
Enjoy in  style



Unieke vaareigenschappen, een sportieve 
uitstraling en zeer comfortabel in gebruik. 
De Makma Cayos 28 is een moderne, snel 
varende tender die vaarplezier en comfort 
perfect combineert. De nieuwste technieken 
en luxe uitstraling maken de Cayos tot een 
klasse apart. 

Geen 
trends 

volgen,
maar

 trends
 zetten





Pure perfectie tot in ieder detail 



TIJDLOOS EN CHIQUE DESIGN
Een tijdloos design met een klassiek-sportieve 
uitstraling en optimale functionaliteit. Samen 
met alle luxe aan boord, zorgt dit gegarandeerd 
voor een geweldige tijd op het water. U geniet in 
stijl met de Cayos 28.

COMFORTABEL EN PRAKTISCH
De Cayos 28 wordt standaard uitgevoerd 
met in de kajuit een afsluitbaar toilet en een 
comfortabel tweepersoonsbed met daaronder 

een zee aan opbergruimte. Optioneel kunt u 
kiezen voor luxe betimmering in de kajuit. 

In de kuip, direct achter de bestuurderspositie 
midscheeps, vindt u de functionele kombuis met 
koelkast, wasbak en optioneel een luxe kook-
plaat. Verder is de Cayos 28 uitgerust met een 
comfortabele L-vormige bank. In het achterschip 
treft u een ruim zonnebed aan. Iets te warm in de 
zon? Stap dan - via een ruime doorgang - op het 
zwemplateau voor een verfrissende duik. 



Een uitgebalanceerde  mix van 
kracht en elegantie



Lengte 8.55 m

Breedte 2.75 m

Diepgang 0.80 m

Doorvaarthoogte ca. 1.30 m

Ruim zonnedek Grote kuipMakkelijk instappen 2-Persoonsbed

ULTIEME PERFORMANCE 
De uitmuntende vaareigenschappen en het 
ontwerp van het onderwaterschip zorgen ervoor 
dat de Cayos 28 zeer comfortabel vaart. Zowel 
bij lage als hoge snelheden, tot maar liefst ca. 45 
km/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

PERSONALISATIE
Vanzelfsprekend begeleiden we u graag in de personalisatie van uw boot. Samen ontwerpen we 
een Cayos die volledig aan uw wensen voldoet. Dat doen we tot in de kleinste details. Het resultaat? 
Een tender die perfect bij uw levensstijl past. 



De Zwaan 28   |   8551 RK Woudsend   |   +31 (0)514 596 270   |   makmamari-


