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Een gevarieerd aanbod
Er zijn 3 verschillende modellen op de markt te verkrijgen. Allen van hoge kwaliteit, maar onderscheidend in de 

vloer en bodem van de boot. 

GLS Lattenbodem:  Gemakkelijk klein verpakt en snel vaarklaar.

GLA Luchtbodem:  Opblaasbare bodem en kiel creëren een V-bodem, waardoor de boot uitstekende  
   vaareigenschappen heeft. 

GLW Houten vlonder vloer:  De houten vlondervloer zorgt voor extra stabiliteit en versterkt de prima   
   vaareigenschappen.

TALAMEX GREENLINE: Kwaliteit voor de sportvisser
U zoekt een kwalitatief goede, betrouwbare, sterke én comfortabele boot? Dan is de Talamex Greenline u op 

het lijf geschreven.

Talamex Greenline Opblaasboten zijn gefabriceerd van hoogwaardig 1100 decitex PVC doek dat zeer duurzaam 

is. In het standaardpakket van de Talamex Greenline Boten zit o.a.: reparatiekit, verstelbare zitbank, peddels, 

sleepoog, landvast, paktas, stootlijst en overdrukventiel. Op alle boten wordt standaard 2 jaar garantie gegeven 

en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine Inspection CE gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese 

eisen voldoen!
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Volledig uitgerust

1 Stootlijst

2 RVS handgreep en sleepogen voorzijde

3 Minstens 3 luchtkamers

4 Lange grijplijn voor extra zekerheid

5 Harde hendels

6 Luxe lensplug

7 Verstelbare zitbank

8 Overdruk ventiel

9 Pen peddel systeem

10 Multilaags 1100 decitex doek
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Pen peddel systeem

De Talamex Greenline 

modellen zijn voorzien van 

sterke aluminium peddels.

RVS sleepogen 

Twee sterke RVS sleepogen 

aan de voorzijde.

RVS Handgreep

Sterke RVS handgreep aan 

de voorzijde.

Stootlijst

Solide stootlijst om de 

gehele boot voor de 

bescherming van de 

drijvers.

Multi kamer systeem

Alle Talamex Greenline 

boten zijn voorzien van 3 

luchtkamers voor maximale 

zekerheid. 

Verstelbare bank

Stevige zitbank, op 

meerdere posities te 

gebruiken.

Handpomp

Handpomp voor het goed 

op druk brengen van de 

boot wordt standaard 

meegeleverd.

Overdruk ventiel

Uw boot is beschermd 

tegen beschading door 

overdruk door het slimme 

overdrukventiel.
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Klein, maar toch groots

De Talamex Greenline GLS is een boot zonder 

opblaasbare kiel en ontwikkeld om snel 

vaarklaar te maken en kan makkelijk klein 

verpakt worden zodat deze getransporteerd 

kan worden. Ondanks de geringe afmeting 

van 160cm heeft de boot dankzij de ver naar 

achter geplaatste spiegel meer binnenruimte 

dan andere boten in zijn klasse. Tevens is de 

boot zeer licht van gewicht waardoor het te 

water laten zeer gemakkelijk gaat.

Boot type
Max. belading 

(kg)
Max. motor in 

kW/PK Max. personen
Aantal 

luchtkamers Lengte (cm) Breedte (cm) Drijver doorsnede (cm)
Gewicht incl. 
peddels (kg)

GLS160 200 1,8/2,5 1 3 160 131 36 18

GLS-Lattenbodem GLS  160
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Sterk en snel

De Talamex Greenline GLA is een boot 

met opblaasbodem en een kiel. Hierdoor 

wordt een v-bodem gecreëerd welke voor 

uitstekende vaareigenschappen zorgt, dankzij 

de opblaasbodem is deze boot snel vaarklaar te 

maken en is hij licht in gewicht.

Boot type
Max. belading 

(kg)
Max. motor in 

kW/PK Max. personen
Aantal 

luchtkamers Lengte (cm) Breedte (cm) Drijver doorsnede (cm)
Gewicht incl. 
peddels (kg)

GLA250 450 4,4/6 3 3+1+1 250 151 42 29

GLA-Luchtbodem GLA  250
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Alleen het beste is goed genoeg

De Talamex Greenline GLW is een boot met een 

houten vlonder vloer en een kiel. Dankzij de 

stijfheid van de  houten vlonders welke geheel 

demontabel zijn, heeft de boot uitstekende 

vaareigenschappen.

Boot type
Max. belading 

(kg)
Max. motor in 

kW/PK Max. personen
Aantal 

luchtkamers Lengte (cm) Breedte (cm) Drijver doorsnede (cm)
Gewicht incl. 
peddels (kg)

GLW300 510 7,4/10 4 3+1 300 151 42 49

GLW-Houten vlonder vloer GLW  300
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Boot type
Max. belading 

(kg)

Max. 
motor in 
kW/PK Pakmaat (cm)

Pakmaat 
bodem (cm)

Max. 
personen

Aantal 
luchtkamers Lengte (cm)

Breedte 
(cm)

Drijver 
doorsnede 

(cm)
Gewicht incl. 
peddels (kg)

GLS160 200 1,8/2,5 96 x 35 x 30 1 3 160 131 36 18

GLA250 450 4,4/6 100 x 50 x 30 3 3+1+1 250 151 42 29

GLW300 510 7,4/10 105 x 55 x 30 85 x 55 x 10 4 3+1 300 151 42 49

SPECIFICATIES
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