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‘de CAribbeAn heeft een mooie historie en is een stijliCoon op het wAter’
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Dat je je ook op het water kunt onderscheiden, dat bewijst Makma.
We streven naar perfectie en bieden Cabin cruisers in het hogere segment.
De boten vallen op door hun luxe uitstraling, de hoge mate van afwerking  
en het tijdloze karakter.
 

Wie een Makma vaart, vaart exclusief en in stijl 

stijliConen

4 - MAKMA

inhoud
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cARibbeAN 36 MK2

Een slag groter, een slag robuuster dan 
de Caribbean 31. het is niet voor niets de 
grote zus. u ervaart met deze Caribbean 
36 de luxe en de ruimte, maar houdt  
het gevoel van een open sloep. 

cARibbeAN 31MK3

Als opvolger van de Caribbean MK2 
heeft de Caribbean MK3 een moderne 
en eigentijdse uitstraling gekregen door 
het nieuwe interieur, de nieuwe buiskap 
en het gebruik van moderne materialen.

‘wie een mAkmA vAArt,  
vAArt exClusief en in stijl’

 16  226  geschieDeNis
de historie van een icoon
 
8   OveR MAKMA
Makma toonbeeld van stijl en design

10  veiligheiD bOveN Alles
Makma biedt veiligheid op het water

12   iNteRieuR 
hoe comfort en luxe wordt verwerkt in een Makma  

28  pRODuctie
Makma, productie in eigen beheer

30   DROOMslOep 
stel uw Makma droomsloep naar eigen wens samen

32   DuuRZAAMheiD 
Makma en duurzaamheid

34   MAKMA ONtZORgt 
winterberging en onderhoud van uw makma

35   shOWROOM  
kom naar woudsend voor een proefvaart
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gesChiedenis vAn een iCoon
De geschiedenis van Makma begint in 1986. Ruim 30 jaar later 
zijn de boten van Makma nog steeds een begrip. Het tijdloze 
design van de Caribbean 31 & 36 spreekt tot de verbeelding  
en doet vele harten sneller kloppen.

Sinds 2008 is Makma naast Antaris en Maril onderdeel van 
Aquatec Industries B.V. De verkoop en productie van de  
drie A-merken zijn in 2010 samengevoegd in het Friese  
Woudsend. In het gebouw in Woudsend schuilt een verborgen 
troef, in het hart van het 3.000 m2 pand ligt namelijk een enorme 
indoor showroom waar de boten in het water worden getoond.
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mAkmA exClusief en in stijl
Een 100% Nederlands topproduct. Ontworpen volgens de  
nieuwste trends, gebouwd volgens de strengste normen en 
getest door gekwalificeerd personeel.

stiJl eN DesigN
De boten van Makma zijn het toonbeeld van stijl en design. Een 
kleurrijk en modieus assortiment dat altijd is voorzien van een 
uitgebreide uitrusting. Op die manier behoort Makma al  
ruim 30 jaar tot de absolute top in sloepenland.

100% NeDeRlANDs pRODuct
De boten van Makma worden volledig in eigen beheer  
gebouwd. Het productieproces begint bij de eigen polyester-
fabriek in Zwaag en van daaruit worden de casco’s naar de werf 
in Woudsend gebracht. Hier vindt de volledige assemblage 
plaats. De gekozen motor en overige accessoires worden  
vervolgens op vakkundige wijze ingebouwd. 

Na afronding van alle werkzaamheden wordt iedere boot  
uitvoerig getest en vervolgens volledig schoongemaakt. Klaar 
om een mooi vaarseizoen tegemoet te gaan.

‘door onze vAkmensen wordt Alles in eigen huis gemAAkt’
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mAkmA veiligheid boven Alles
ce ceRtiFiceRiNg
Pleziervaartuigen die in de handel worden gebracht moeten 
voldoen aan de CE Richtlijn Pleziervaartuigen. Deze richtlijn  
stelt veiligheidseisen, milieueisen, gezondheidseisen en biedt  
bescherming aan consumenten. Een producent is zelf  
verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE markering  
op zijn vaartuig. Daarvoor moet hij verklaren en aantonen dat  
zijn vaartuig aan de eisen van de Richtlijn voldoet. Om dat te  
onderzoeken zijn er een aantal keuringsregimes, afhankelijk  
van de ontwerpcategorie van de boot.

De modellen van Makma zijn afzonderlijk gekeurd door  
het DCI (Dutch Certification Institute) en voldoen aan de  
CE Richtlijn Pleziervaartuigen. Ze voldoen daarmee volledig  
aan bovengenoemde veiligheidseisen.

