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MOTORER & DRIVLINA
Dubbla Volvo Penta D6-370 DP (2 x 370 hk)
Joystick
Bogpropeller (60 kg)

1
1

SKROVFÄRG
Vit (med mörkgrå vattenlinje, svart bottenfärg, mörkblå pinstripe, skrov och
badplattformsskydd är vit med rostfritt inlägg, mörkgrått skydd för
motorrumsinsug)
Grålackerat överbygge
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INTERIÖR
Valnötsinteriör, mattlackerad
(durken i pentry och akterdelen av salongen är i valnöt som standard)
Trädurk i salong istället för standard matta (Alba Haze = Alba Oak, valnöt =
valnöt / Rovere Oak. Trappa i samma träslag.)
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LAYOUT
Solbäddstillval - aktre ryggstödet i soffan i sittbrunn kan skjutas förut för att
skapa en solbädd
Delbar bädd i akterkabin
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PENTRY
Pentrybänk i Avonite färg: Carrera White
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BADRUM
Badrumsbänk i Avonite: Carrara White (blank finish)
Badrumsdurk i Avonite: Koko White (matt finish)
Värme i WC durk
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FÄRGSÄTTNING
Textilier från Quartz VI är standard
Tilläggskostnad för Quartz skinn i salongen
Tilläggskostnad för Quartz skinn i midkabin
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DÄCKSUTRUSTNING
(Notering: maximal vikt för tillåten gummibåt och utombordare är 100 kg för
att försäkra tillfredställande handhavande och prestanda)
Skjutbart fönster på förarplats (H 42 cm x L 38 cm)
Skandinavisk pulpit förut
Rostfritt ankare förut istället för galvansierat (16 kg)
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Kättingmätare vid förarplats för ankarspel förut
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Ankarspel akterut (rostfritt ankare med 50 m blylina, elektriskt ankarspel
och box i maskinrum, fjärrkontroll)
Teak på skarndäck och fördäck
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Nedfällbar fotpall i teak på förarplats (60 x 10 cm)
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GENERATOR
ONAN 4kw/50Hz generator (med hydrohush avgassystem)
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ELEKTRISK UTRUSTNING
Kontinentala 220V/240V uttag (Skandinavien)
Keramisk elspis (2 plattor) istället för standard gasolspis
Elektrisk grill i wetbar
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Vit LED belysning vid durk i sittbrunn och badplattform
Färskvattenuttag på fördäck
Dimmer på takbelysning i sittbrunn
Dimmer på takbelysningen i salongen
Två extra lampor ovanför salongsbord
Extra 220V uttag på babord sida i salong nära soffan
Extra 220V uttag på babord sida i sittbrunn nära U-soffan
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UNDERHÅLLNING
STANDARDSYSTEM
Salongen - Fusion MS-UD650 Radio/iPod/MP3-spelare
Sittbrunn - vattentäta högtalare kopplade till salongsstereo
Saloon - 28 tums LED TV samt uppgradering av standard stereo till Fusion
MS-AV750i Radio/DVD/MP3 spelare med Bluetooth
Förkabin – 28 tums LED TV och Fusion MSAV750i Radio/DVD/MP3 spelare
med Bluetooth
Midkabin - 22 tums LED TV och Fusion MS-AV750i Radio/DVD/MP3 spelare
med Bluetooth
Fusion salongsstereon inkopplad i plottern
NAVIGATION
Raymarine i70 färg multifunktionsdisplay (för fart, avstånd, tripp, djup,
djupalarm, vattentemperatur etc)
Autopilot (Raymarine p70R med färgdisplay och rategyrokompass) när
joystick är specificerat
Raymarine GS165 kartplotter med separat kontrollpanel
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Raymarine HD färgradar med 18 tums, 4 kW radomantenn (endast när
plotter valts)
Raymarine 260 VHF
VÄRME / DEFROSTER
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Defrostersystem på frontrutor med luft uppvärmd via varmvattensystemet
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Eberspächer D4 Airtronic dieselvärmare med utblås i salong, alla kabiner och
badrum inkl ljuddämpare och digitala kontroller
Värmeutblås i sittbrunn
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SEPTIKTANK / TOALETTER
Elektrisk tömning av septiktank
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TEXTILIER EXTERIÖRT
Förarplats och sittbrunnsdynor i Movida Vouge med kontrastdetaljer på
förarstolssits och baksidan ryggstöd, baksidan av böjt ryggstöd och inlägg i
ryggstöd akterut
Vattenavstötande skum i alla standarddynor exteriört i sittbrunn
(solbäddslayout) istället för standard
Soldyna på färgdäck i Movida Vouge med kontrastfärg på upphöjda delar
Vattenavstötande skum i soldyna på fördäck istället för standard
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Fullt ståhöjdskapell i mörkgrå Sunbrella med avtagbara sidor och akterdel
(på teleskåpisk båge) istället för standard hamnkapell
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TILLBEHÖR
Princessservis (5 delar med tallrik, assiett, skål och kaffekopp med fat) - 6
personer
Princessglas - 6 vinglas, 6 dricksglas
David Mellor 'Paris' bestick (6 delar) - 6 personer
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SJÖSÄTTNING, FRAKT OCH LEVERANS
Krympplastintäckning för transport
Lastbilstransport Plymouth till Vindön
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Sjösättning och uppstart för sjöleverans inklusive 700 liter diesel
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