
Meble drewniane w kolorze naturalnej wiśni
Blaty kuchenne w kolorze brązowym
Wyposażona kabina skiperska z dwiema kojami
Zewnętrzne obbicia (na rufie, górnym mostku włącznie z siedzeniami 
w sterówce i poduszkami do opalania) VANILLA VINYL z niebieskimi 
wstawkami
Czarna zasłona siatkowa na przednią szybę
Skórzane obicia kanap
Generator ONAN 17.5Kw / 50Hz w miejscu standardowego 
Klimatyzacja, również w kabinie skipperskiej
Dodatkowe 30m 10mm łańcucha do kotwicy, dając łącznie 80 m łańcucha
Elektro-hydrauliczna teleskopowa passarella (2.9m z panelem sterowania)
Dwie furtki na rufie prowadzące na platform kąpielową
Platforma kąpielowa ze składaną drabinką do pływania oraz 
prysznicem z ciepłą i zimną wodą
Centrum rozrywkowe z LCD TV/DVD i systemem nagłośnienia
Niska komoda w salonie z lodówką i miejscem na przechowywanie butelek i szkła
Spiralne schody z salonu na górny mostek (flybridge)
Mikrofala /piekarnik z opcja grilla

Długość:      20.75m
Szerokość:     5.23m
Zanurzenie:     1.37m
Zbiorniki paliwa:     4091 l
Zbiorniki wody:     909 l

WYPOSAŻENIE    

Lodówka pełnej wysokości (199 litrów) / z zamrażarką (71 litrów)
Kostkarka w kuchni
Zmywarka
Odgrodzenie kuchni od salonu szybą z funkcją elektronicznego zaciemniania szyby 
Ster dziobowy strumieniowy (200Kg.F) w miejscu standardowego w obu sterówkach 
Ster rufowy strumieniowy (155Kg.F)
Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
Trym klamy ze wskażnikami
Elketroniczne wskaźniki silników i skrzyni biegów
Punkt dostępu świeżej wody w siłowni
Pokład kokpitu, platformy kąpielowej i schodów prowadzących 
na górny mostek (flybridge) wyłożone z drewna teakowego
Elektryczna wciągarka do kotwicy ze sterowaniem z obu sterówek
Elektryczne wciągarki do lin cumowniczych na rufie
Prysznic do opłukiwania kotwicy i dziobu świeżą wodą
Pełen zestaw oświetlenie nawigacyjnego IMCO
Siedzisko 6/7 ze stołem, z możliwością rozłożenia do opalania 
na górnym mostku (flybridge)
Stereo CD/radio na górnym mostku (flybridge)
Barek pokładowy na flybridge z elektrycznym grillem, szafką i zlewem 
z ciepłą i zimną wodą
Lodówka otwierana od góry na flybridge
Dźwig na tender na flybridge (400kg)

WYMIARY JEDNOSTKI

OD PIERWSZEGO WŁAŚCICIELA

950.000,- EUR*

* VAT zapłacony

Zacumowana: Gdańsk - Polska

Diesel:    TWIN MTU 8V 2000 M93 (2x1200KW)
Prędkość maksymalna:  32-34 węzły
Motogodziny:   1200

SILNIKI
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