Gulden Vlies 700
Deze Gulden Vlies 700 sloep verwoordt geheel onze visie van een moderne sloep met een
stoere doch klassieke uitstraling, waarvan het lijnenspel u iedere keer weer zal verrassen. Dit is
een sloep waar u verliefd op wordt en zal blijven, de Gulden Vlies 700 zal u dan ook nooit in de
steek laten. Het ontwerp is geheel doorontwikkeld, wat zich vertaalt in sublieme
vaareigenschappen en gebruiksgemak. De polyester romp is volledig uitgebalanceerd en snijdt
door het water. Het interieur van massief kwaliteitsteak is onderhoudsvrij, zowel op zoet als op
zout water. In combinatie met het RVS beslag geeft dit de sloep een moderne unieke uitstraling.
€ 49.000,00

Afmetingen:
Lengte o.a.
6,85 meter
Breedte
2,45 meter
Diepgang
0,65 meter
Geheel compleet en standaard uitgevoerd met:











Polyester romp
Voorzien van antifouling
Massief teak potdeksel
Teak kabelaring lijst
Teak aangehangen roer
Teak voor- en achterdek
Chroom/RVS gepolijst beslag
Kabelaring met kopleguaan
Trimvlakken op het roer
Opklapbare zwemopstapjes op het roer












Teak banken met zes opbergvakken
Teak vloer
Kuipverlichting
Verzonken verhaalklampen
Teak stuurstand met teak stuurwiel
Teak motorkist
Zonnedek (op te bergen in de sloep)
Opbergvak onder motorkistdeksel

Aankleding (kleur naar keuze):
 Zitkussenset met bies
 Rugkussenset met bies
 Buiskap met achtertent met bies
 Zonnedekkussens

Lenspomp met vlotter
Watergesmeerde schroefas
Hydraulische stuurinrichting
Instrumentenpaneel met contactsleutel
Navigatie verlichting
Luxe meterset
Schakelpaneel met 12 volt aansluiting
RVS gashandel
Onderhoudsvrije accu
Automatisch brandblussysteem in de
motorruimte

Kuip:













Vaarklaar pakket:
 CE controle met CE-Keur
 Eigenaars handleiding
 Ligplaats en naam geplaatst op de romp
Techniek:
 Landvasten, fenders, scheepstoeter,
Ingebouwde Vetus 27pk dieselmotor
Speciale motorisolatie met zware fundatie en anker, en noodhelmstok
 Brandblusser
dempers
 Vlaggenstok met Nederlandse vlag
Flexibele koppeling
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Gulden Vlies 700
OPTIES
Motor:


Prijslijst
Vetus M417A 42pk 4 cilinder (i.p.v.27pk)

€

3.500,00

€
€

2.300,00
150,00

€
€
€
€
€

1.600,00
1.500,00
450,00
400,00
2.800,00

Techniek:



Boegschroef
Touwsnijder

Aankleding:








Dekzeil met strevel (kleur naar keuze)
Biminitop
Nano behandeling voor teak
Nano behandeling voor kussens en buiskap
Teak potdeksel en voor- en achtersteven gelakt
Al het teak gelakt behalve voor- en achterdek, kuipvloer,
opstap en motorkistdeksel
Mahonie i.p.v.teak

€ 5.200,00
op aanvraag

Accessoires:








Messing gecoat beslag (i.p.v. RVS beslag)
Tweede accu
Ingebouwde koelkast
Toilet
Radio/cd speler
Walstroom aansluiting
Alarmsysteem / volgsysteem

€
€
€
€
€
€
€

950,00
300,00
1.300,00
210,00
975,00
450,00
950,00

Wij leveren tevens een compleet service programma met o.a. winterstalling, onderhoud,
reparatie en haal en breng service. Proefvaart op afspraak is altijd mogelijk.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
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