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Supiore Elegance 
 
 
Met zijn prachtige vormgeving en elegantie is 
de Supiore Uno een opwindende combinatie 
van schoonheid, luxe, comfort en 
duurzaamheid. Een boot waarop u optimaal 
kunt genieten van een mooi glas wijn, een 
goed gesprek en adembenemende uitzichten. 
Dankzij de stille elektromotor vaart u 100% 
milieuvriendelijk. De Supiore won de 
sustainable design prijs in Parijs 2014 en 
heeft sindsdien de wereld veroverd. Maak 
kennis met onze Supiore Uno. 
 
With its beautiful design and elegance the 
Supiore Uno is an exciting combination of 
beauty, luxury, comfort and durability. A 
good glass of wine, a nice conversation and 
breathtaking views: this boat is made for your 
enjoyment. Thanks to the silent electric 
motor the Uno is 100% environmentally 
friendly. The Supiore received the sustainable 
design price in Paris 2014 and have since 
conquered the world. Meet our Supiore Uno. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Optimal Stability 
 
 
De bijzondere vorm van de romp zorgt voor 
een optimale stabiliteit, waardoor de Supiore 
Uno nauwelijks helt en vrijwel geen golven 
genereert. Dankzij het met epoxy 
geïmpregneerde frame is de Supiore Uno 
vrijwel onderhoudsvrij. De vol geschuimde 
dubbele wanden maken de Uno onzinkbaar. 
Met uw unieke pincode activeert u de boot. 
Wanneer u de startknop indrukt en de 
gashendel in neutraal zet, start u hem. Op elk 
gewenst moment kunt u de motorbesturing 
deactiveren door opnieuw de startknop in te 
drukken. 
 
The special shape of the hull ensures optimal 
stability, making that the Supiore Uno hardly 
tilts and generates little to no waves. Thanks 
to the epoxy impregnated frame, the Supiore 
Uno is virtually maintenance free. The foam 
filled double walls make the Uno unsinkable. 
You can activate the boat with your unique 
PIN code. When you push the start button 
and put the throttle in neutral, the Uno will 
start. You can deactivate the engine by 
pressing the start button again at any time. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Supiore Technology 
 

De accu’s van de Supiore Uno worden 
opgeladen door de zonnecellen op het 
voordek en/of met behulp van de 
walaansluiting. Het bijzondere ontwerp van 
het voordek zorgt ervoor dat de lading van de 
accu’s niet stopt als u erop ligt. De 
laadsnelheid zal slechts iets afnemen. De 
bijzonder stille elektromotor wordt door onze 
huis ontworpen microprocessortechniek 
aangestuurd en zorgt naast een efficiënte en 
zuinige aandrijving ook voor een vloeiende 
acceleratie, zowel bij het vooruit als het 
achteruit varen. De optionele verlichting op,  
in en onder de Uno bestaat uit LED. De 
kleuren van deze duurzame, zuinige en 
milieuvriendelijke verlichting is leverbaar in 
diverse kleuren. U kunt zelfs een driekleurige 
vlag in het water projecteren. 
 
The batteries of the Supiore Uno are charged 
by the solar cells on designed foredeck, the 
charging of the batteries will not stop when 
you lie down on it. It will only decrease 
slightly. The exceptionally quiet electric 
motor is powered by our house designed 
microprocessor technology and provides an 
efficient and economical drive and smooth 
acceleration when moving both forward and 
backwards. The optional lighting on, in and 
under the Supiore Uno consists of LED. The 
colors of this sustainable, efficient and 
environmentally friendly lighting can be 
determined in different colors. You can even 
project a three colored flag in the water. 

  



 
 
 
 
 
 
 

True Velocity 
 
De snelheid van de Supiore Uno is  
softwarematig begrensd tot 12 kilometer per 
uur ofwel 6 knopen. Bij volle zon heeft het 
zonnecelvoordek een laadcapaciteit van circa 
400 watt. Hiermee laadt de batterij circa 5% 
per uur op. Met de walaansluiting erbij 
neemt de lading van de accu’s per uur met 
circa 15% toe. Tezamen een laadcapaciteit 
van 20% per uur.  
 
The speed of the Supiore Uno is software 
limited to 12 kilometers per hour or 6 knots. 
In full sun, the solar cell foredeck has a 
loading capacity of approximately 400 watts. 
This charges the batteries by about 5% per 
hour. The wall plug increases the charging of 
the batteries by about 15% per hour. 
Combined this gives you a loading capacity of 
20% per hour. 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Ultimate Performance 
 
De huis ontworpen acculader met  
walaansluiting is microprocessor gestuurd en 
heeft, anders dan de klassieke laders, een 
laadkarakteristiek van 1023 stappen. Dit zorgt 
voor een optimale laadsnelheid en een lange 
levensduur. De standaard actieradius van de 
Supiore Uno is bij een  cruisesnelheid van 3 
knopen circa 4 uur. De actieradius is 
uitbreidbaar tot 8 uur met een extra accu 
pakket. 
 
