De Fisher 31 is de moderne opvolger van
de originele 30 voeter. De mallen van de
F30 werden hiervoor aangepast
(verlenging en verbreding van de romp).
Op de 31 is extra ruimte gewonnen in de
kuip, stuurhuis en kajuit door het schip iets
te verbreden ten opzichte van het oude
concept en de gangboorden te liften. Dit
maakt haar een ideaal familieschip.
Zoals alle Fishers is het grote stuurhuis
prachtig afgewerkt met teak en heeft veel
bergruimte onder de banken. Het
stuurhuis biedt voldoende ruimte om
gezellig te borrelen of comfortabel te
verblijven gedurende zeiltochten in slecht
weer. Als de dubbele deuren in het
stuurhuis worden geopend, ontstaat er
een integrale ruimte tussen stuurhuis en
de kuip. Een ideale plek gedurende hete

zomers. De ruime kajuit is aan bakboord
voorzien van een dinette. Aan stuurboord
bevindt zich de ruime hoekopgestelde
keuken. Het volledige interieur is
uitgevoerd in teak gefineerd hechthout,
hetgeen het schip een traditionele warme
uitstraling geeft. De werkbladen van de
keuken zijn uitgevoerd in bijpassende
kleuren en voorzien van harde
werkoppervlakken.
Met de Fisher 31 beleef je alle voordelen
van zeilen en verblijven aan boord van
een schip dat veel groter aanvoelt, zonder
de eventuele nadelen hiervan te
ondervinden. De gemakkelijk te
manoeuvreren 31 meert u zonder
problemen af in iedere marina of aan elke
mooring.

English text
The modern successor to the original
Fisher – the Fisher 31 has useful extra
space in the cockpit and accommodation
area making her ideal for family cruising or
for live aboard couples. Like all Fishers,
the large wheelhouse is beautifully
finished and comes with plenty of deep
stowage under the settees.
The wheelhouse is large enough to be
used for lounging or sailing and provides
real comfort in all weathers. At the end of
the wheelhouse double doors open up into
the cockpit to create a spacious integral

area if required – marvellous for hot
summer cruising.
The two cabin layout is spacious with
dinette to port and T galley opposite. All
the interior joinery is of solid teak and teak
veneered plywood for a warm, traditional
finish while the galley surfaces are colour
co-ordinated in hard working laminates.
With the Fisher 31 you can experience all
the benefits of sailing and living aboard a
yacht that feels much bigger than her size
without any of the disadvantages. Easy to
handle the 31 will ship easily into most
marinas or moorings.