De MOOiste shOWROOM
Aquatec Industries is de grootste sloepenbouwer van  
Nederland. Met het moderne Antaris, het exclusieve Makma  
en het klassiek gelijnde Maril biedt Aquatec Industries voor  
elke watersporter wat wils. Alle boten zijn verenigd in een  
1.500 m2 grote indoor haven in het Friese Woudsend,  
waardoor Aquatec het gehele jaar door haar eigen prachtige 
‘inwater’ bootshow heeft.
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intEriEur
Het vertrouwde open karakter van de Caribbean 31 is behouden 
gebleven. Echter door het gebruik van nieuwe materialen in  
een lichte kleurstelling heeft de boot een moderne uitstraling  
gekregen. De kajuitvloer wordt standaard uitgevoerd in  
kunst teak, wat in verschillende kleuren leverbaar is.  
De inbouwkasten boven de kombuis en rondzit worden  
uitgevoerd in ongelakt teak, dit geldt tevens voor de  
inbouwkasten boven het slaapgedeelte.

Het interieur van de Caribbean 31 is comfortabel en functioneel 
uitgerust zodat u heerlijk en probleemloos van meerdaagse 
vaartochten kunt genieten.
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‘vertrouwd en  
toCh vernieuwd’
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‘nA het werk nog even  
het sneekermeer op,  
voor mij is dAt 
totAle ontspAnning’
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CAribbEAn 31 MK3
De Makma Caribbean is al jaren een begrip. Niet voor niets  
is de kreet ‘sommige originelen blijven’ van toepassing op het 
merk Makma. Als opvolger van de Caribbean MK2 heeft de  
Caribbean MK3 een moderne en eigentijdse uitstraling  
gekregen door het nieuwe interieur, de nieuwe buiskap en  
het gebruik van moderne materialen. Deze zeer compleet 
uitgeruste Cabin wordt standaard voorzien van een krachtige 
Yanmar 110 pk 4 cilinder commonrail dieselmotor.  
De Caribbean 31 MK3 is verder standaard voorzien van een 
kombuis, natte cel met elektrisch toilet en slaapplaats voor  
2 personen in de punt van de boot. Door een aanpassing in  
de kajuit (voor de bouw) is de lengte van het bed te vergroten 
tot maar liefst 2.10 m.
De Makma Caribbean 31 MK3, de combinatie van luxe, design 
en uitstraling.
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‘de CombinAtie vAn luxe,  
design en uitstrAling’



CAribbEAn 31 MK3
Lengte: 9.00 m
Breedte: 3.35 m
Diepgang: 0.85 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.60 m
Gewicht: 4.200 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 10
Motorisering: 110 t/m 250 pk dieselmotor
Stahoogte Cabin: 1.75 m
Inhoud brandstoftank: ca. 335 liter
Inhoud schoonwatertank: ca. 90 liter
Inhoud vuilwatertank: ca. 90 liter
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‘in de vroege Avondzon 
met vriendinnen  
nog een pAAr uurtjes  
op het wAter...’
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CAribbEAn 36 MK2
Sommige originelen blijven… ze worden gewoon niet  
overtroffen, hoeveel pogingen daar ook voor worden gedaan. 
De Makma Caribbean 36 is zo’n origineel. De eerste op de 
markt. Een Cabin sloep die de trend naar de ‘weekend sloep XL’ 
heeft gezet. De Caribbean 36 is jaren na haar introductie nog 
steeds de maatstaaf. De lat waaraan anderen worden gemeten. 
Niet voor iedereen bereikbaar, wel voor iedereen de referentie. 
Want qua concept, design en uitstraling wilt u toch eigenlijk ook 
alleen maar een Caribbean?

‘het origineel wAt  
nooit is overtroffen’
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CAribbEAn 36 MK2
Lengte: 10.50 m
Breedte: 3.45 m
Diepgang: 1.05 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.70 m
Gewicht: 6.000 kg
CE categorie: C-kustwateren
Aantal personen: 14
Motorisering: 110 t/m 250 pk dieselmotor
Stahoogte Cabin: 1.75 m
Inhoud brandstoftank: ca. 335 liter
Inhoud schoonwatertank: ca. 335 liter
Inhoud vuilwatertank: ca. 170 liter
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‘onze hele fAmilie heeft  
Alle ruimte in deze boot,  
bij mooi weer mAAr ook  
bij een beetje regen’
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‘MAKMA hEEFt EEn  
eigen polYesterfAbriek  

wAAr de CAsCo’s 
worden geproduCeerd’



kies de kleur die bij u pAst De boten van Makma zijn standaard bijzonder comfortabel uitgerust. Om uw Caribbean geheel naar eigen wens samen te stellen kunt u een keus maken 
uit een ruim aanbod accessoires. Voor de verschillende accessoires verwijzen wij u naar de optielijst of kom langs om de verschillende mogelijkheden  
te bespreken. Onderstaand voorbeelden van mogelijke accessoires.
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dubbel stiksel in plaats van een bies
Rvs ZWeMtRAp
rvs zwemtrap in zwemplateau

