
Enjoy in  style



Zoekt u een tender voor het binnenwater of kustwater? Wilt u uitmuntende 
vaareigenschappen of een luxe en comfortabel interieur? Bij de Cayos 27 
hoeft u niet te kiezen. U geniet van een fraai ontwerp, uiterst efficiënt 
onderwaterschip, veel ruimte en optimale vaareigenschappen.

Een ultiem 
gevoel van 

vrijheid: 
de Makma 

Cayos 27





Ervaar het 
vakmanschap van 

de botenbouwers 
uit Woudsend



DUTCH DESIGN
Cayos 27: een tijdloos ontwerp met een knipoog 
naar het befaamde klassiek-sportieve Italiaanse 
design. Vormgeving en functionaliteit zijn tot in 
de finesses uitgewerkt. Samen met alle luxe aan 
boord, zorgt dit - zonder enige twijfel - voor een 
geweldige tijd op het water.

COMFORT EN ALLE LUXE
De kuip is functioneel ingericht met midscheeps 
een L-vormige bank en een comfortabele rondzit 
achterin bij het stuurconsole. Dit geeft u veel 
keuze in zit- of loungeplekken. Daarnaast 
beschikt u in de kuip over een koelkast, wasbak 
en optioneel een kookplaat. Aan de achterzijde 
is een ruime doorgang naar het zwemplateau  
voor ultieme waterpret. 

De kajuit bevat een afsluitbare, vaste toiletruimte, 
een comfortabel tweepersoonsbed met daar-
onder een zee aan opbergruimte.  Optioneel kunt 
u kiezen voor luxe betimmering in de kajuit. 



Genieten van alle 
luxe en comfort



Lengte 8.25 m

Breedte 2.75 m

Diepgang 0.80 m

Doorvaarthoogte ca. 1.20 m

ULTIEME PERFORMANCE
Met de buitengewone vaareigenschappen én 
het efficiënt ontworpen onderwaterschip vaart 
de Cayos 27 zeer comfortabel. Dit geldt voor 
zowel lage als hoge snelheden, tot maar liefst ca. 
45 kilometer per uur. Met een keuze tussen 45 tot 

250 pk, bieden de Yanmar Common Rail Turbo 
motoren u de beste ervaring op het water:
•  schone emissies;
•  soepele, stille werking;
•  krachtige acceleratie met koppel 
 (Nm: kracht x afstand). 

PERSONALISATIE
Onze verkoopadviseurs begeleiden u graag in het personaliseren van uw boot. Samen zorgen wij  
ervoor dat de Cayos volledig aan uw wensen voldoet. Dat bespreken we tot in de kleinste details.  
Het resultaat? Een boot die perfect bij uw levensstijl aansluit. 
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