Meridian Yachts 341 Sedan
b.j. 2007
€ 275.000,Lengte: 10,9 m
Breedte: 3,8 m
Diepgang: 1 m

Nieuwe boot gebruikt voor ''demo'' doeleinden, verkeerd in nieuwstaat en is
zeer compleet uitgerust met alle denkbare opties.

Contactgegevens

Bedrijf
Locatie
Adres
Tel.
Website

Holland Sport Boat Centre
AMSTERDAM
ZUIDERZEEWEG 2
0206947527
www.hollandsport.nl

De boot is uitgevoerd met twee Cummins Diesel motoren 5.9L QSB 6 Cilinders
in lijn met beide een vermogen van 330 Pk op de schroefassen. Verder is de
boeg- en hekschroef standaard en gecombineerd in een handige
afstandsbediening. De Onan 7.3kW generator staat achterin het schip en is
uitgevoerd met een geluidsschild wat deze generator uiterst geruisloos
maakt.Daarnaast uitgevoerd met de volgende opties: Anti-fouling, Dekzeil om
de flybridge af te dekken, Bimini-top met zij- voor en achterramen, Ruime zit
bovenop de flybridge, Compleet dashboard met Stuurautomaat, Dieptemeter,
Navigatie, Marifoon, Boeg- en Hekschroef, Kompas, Schijnwerper, Electrische
Ankerlier, Afstandsbediening voor de radio. Daarnaast is er een koelkast
aanwezig op de flybridge en de mogelijkheid om een groot zonnedek te
cre&euml;ren. Met de diepe traptrede is de flybridge makkelijk te bereiken en
ook de gangboorden zijn breed genoeg om de boeg te bereiken.Door de
schuifdeur kom je makkelijk de salon binnen die erg ruim is opgezet met een
ge&iuml;ntrigeerde keuken met elektrische kookplaten, grote koelkast met
vriesvak en een gecombineerde oven/magnetron op hetzelfde niveau verder
komt er heel veel natuurlijk daglicht binnen door de grote ramen rondom. De
salon is uitgevoerd met een grote hoekbank met uitklapbare voetsteunen,
cocktail tafel en aan de andere kant nog een loveseat daarnaast ontbreekt de
televisie natuurlijk niet met DVD/Video en digitenne aansluiting. Daarnaast is
de boot uitgevoerd met airconditioning/verwarming verdeeld over twee zones
en een centraal stofzuigsysteem waarbij alleen een slang aan te pas komt. In
de boeg van de boot zijn twee slaapvertrekken en de natte cel gesitueerd met
voor de eigenaar een eiland bed met boxspring matrassen. Verder is in de
eigenaarhut nog een tweede televisie te vinden. De natte cel is erg ruim
opgezet met een vacu&uuml;m flush toilet en een aparte douchecabine. De
tweede hut is uitgevoerd met twee aparte bedden maar is doormiddel van een
opvulkussen ook om te bouwen tot een groot bed.

Specificaties
polyester, ligplaats: amsterdam, gewicht: 8280, v-bodem, doorvaarthoogte:
tot 5m, aantal hutten: 2, aantal slaapplaatsen: 4, toilet(ten): 1, stuurwiel

Motor
cummins, 5.9l qsb, bouwjaar motor: 2007, draaiuren: 80, aantal motoren: 2,
aantal cilinders: 6, vaste schroef, diesel, tank: 946, boegschroef, hekschroef,
250 pk of meer, binnenboordmotor

Veiligheid
lenspomp, brandblusser

Interieur
bad/douche, geluidsinstallatie, tv, videorecorder, dvd speler, kooktoestel,
vriezer, oven, magnetron, koelkast, verwarming, airconditioning, achterkajuit

Navigatie & electronica
navigatieverlichting, dieptemeter, kompas, stuurautomaat, gps, kaartplotter,
marifoon

Electra & water
acculader, omvormer, waterdruk systeem, waterboiler

Uitrusting
anker, electrisch ankelier, zwemtrap

www.dmw.nl

