
Pachový ventilátor Kotva s řetězem ##

4x nerezové vazáky Kotva a řetěz z nerezové oceli ##

Konzole řízení Černá/Střibrná souprava ##

Řídící panel Kompas ##

Čalounění Dvojitá oděrová lišta ##

Čalouněná plocha na přídi Příďový motor boční ##

Vnitřní lednička Světlomet nainstalován na rámu ##

Vázací oka na zádi Plynový sporák ##

Kotevní schránka Vnější lednička z nerezové oceli ##

Úložný prostor pod sedadlem 12 V elektrická vzduchová pumpa ##

Kotevní rolna Pevná střecha ##

Opěrátko se skřiňkou Pevná střecha s bimini ##

Úložné prostory na přídi Přídavný systém pro druhou baterii ##

Ruční pumpa Souprava na příďový stůl ##

Sprcha Závěs pro lyžaře ##

Elektrický systém Záďová sada na opalování ##

Stereo systém se 4 audio a bluetooth reproduktory Osvětlení kokpitu ##

Navigační světla Podvodní světlo ##

Opěrátko z týkového dřeva Barva tubusů ##

Nos ze sklolaminátu na přídi Podlaha z týkového dřeva ##

2x kruhové okno Zásuvka 220V ##

Elektrický panel Dvojitý sklopný nerezový rám ##

Záďové platformy a teleskopický žebřík Dvojitý sklopný nerezový rám ##

Automatické nádní čerpadlo  s dvojtou bimini ##

Prodloužená sluneční paluba Dvojitý sklopný nerezový rám s bimini ##

Elektrický kotevní vrátek Oka pro zvedání jeřábem ##

Sklopné opěradlo sedadla Plátěná střecha ##

Sedadlo před konzolí Plátěná střecha s bimini ##

Palivová nádrž Kryt opěradla černá/šedá ##

Odpojovač baterie Luxusní čalounění ##

Opěradlo s umyvadlem Stůl ##

Kompletní hydraulické řízení Platformy z týkového dřeva ##

Elektrický klakson Kryt konzole ##

Dvoubarevné tubusy černá/bíla Kryt konzole a sedadel ##

Elektrická toaleta s nádrží Kryt celé lodě - persenik  ##

Bimini nerez ##

Karbonové/bíle tubusy ##

Kompletní karbonové tubusy ##

Počítadlo délky řetězu

Kategorie B

VÝBAVA

STANDARD

Informace o čalounění 

najdete na poslední 

straně

Délka nohy 1XXL - 2XL

Palivová nádrž 420 Lt

Nádrž na vodu 80 Lt

Motorizace 01.II

Min. výkon 250

Max. výkon 2x 250

Počet komor 6

Počet osob 20

Váha 1800 Kg

Délka 8,60 m

Šířka 3,20 m

Prům. tubusů 0,65 m

2 065 000 Kč 

Příplatková výbavaVýbava STANDARD

Ceny včetně DPH

Technické údaje

Čalounění

2 301 000 Kč 
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