de standaard stoffering is voorzien  
van een knoop en bies

KluisgAteN
rvs kluisgaten (voor en achter) in plaats 
van verhaalklampen 

luxe bekleding (diamonds, silverguard 
of lederlook)

stOKbOlDeRs
rvs stokbolders midscheepsKussens met trekstroken in plaats  

van knopen

ReliNg
luxe rvs reling op potdeksel (deklijst)

stuuRcONsOle
rvs zwaar weer steun op stuurstand

KOMbuis 
wallas diesel kooktoestel

stuuRWiel 
luxe stuurwiel met leder bekleed

KAbelARiNg eN KOpleguAAN
Zwarte kabelaring met robuuste  
kopleguaan

slApeN AAN bOORD 
luxe matrassen set voor nog meer 
slaapcomfort

stuuRcONsOle
navigatiesysteem inclusief fishfinder

Iedere Makma Caribbean wordt naar klantwens gemaakt. Het begint bij de kleur  
van de romp en het dek. De standaard gebruikte kleuren zijn RAL 1013 (off white)  
en RAL 9010 (pure white). Daarnaast hebben we een mooie selectie kleuren gemaakt 
waaruit u kunt kiezen. Eventuele andere RAL kleuren zijn in overleg leverbaar.

* bovenstaande kleuren geven een beeld van de verschillende RAL kleuren. Kleuren in de brochure kunnen  
afwijken van daadwerkelijke kleur op de sloepen. Vraag bij de werf/dealer naar voorbeelden.

Op het gebieD vAN stOFFeRiNg ZiJN  
vele cOMbiNAties MOgeliJK

RAl 1013
OFF White

RAl 9005
Jet blAcK

RAl 9002
gReY White

RAl 7016
gRAphite gReY

RAl 5008
gReY blue

RAl 9010
puRe White

RAl 5003
sApphiRe blue

RAl 5004
Deep blue

RAl 7021
blAcK gReY

RAl 7032
pebble gReY

droomsloep nAAr eigen  wens
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MAKMA En duurZAAMhEid
Aquatec bouwt standaard in iedere Makma Caribbean een  
Yanmar dieselmotor. De motoren van Yanmar zijn in  
verschillende uitvoeringen leverbaar.

YANMAR DieselMOtOReN
Yanmar bouwt al bijna 100 jaar betrouwbare en zeer duurzame 
motoren die ontwikkeld worden met het oog op een lange 
levensduur en minimaal onderhoud. De motoren van Yanmar zijn 
door hun intelligente en compacte ontwerp een ideale keuze.

Geheel in lijn met de ontwerpfilosofie van Yanmar combineren 
deze motoren veel vermogen, hoog koppel en laag  
brandstofverbruik in een zeer compacte motor met laag  
gewicht. De Yanmar motoren voldoen aan de strengste  
en nieuwste emissie- en milieunormen.
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MAKMA ontZorgt
WiNteRbeRgiNg
Makma biedt de mogelijkheid om de winterberging van uw 
schip te verzorgen. In de verwarmde opslag staat uw sloep veilig, 
droog en verwarmd. We bieden u full service, van aankoop tot 
onderhoud wordt alles geregeld door onze vakmensen.  
Een goede bescherming in de winterperiode is voor uw sloep 
of cruiser erg belangrijk. Hierdoor behoudt uw schip beter haar 
waarde en beperkt u de kosten voor onderhoud.

ONDeRhOuD
Als producent van sloepen en cruisers hebben we alle kennis 
en expertise in huis om u deze zorg uit handen te nemen. Naast 
de extra service om uw schip overdekt en verwarmd te stallen is 
het tevens mogelijk om winter-onderhoud te laten verzorgen. U 
hoeft zelf geen tijd vrij te maken voor onderhoud, noodzakelijke 
reparaties, schilderwerk of een poetsbeurt. Wij nemen u die  
zorg uit handen. Hierdoor kunt u met een schoon en goed  
onderhouden schip aan het nieuwe vaarseizoen beginnen.

WebshOp vOOR ONDeRDeleN
Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een gedeelte van het 
onderhoud te verrichten. Onderdelen zoals een brandstoffilter, 
oliefilter of impeller zijn gemakkelijk online te bestellen. In onze 
webshop allesvooruwsloep.nl vindt u naast deze producten  
nog een veel uitgebreider aanbod.

‘goed onderhoud is het behoud vAn uw boot’
MAKMA - 35
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showroom
De drie sloepenmerken van Aquatec Industries, waaronder Makma, zijn verenigd in  
een 1.500 m2 grote indoor showroom in het Friese Woudsend. In deze overdekte haven 
kunt u het gehele jaar door, onder alle weersomstandigheden, alle sloepen komen 
bekijken. De gehele vloot ligt klaar voor bezichtiging of voor het maken van een  
proefvaart. U bent van harte welkom!


