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Vlae»n eoe4t U

Qeln Volye;tet hoot koVen?

Omdat, deze minder onderhoud vergt, practisch niet kàn lekken, sterker is en in
verhouding goedkoper, zeker gerekend over een aantal jaren.
Roestyorming en rotten kan niet optreden.
Een goede polyesíer is zo goed als onge.roelig voor zon, water en vorst.
Een polyester boot van een goed opgeborrwd laminaat is in verhouding veel sterker
als hout of metaal.
Dit laakte komt U misschien ongeloofrvaardig voor, doch wij kunnen het U ge-

makkelijk demonst,reren, terwijl het zich voor een groot deel laat verklaren door
de veel grotere elasticiteit van een giasvezel versterkte polyester.
Natuurlijk kan het wel stuk want het is geen vrondermateriaal.
Mocht U echter onverhoopt eens errutige schade oplopen dan is het viug, goed en
goedkoop te repareren.
Het zou denkbaar zijn, dat bij het mengen van de hars een fout werd gemaakt in
onze werkplaats; dan nog komt dit op zijn laatst binnen 1 jaar tot uiting. s)

Overigens kunnen wij U met enige voldoening mededelen, dat wij in de 10 jaar,
waarin wij circa 300 polyester jachten bouwden, nog nooit één garantie-aan-
spraak te behandelen kregen.

Ook van onze eerste scheepjes zijn or» geen verouderingsverschijnselen bekend.
Het allereerste door ons gebouwde bootje ligt nog steeds aan onze werf, in zomer

en winter in de open lucht, en wij st.etlen er prijs op als U zicltzelf van haar goede

conditie zoudt overtuigen.
Naast jachtjes leverden wij diverse polyester scheepjes in verzwaarde uit'voering
aan rederijen, zowel voor kust- als binnenvaart, visserij, Rijkswaterstaat, voor
seismografisch onderzoek op het'Wad enz.

Overigens merken wij op, dat ,,men" altijd een lichtgewicht polyester boot wenst.

Een stalen boot niet, die moet zo zwaat mogelijk zijn, doch een polyester boot zo

licht mogelijk, hoe lichter hoe beter.
Dit is beslist een misvatting, daar ook een poiyester boot een redelijke wanddikte
dient te hebben en dlt betekent nu eenmaal een zeker gewicht.
AIs U echter weet, dat 1 kg verwerkt laminaat ca. f 15,- kost, dan wordt de toe-
geeflijkheid van de fabrikant begrijpelijk.
vooral bij buitenlandse ,,fabrikanten" ziet men de m,eest frappante voorbeelden.
Men werkt voor bevestigingen van dekken en stootlijst,en met nietmachines en
uiterst dunne dubbelwandige huidconslructies, wetke niet of bijna niet te repa-
reren zijn. Zoals op elk gebied geldt ook hier: ,,Goedkoop is duurkoop,, en het zal
maar al te dikwijls blijken, dat elke mooie boot nog geen solied gebouwde boot is.

o) wrJ GEVEN U EEN SCHRTFTELTJKE GARANTTE VAN 2 
'AAR!

z.o.z.



ulisí U,
dat reeds in 1942 polyester boten in Amerika werden gebouwd?

dat enige tijd geleden één van deze eerste schepen is onderzocht, waarbij bleek,
dat het polyester nog ongeveer 90% v*n zijn oorspronkelijke sterkte bezat?
dat onze polyester jachten onder het handelsmerk ,,Laminal" reeds in 1952 als
behorende bij de eerste drie op de Nederlandse markt verschenen?
dat Lloyds'Register of Shipping in Londen grotere polyester jachten reeds sedert
1956 klasseert rnet het hoogste predicaat 100 A.I., momenteel volledig en zonder
enig voorbehoud?
dàt de Nederlandse Scheepvaart Inspectie reeds vanaf 195? polyester reddings-
boten goedkeurt?

dat prototypes van deze boten alvorens een certificaat van goedkeuring te ver-
kriJgen worden ondervrorpen aan val-, stoot- en belastingsproeven, welke geen

enkele van een ander materiaal gemaakte boot zö goed kan doorstaan?
dat mede hierdoor reeds seder,t jaren practisch alle reddingsboten over de gehele

wereld van polyester worden gemaakt?

dat ook de Nederlandse marine sinds 1962 een aantal in Nederland van polyester
gebouwde landingsvaartuigen, afmetingen 14x3.50 m. en 400 P.K. vermogen, in
gebruik heeft?
dat in 1964 2 polyester loodsafhaalboten van 23.40 m. lengte en 600 P.K. vermogen
in Nederland gebouwd en sinds die tijd bij het Nederlandse Loodswezen in gebrulk
zrjn?

dat diverse marine-, vissers- en handelsschepen tot een lengte van 35 m. en 3000

P.K. vermogen van polyester worden gebouwd?

dat, elk Jaar het percentage geëxposeerde polyester jachtjes t.o.v. het totaal, nog
steeds toeneemt,?
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dat een stalen casco incl. sfaaistralen en verzinken, plamuren en he't aanbrengen

van het complete verfsysteem ongeveer even duur is als een polyester casco?

dat onze casco's van het rondspant model zijn, heógeen over het algemeen sier-
lijker is als de stalen knikspant modellen?
dat wij in de eerste plaats scheepsbouwers zijÍr en geen plastic-fabrikanten?
dat wij zowel in staal als in hout kunnen bouwen, doch in onze afdeling jacht-
bouw voor onze casco's uikluitend polyester gebruiken, omdat dit naar onze rots-
vaste overtuiging voor dit doel hèt materiaal der toekornst is?
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SCHEEFSBOUWERS SINDS 1764

Ook nieuwbouw voor visserij, kust- en binnenvaart tot 75 meter lengte.


