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Názov

Cena za ks
(bez DPH)

Cena spolu
(bez DPH)

Počet

SUMA

0,00 €

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
Celozváraná konštrukcia lode z morského hliníka AlMg4,5/5083 3mm
Podlaha a predná paluba potiahnutá Nautolex Vinyl Flooring
Špeciálna povrchová protišmyková úprava odolná proti opotrebeniu
Vonkajšie časti člna potiahnuté vysokokvalitnou hydrofóbnou fóliou Oracal (na výber rôzne farby)
Boky lode a zadná paluba potiahnuté lodným kobercom prémiovej triedy
Vnútorné dvierka medzi konzolami
Integrovaný palivový systém so 125 litrovou hliníkovou nádržou
Box na udice umiestnený v podlahe pre 6 kompletných prútov dĺžky až 2,7 m
110 litrová nádrž na ryby s areátorom a automatický cyklovačom s osvetlením
Kreslo ErgoLux pasažierske, otočné s fixáciou na odnímateľnej nohe
Kreslo ErgoLux kapitánske, nastaviteľné vpred a vzad s fixáciou proti otočeniu
Výklopné sedačky v palube
Základňa na osadenie rybárskeho kresla na prednej palube aj zadnej palube
12V zástrčka na konzole kapitána a spolujazdca
Otvorené úložné police so vstavanými držiaky nápojov nerezové v ľavom i pravom boku lode
Suché boxy s drenážnym systémom na odtok vody
Organizér na nástrahy, kliešte, nôž a iné drobnosti
Rohatinky na uviazanie lode - nerez
Miesto na odkladanie podberáka
Príprava na inštaláciu audiosystému
Príprava pre inštaláciu elektrického motora alebo elektrickej kotvy
LED podsvietenie vnútorných priehradok a konzoly
Mechanický riadiaci systém spätnej väzby T73 NRFC Ultraflex,prémiový polyuretánový volant, kábel riadenia
Výkonná elektrická pumpa s automatom - plavákový spínač
6 "suchých" polstrovaných boxov s odvetraním
Box na obsluhu čerpadla, hadíc k nádrži
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Konzoly vo farbe lode
Osklenie konzol
Suchý odkladací priestor na konzole s plexi krytom - kapitánska konzola
Suchý odkladací priestor na konzole s plexi krytom - pasažierska konzola
Blok so spínačmi elektroniky
2 poličky pod konzolami
Veľký box po celej šírke na Biminy, plachty a podpery pod kreslo
Veľký box v ktorom je vyberateľné dno, pod ním najdete prístup k pumpám, čerpadlu atď.
Držiak prútov na 4 prúty
LED navigačné svetlá, č+z
Parkovacie biele svetlo
Farba korpusu
Gumený fender po obvode lode vo farbe lode
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