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Afmetingen en
technische gegevens:
Lengte 5.04 m.
Breedte 1.90 m.
Diepgang 0.20 - 1.15 m.
Oppervlakte grootzeil 7.B m2.
Fok 4.9 m2.
Mast en giek zwarl geannodiseerd

I

aluminium.
Zeilen Am. dacron.

;:

Verstaging rvs.
Zwaard gegalvaniseerd staal 34 kg.
Roer aluminium.
Gewicht inkl. zwaard 225 kg.

varuna 5O0, kenmerkend voor dit schip zijn het moderne tuigplan, zijn fraaie lijn en goede zeileigenschappen. De
bekende polyester toerzeiler, die U en uw kinderen door zijn diepe kuip en zijn stabiliteit zullen waarderen. Door de
bouwwijze zijn er grote luchtkasten ingebouwd tussen romp en dek, zodat de Varuna 5OO hierdoor onzinkbaar is.
Een veiligheid voor U en uw kinderen. Door zijn lage gewicht is het schip gemakkelijk trailerbaar achter elk type auto
Met spinnaker en trapeze geeÍt uw bezit U nog meer sporlief zeilgenoegen. Leverbaar in wit/oranje of wit/bláuw.
AÍlevering vaarklaar en geheel kompleet.
JACI-ITWERF ZAADNOORDIJK BV Leeuwarderstraatweg 121 Heerenveen Tel. O5130-23086/Uitgeest 02513-12237

Jachtwerf Zaadnoordijk historisch...
ln het begin van de zestiger jaren werden op onze wed in Uitgeest de eerste polyester zeilboten gebouwd.
HooÍdzakelijk voor de verhuur. Later echter werden ze geproduceerd voor de verkoop. Het eerste type, ontworpen in
eigen bedrijf, dat gebouwd werd, was de Centaur. Een zeilboot, die nu nog steeds erg in de belangstelling ligt en veel
gevraagd wordt. Eind 1968 werd het noodzakelijk de produktieruimte uit te breiden. ln Uitgeest was het uitbouwen van
de bestaande werf niet meer mogelijk. Daarom werd een geheel nieuw bedrijf gesticht in Heerenveen. De totale
grondopperulakte omvat 35.000 m2, waarvan er nu ruim 3.000 m2 is bebouwd. De kapaciteit van onze werf in
Heerenveen bedraagt momenteel ongeveer BO0 boten van diverse typen per jaar. Naast de overbekende Centaur en
Leukothea bestaat ons "open-boten"-programma nog uit 3 typen Varuna's, t.w. Varuna 400, Varuna 500 en Varuna 501.
Tenslotte werd ons programma uitgebreid met een serie kajuitzeiljachten tot 9 meter onder de naam "Compromis".
De 3 typen hiervan zijn de Compromis 620,72O en sinds 1974 de Compromis B5O. Ons uitgebreide schepenprogramma wordt zowel in binnen- als in buitenland verkocht. Door een regelmatige produktie en een goede kontrole
is het mogelijk u een betaalbaar kwaliteitsprodukt te leveren.
Dealer:

Ontwerp: Buro PRB lnternational Scherpenzeel /Druk: Ramshorst BV Wormerveer 1976
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