The house designed charger is 
microprocessor controlled and, unlike 
conventional chargers, this charger has a 
charging characteristic of 1023 steps. This 
ensures an optimal charging speed and a 
sustainable battery. The standard range of 
the Supiore Uno is approximately 4 hours at 
cruise speed (3 knots per hour). 
The range is extensible to 8 hours with a 
extra battery pack. 
 

  



  



 
 
 
 
 
  
 
 
  

Standard Options 
Steering wheel  Mahoney 
Center table  Mahoney 
Engine   7 Kw electric engine 
Dashboard  Full aluminium dashboard with LED buttons 
Bio coating  All engine parts are bio coated based on Nano technology 
Salon boxes  8 salon boxes with 660 liters boot space 
Pillows   10 pieces customized in yacht fabric 
Solar cell front deck Walkable deck with 96 mono crystalline solar cells 
Shore power cable  Three pole, 15 meters cable in length conform European standards 
Battery   4 AMG batteries, 12V 120 Ah 
Fenders   6 pieces, 150 cm line included 
Mooring line  6 pieces each in 500 cm length 
Paint salon  Uni lac from AWL grip, topside finish full protection 
Paint boat exterior  Uni lac from AWL grip, topside finish full protection 
Floor   Flexiteek, maintenance free, durable manufactured 
Navigation  Portside, starboard, masthead in LED 
Pump Self-draining, conform CE-standards incl. automatic managed bilge pump 
Tarpaulin   Standard tarpaulin for protection salon 
 

Subject to price changes. Prices are excluding VAT and import taxes 
 

Standaard opties 
Stuurwiel   Mahonie 
Middenconsole  Mahonie uitklapbare tafel  
Motor   7 KW Elektro motor 
Dashboard  Dashboard van volledig geanodiseerd aluminium, slijtvast en corrosiebestendig 
Bio coating  Alle metalen motoronderdelen zijn volledig biogecoat op basis van Nanotechnologie 
Bakskisten  Prachtig afgewerkte bakskisten met een inhoud van 660 Liter in totaal 
Kussenset  10 delige kussenset met keuze uit meer dan 100 standaard stoffen 
Zonnecel voordek  Beloopbaar zonnecel voordek met 96 mono crystal line zonnecellen 
Walstroom kabel  3 polig, 15 meter lang walstroom kabel conform Europese standaard 
Accuset   4 AMG accu's, 12V 120 Ah, 
Stootwillen  6 stootwillen met 150 cm lijn 
Landvasten  6 landvasten met 500cm lijn 
Lak Salon   Uni lak AWLgrip, topside finish volledige bescherming met garantie 
Lak exterieur  Uni lak AWLgrip, topside finish volledige bescherming met garantie 
Vloer   Flexiteek, onderhoudsvrij en duurzaam gefabriceerd 
Navigatie   LED, bedienbaar op dashboard, bakboordlicht, stuurboordlicht en toplicht in LED 
Pomp Zelflozend conform de CE-norm incl. automatisch gestuurde bilgepomp 
Dekzeil Standaard dekzeil voor bescherming salon 
 



  

 
 

Extra Options 
Boat   Hand built in The Netherlands      €  47.500 
Metallic paint  2 components coating with a hard transparency coating    €    1.570 
Anchor   Folding umbrella anchor with 10 meters line     €       186 
Led package 1  6 PowerLEDs below swimming platform in white, red, blue, yellow or green  €       620 
Led package 2  8 PowerLEDs around the boat below water surface    €    1.240 
Led package 3  12 PowerLEDs in the salon and for under     €    1.240 
Ship shorn  Powerful ships horn, 114 DB (A), 570 Hz, operable on dashboard   €       248 
Swim ladder  Folding stainless steel swim ladder below swimming platform   €       289 
Lavatory   Corian Lavatory with folding faucet and 32 litre water-tank, customized in  €    1.818 

80 colors, with electric pump and lockable stainless steel filler cap 
Barbecue   Built-in original Cobb Barbecue      €       289 
Pillow case  10 pieces customized in SKAI leather       €    1.570 
Pillow case  Full leather or alcantara       €    2.396 
Pillow case  Contrast stitching or leather piping      €       537 
Bimini / Parasol  Sunbrella fabric, easy foldable, wind resisted     €    1.239 
Audio   On request 
Extra battery pack  4 AMG batteries, 12V 120 Ah      €    1.240  
  

