
 

 

Gamma 2019  

Prestige introduceert voor 2019  

tal van nieuwe modellen om de voorsprong  

op de concurrentie te bewaren.  

Ontdek hieronder de eerste beelden van wat u op de internationale najaarsbeurzen 
nieuw kunt ontdekken bij ‘s werelds grootste motorbotenbouwer.  
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Prestige 460 S Coupé 



 

 

NIEUWE PRESTIGE 590  

 

In september wordt in Cannes de PRESTIGE 590 voor het eerst getoond tijdens het  
Festival du Yachting, van 11- 16 september in de Vieux Port van Cannes. 

Deze nieuwe Fly Bridge motorboot vervangt de PRESTIGE 560, die uit het gamma verdwijnt. 

 
De PRESTIGE 590 heeft een slanke lijn, mede door haar lange voordek. De loungeruimte biedt  
uitgebreid plaats om te zonnebaden, maar kan in een handomdraai worden afgeschermd  
van de zon.   
 
De Flybridge is sportief qua look, doordat de radarbeugel niet overdreven hoog staat.   
Alle comfort is voorzien, zowel op de fly als in de cockpit.  Men kan de boot bedienen  
op 3 plaatsen via de nieuwste Zeus joystick.  Hij beschikt bovendien over enkele bijzonder  
leuke features.  
 
 
Het model bestaat in verschillende uitvoeringen:  Er is zowel een versie met  
3 cabines/ 2 badkamers, als een versie 3 cabines/ 3 badkamers.   
Wat ons vooral opviel waren de ruimere badkamers voor de gasten tov de voorganger (P560).   
Binnenin valt het oog meteen op de nieuwe fraaie rondingen van het meubilair.   
 
Ook de toegang van het salon naar de gangboord aan stuurboord, zoals op de PRESTIGE 520 
werd in dit model toegepast.  Men kan verder kiezen tussen twee versies qua indeling  
achteraan , één met garage voor een bijboot, een andere met skipperscabine. 

 
 

Prestige ship controll 

Prestige investeert in de toekomst en ontwikkelde een eigen applicatie om alle elektronische  
functies te bedienen vanop afstand.  Zo  kan men nagaan hoeveel liter water, diesel e.d.  
er aan boord is.  Verder kan men bijvoorbeeld de verlichting, onderwaterverlichting  
aan- en uitzetten via de tablet.   

 

Prestige f inishing touch 

Alle PRESTIGE YACHTS zullen vanaf september dezelfde plafondafwerking hebben als de  
PRESTIGE 520.   Verder wordt de Bose geluidsinstallatie vervangen door Bowers and Wilkins,   
met stijlvolle flush mount speakers.      

 
Op de PRESTIGE 680 biedt de werf een cockpitbar aan, zoals bij de PRESTIGE 630, hier ook een  
elektrisch raam dat aansluit tot tegen het plafond, zodat men de volledige salon kan openmaken 
tot op het achterterras. 



 

 

NIEUWE PRESTIGE 590  



 

 

 

Hieronder presenteren we de jongste beelden van de PRESTIGE 460 S  

Het model, zowel als fly- als coupéversie beschikbaar, ziet u hier met een cobaltblauwe romp. 

Het coupédak opent een wereld van licht en zon in de interieur. U ademt frisse zeelucht tijdens 

het varen, en met een eenvoudige druk op de knop sluit het dak.  

Het model is vanaf nu 2019 verkrijgbaar met zowel 2 als 3 cabines  

en de Flybridge-versie kan nu uitgerust worden als Hardtop. 

Prestige 590  
Grande première mondiale Cannes 2018 



 

 

Coupédak van de Prestige 460S 



 

 

Cockpit  
Prestige 460 S  



 

 

Details en prijsinformatie is verkrijgbaar op aanvraag … of bij uw bezoek aan het 
eerste watersportsalon van het najaar,  het Yachting Festival in de Vieux Port van 
Cannes.  

Philippe en Xavier Royaux  
xavier@marinayachtingcenter.be    
059 32 00 28  


