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Een aluminium boot is licht. Hierdoor heeft  

de boot minder diepgang en kunt u met een  

elektrische motor hoge snelheden bereiken.  

Daarnaast is de boot nagenoeg onderhoudsvrij.  

Aluminium oxideert niet, waardoor de schepen  

jarenlang mee gaan.

Elektrisch varen is duurzaam, onderhoudsarm, 

betrouwbaar en goedkoop in gebruik, maar bovenal 

schoon en stil. Comfortabel voor zowel schipper  

als gasten. Bovendien is het toegestaan om met  

deze boten in zogenaamde emissievrije (groene) 

zones te varen. 

Elke boot is aan te passen aan de wensen van de 

klant. Zo kunt u kiezen voor een (tijdens het varen)  

in hoogte te verstellen dak, transparante zijpanelen  

en verwarming. Hiermee kunt u het vaarseizoen 

enorm uitbreiden, omdat u ook dicht kunt varen. 

Daarnaast zijn de zitplaatsen flexibel in te delen. 

LICHTGEWICHT

STIL EN SCHOON

FLEXIBILITEIT

FLEXIBELE 
RONDVAARTSLOEP

“De vakmensen van AluYard  
denken goed met je mee. Ze  
komen met simpele oplossingen 
voor ingewikkelde vraagstukken!”

Tinus Jacobs van rederij Bootjes en Broodjes, Leiden
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ALUMINIUM RONDVAARTSLOEP (8 - 14 METER)

Flexibel (transparant) dak  
en zijpanelen

Elektrische motor

Optimaal zicht 

Onderhouds- en geluidsarm

Met een aluminium rondvaartsloep van AluYard bent u 

niet meer afhankelijk van het weer om een mooie vaart 

te maken. De boot kan zowel open als gesloten varen. 

Zelfs als de boot is voorzien van een dak en zijpanelen is 

het zicht nog optimaal. Dit komt omdat omlijstingen van 

de panelen ontbreken.

FLEXIBEL

Aluyard heeft de sloepen uitgerust met een in hoogte  

verstelbaar transparant dak. Dit dak is ook tijdens het varen  

te plaatsen en te bedienen. Zo kunt u onder lage bruggen 

door varen en dat is in veel binnensteden een absolute 

voorwaarde. 

LANGER VAREN

Door de boot te voorzien van een lexaan dak, zijpanelen en 

eventueel een verwarming, kan het vaarseizoen enorm  

verlengd worden. De zitplaatsen kunnen flexibel worden  

ingedeeld, zodat er zelfs ruimte is voor een buffet aan boord.

Aluminium rondvaartsloepen zijn ijzersterk, zeer onderhouds-

vriendelijk en worden standaard uitgerust met een schone en 

geluidsarme elektrische motor.

MAATWERK

De sloepen worden op maat gemaakt en onze vakmensen 

gaan tot het uiterste om de wensen van onze opdracht- 

gevers waar te maken. Samen bouwen wij de perfecte  

rondvaartsloep!

KENMERKENALUYARD









AluYard, onderdeel van de Stieva Metaal Groep,  

is gespecialiseerd in het bouwen van aluminium  

boten op maat. Hier vindt u vakmensen met  

enorme kennis en ervaring, die er een uitdaging  

in zien om uw persoonlijke wensenpakket  

mogelijk te maken. Daarin blinken wij uit!  

Altijd op zoek naar een zo eenvoudig mogelijke  

oplossing voor een uitdagend vraagstuk.

Kwaliteit, betrouwbaarheid, maar vooral  

enthousiasme en flexibiliteit zijn kenmerkend  

voor onze werkwijze. 

ALUYARD, IJZERSTERK IN MAATWERK
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