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Persbericht
Betreft: distributie van Wills Wing deltavleugels
in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
de nieuwe Wills Wing partners:
Sinds November 2007 is Seagull Aviation uit
Nederland verantwoordelijk voor de distributie
van Wills Wing deltavleugels uit de USA. De
nieuwste modellen uit de collectie worden
aangeboden.
In
verband
met
de
DHV
certificering zullen in Duitsland de meeste
modellen pas in de lente van 2008 leverbaar
zijn. Door dit nieuw distributeurschap wordt aan
de wensen van vele piloten tegemoetgekomen.

Wills Wing:
Wills Wing is wereldwijd één van de bekendste
en
langst
bestaande
fabrikanten
van
deltavleugels. Zowel in de USA als ook in vele
andere landen is Wills Wing het best verkochte
merk ooit.
Sinds meer dan 30 jaar is Steven Pearson
verantwoordelijk
voor
de
technische
ontwikkeling van het volledige assortiment van
Wills Wing. Steve, die lucht- en ruimtevaart
techniek gestudeerd heeft, is er samen met een
geweldig team in geslaagd om een maximum
nivo aan vakmanschap, innovatie en ervaring in
de deltavliegsport te bieden.
Daarnaast is Wills Wing de enige fabrikant met
Steve-Ton-Linda-Mike-Diederik-Rob
een non-stop ervaring van meer dan 30 jaar in
de productie van het breedst mogelijke assortiment delta’s.

Seagull Aviation:
is een internationaal opererende vliegsportdistributeur met exclusieve verkooprechten voor
Duitsland, Frankrijk en de Benelux voor verkoop van Wills Wing. Het verkoopkantoor bevindt
zich in Raamsdonksveer, met een technische afdeling in Eindhoven. Wij beschikken tevens over
diverse test vlieggebieden. Het dichtstbijzijnde vlieggebied is het deltavlieg lier- en sleepterrein
van vliegclub de Buizerd in Moergestel vlakbij Tilburg.
Daarnaast kan er test gevlogen worden vanaf het sleepveld van Hinterweiler in de Duitse Eifel
en op verschillende vliegplekken rondom Trier. In de Eifel hebben wij ook de beschikking over
een privé oefenhelling, waar gedurende het hele jaar test- en oefenvluchten gemaakt kunnen
worden.
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DHV:
de DHV (Deutsche Hängegleiter Verband) is in Duitsland
verantwoordelijk voor het certificeren van deltavleugels en
paragliders. Wij verwachten dat de meeste nieuwe Wills Wing
modellen DHV gecertificeerd zullen zijn in de lente van 2008.

Beurzen:
Een van de toonaangevende internationale beurzen is de Free Flight Messe in het Duitse
Garmisch Partenkirchen. De beurs wordt
gehouden van 14 t/m 17 maart 2008.
Seagull Aviation zal er vertegenwoordigd
worden door de eigenaars en een aantal
Duitse sub dealers, met als speciale gast
Steven Pearson, de ontwerper van Wills
Wing.
Verder nemen wij deel aan de jaarlijkse
Nationale
Delta
en
Para beurs, gehouden
in Wageningen op 27
Januari 2008.

Conclusie:
Wills Wings' terugkeer in Europa wordt van harte toegejuicht door een grote groep ervaren
delta piloten. Waarom? Wills Wing heeft als grootste fabrikant ter wereld een onovertroffen
reputatie in vliegveiligheid en continuïteit, die hen in staat stelt de beste producten die op de
markt beschikbaar zijn, te leveren.
Nu de euro/dollarkoers in ons voordeel werkt, zijn de Wills Wing delta’s ook nog eens tegen
een zeer scherpe prijs leverbaar!

Wills Wing: Onverslaanbaar!
Many Happy Landings,
the Seagull Aviation Team
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