     
    

 

Extra Opties 
Supiore Uno  Hand gemaakt in Amsterdam, Nederland     €  57.500 
Metallic lak  2 componenten coating met harde transparantie laag    €    1.900 
Anker   Opvouwbare paraplu anker met 10 meter anker lijn    €        225 
Ledpakket 1  6 PowerLEDs onder het zwemplatform in wit, rood, blauw, geel of groen  €       750 
Ledpakket 2  8 PowerLEDs rondom de boot onder het wateroppervlak    €    1.500 
Ledpakket 3  12 PowerLEDs in de salon en vooronder     €    1.500 
Scheepshoorn  Krachtige scheepshoorn, 114dB(A), 570Hz., bedienbaar op het dashboard  €       300 
Zwemladder  Inklapbare RVS zwemtrap onder het zwemplatform    €       350 
Lavabo   Corian Lavabo in 80 kleuren leverbaar met inklapbare kraan, watertank (32 liter) €    2.200 

met elektrische pomp, afsluitbare rvs vuldop 
Barbecue   Ingebouwde originele Cobb barbecue met 2 kookboekjes en 6 briketten  €       350 
Kussenset  10 delige kussenset met keuze uit meer dan 100 SKAI leren en luxe stoffen  €    1.900 
Kussenset  10 delige kussenset met keuze uit meer dan 100 leren/ alcantara stoffen  €    2.900 
Kussenset  Contrasterende stiksels of lederen bies     €       650 
Bimini / Parasol  Van Sunbrella stoffen, handig inklapbaar en windvast    €    1.500 
Audio systeem  Op aanvraag    
Afleverkosten  Op aanvraag 
Extra accu set   4 AMG batteries, 12V 120 Ah       €   1.500  

Subject to price changes. Prices are excluding VAT and import taxes 
 

Prijs en specificatiewijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn inclusief BTW 
 



   
 

Specificaties 
 
Boot romp Okoume hout, duurzaam gefabriceerd, waterdicht, dubbelzijdig 

volgeschuimd 
Lengte   5,25 meter (inclusief zwemplatform) 
Waterlijn   4,75 meter 
Breedte   2,34 meter 
Hoogte   1,30 meter 
Diepgang   40 centimeters bij een lege boot. 

Per 100 kilogram gewicht 1 centimeter dieper. 
 
Capaciteit  7 personen 
Waterverplaatsing  650 kilogram 
Laadgewicht  400 kilogram 
Actieradius  4 uur met een kruissnelheid van 3 knopen 
Vermogen zonneceldek 0.4 Kw/h   
Walstroom Galvanisch gescheiden, aardlekautomaat, walstroomkabel (15 

meter) met driepolige stekker. 
 
Navigatie LED, bedienbaar op dashboard. Bakboordlicht, stuurboordlicht 

en toplicht rondom schijnend. 
Pomp De Supiore Uno heeft conform de CE-norm een automatisch 

gestuurde bilgepomp. 
Dekzeil   Standaard dekzeil voor bescherming interieur. 
CE   Categorie D: kustwater, rivieren, meren en kanalen. 
Garantie 
 
 

 
 

Specifications 
 
Boat hull   Wood Okoume, durable fabricated, waterproof,  

double walled, fully foamed. 
Length   5,25 meters (swim platform included). 
Waterline  4,75 meters. 
Width   2,34 meters. 
Height   1,30 meters (above water). 
Depth   40 Centimeters when the boat is empty. 

Per 100 kilograms weight 1 centimeter deeper. 
 
Capacity   Up to 7 people. 
Water displacement 650 kilograms. 
Load Weight  Up to 400 kilograms. 
Range   standard 4 Hours with a cruising speed of 3 knots. 
Solar energy supply 0.4 Kw/h   
Shore Electrically isolated, RCBO, power cable (15 meters)  

with a three pin plug. 
 
Navigation  LED, operated on the dashboard. Port light, starboard light  

and mast head light (360 degrees). 
Pump The Supiore Uno has the CE standard acquired automatically 

controlled bilge pump. 
Cover   Standard tarpaulin for the protection of the interior. 
CE   Category D: coastal waters, rivers, lakes and canals. 
Warranty 



  
 

Contact us 
 
Would you like more information about our yachts  
or would you like to make an appointment? We  
welcome you to contact us at any time. 
 
Head office: 
Supiore B.V. 
Cruquiusweg 96G 
1019 AJ Amsterdam 
The Netherlands 
 
T. +31 (0)20 6681770 
E. info@supiore.com 
 
Sales: 
Ivo Huiser 
ivo@supiore.com 
+31 (0)6 50 882290 
 
facebook.com/supiore 
Instagram.com/supiore    


