Belship product nieuws

De Caframo Sirocco II Elite is 's werelds eerste borstelloze kajuit of cabine
ventilator. Het borstelloze ontwerp betekent dat de motor vier keer langer
meegaat dan de conventionele motoren van andere ventilatoren.
Bovenop de superieure levensduur heeft de Sirocco II Elite hoge kwaliteit en
prestaties en is daarbij mooi om te zien.
De borstelloze DC-motor is goed voor minimaal 20.000 bedrijfsuren.
Het uniek cardanisch ontwerp zorgt er voor dat u de luchtstroom de volledige
360 graden kunt instellen.
De Sirocco II Elite heeft automatische 12/24V detectie, 4 snelheden en 4
timerinstellingen. In wit of zwart. Daarbij krijgt u 4 jaar garantie.
291410W - Caframo Sirocco II Elite wit - € 168,80 (incl BTW)
291410Z - Caframo Sirocco II Elite zwart - € 168,80 (incl BTW)

Seaview
De Seaview voert waterdichte (IP67) doorvoeren waaronder unieke deelbare
kabeldoorvoer. Seaview kabeldoorvoeren zijn gemaakt van UV bestendig ABS
kunststof, 316 RVS of zwart geanodiseerd aluminium en hebben openingen van
17mm tot 31mm. Het rubber waar de kabels doorheen gevoerd worden loopt
bij alle modellen parallel aan de bovenzijde waardoor er geen water in kan
blijven staan. Worden compleet geleverd met snijboren.
Het hele overzicht van onze Seaview dekdoorvoeren vindt u hier.

Windesign kniebeschermers
Windesign levert nieuwe ergonomische kniebeschermers met speciale
beschermende buitenkant van Kevlar® en flexibele neoprene voering. Ze zijn
niet alleen om eigen knieën te beschermen maar ook bijvoorbeeld uw wetsuit
of zeilpak. De Windesign kniebeschermers hebben een dubbele velcro sluiting
om te voorkomen dat er geen lijnen achter blijven haken.

EX2545LXL - Windesign kniebeschermer L/XL - € 29,95
EX2545SM - Windesign kniebeschermer S/M - € 29,95

Helmstokverlengers
Nieuw bij Optiparts zijn deze helmstokverlengers voor de Optimist. Leverbaar
in 6 kleuren! Eén in de zogenaamde 'Doppio' uitvoering: 2 kleuren. Doordat het
rode X-patroon wat verhoogd is aangebracht heeft u hiermee extra grip. De
diameter is 20 mm en lengte 60 cm en de joysticks zijn makkelijk weg te
nemen.
Windesign levert nieuwe helmstokverlengers in een aantal lengtes gemaakt
van geanodiseerd aluminium. Het handvat heeft ook het rode X-patroon en
geeft daarom uitstekende grip.
Ze zijn leverbaar in 7 lengtes van 60 tot 120 cm. Makkelijk wegneembaar.
Alle Windesing en Optiparts helmstokverlengers op onze website
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