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Nieuwe technologie
In december zijn we overgegaan op nieuwe ontwerp software. Voorheen werden de zeilen

Vlak voor de kerst met de schepen op de kant of in het ijs, willen wij u bedanken voor uw zaken met
SailSelect. Ook afgelopen jaar zijn we ondanks de economische dip toch weer fors gegroeid en mogen we
ons verheugen op een steeds groter wordende tevreden klantenkring. Zoals u van ons gewend bent zullen
wij ook in 2011 een utlieme prijs kwaliteit blijven bieden.
Het SailSelect team wenst u dan ook een hele fijne kerst en een voordewinds 2011 toe!
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ontworpen met Pro-sail maar vanwege een interne professionaliserings ronde zijn we nu
over gegaan op Smar Azure Saildesign. Dit is een integraal pakket waarbij de ontwerpen
nog beter afgestemd kunnen worden op uw specifieke situatie. Tevens kunnen hiermee
ook de modernste membraam maatwerk string zeilen ontworpen worden.

Beurzen
Het nieuwe beurs seizoen staat alweer voor de deur. Wij staan dan ook op 
een aantal watersport beurzen te weten:

BOOT Dusseldorf in Duitsland van 22 tot en met 30 januari 2011
GENT Boat show in Belgie van 12 t/m 14 en 18 t/m 20 februari 2011
Boatfit Bremen in Duitsland van 25 tot en met 27 februari 2011
HISWA Boat show in de RAI, Amsterdam van 1 t/m 6 maart 2011
Leuk als u even langs komt!

Rolreefsystemen
Wist u dat SailSelect naast de zeilen

zeilen worden dan optimaal afgestemd op het nieuwe systeem. De 
installatie en montage wordt door een tuigerij verzorgd die hiervoor 
gecertificeerd is. Wij zijn dealer van o.a. Seldén, Harken, Plastimo, 
Profurl en Facnor. 

Wist u dat SailSelect naast de zeilen
ook aanverwante artikelen verkoopt
zoals rolreefsystemen? Uw nieuwe

Huiken en rolfokhoezen
Om uw zeilen optimaal te beschermen levert SailSelect ook hele mooie huiken en rolfokhoezen tegen

Winteronderhoud van uw zeilen
Ook uw zeilen, de motor van uw schip, hebben jaarlijks onderhoud nodig.
Wij bieden een winterbeurt aan voor € 75 per zeil. Uw zeil wordt dan
nagelopen op losse stiksels en eventuele kleine reparaties zijn

Om uw zeilen optimaal te beschermen levert SailSelect ook hele mooie huiken en rolfokhoezen tegen
scherpe prijzen. Deze worden gemaakt van het kwalitatieve Markilux materiaal in kleur naar keuze.
U kunt rekenen op een perfecte pasvorm en ook de rolfokhoezen worden met harpjes en/of katrolletjes
geleverd zodat u de spanlijnen moeiteloos strak kunt trekken.

nagelopen op losse stiksels en eventuele kleine reparaties zijn
inbegrepen. Blijken er grotere herstelwerkzaamheden noodzakelijk dan
nemen wij eerst contact op. U weet dan in ieder geval hoe uw zeil er
technisch voor staat. Ook reiniging van de zeilen behoort tot de
mogelijkheden. Uw zeilen zijn dan weer in opperste staat voor het nieuwe
seizoen.
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