€ 99,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Stazo
€ 99,m
m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Watersportbeveiliging.com
Concordiaweg 13
4206 BA Gorinchem
088-9900108
www.watersportbeveiliging.com

Omschrijving
De Stazo veiligheidsketting 2,5 meter + Stazo slot is SCM/VbV
2019 en CCV 2020 goedgekeurd en uitstekend geschikt voor de
beveiliging van uw sloep of boot. De ketting van Stazo is gemaakt
van gehard staal, is makkelijk in gebruik en neemt weinig ruimte in
beslag. De beschermhoes om de ketting voorkomt krassen op uw
boot. De Stazo ketting is beschikbaar in 2,5 meter en is
doorlusbaar zodat hij over de gehele lengte is te gebruiken.De
Stazo ketting met Stazo slot wordt compleet als samenstel
geleverd en is in die combinatie ook SCM/VbV goedgekeurd. De
combinatie van deze ketting met Stazo slot en een wal/grond
anker is het antwoord voor de perfecte beveiliging tegen diefstal

van uw boot en zorgt voor de best mogelijke aanpak en grootst
mogelijke vertraging.De ketting van Stazo wordt geadviseerd en
verplicht gesteld door de meeste verzekeringsmaatschappijen.
Maak een foto van uw kostbaar bezit als de ketting gemonteerd is
op uw boot voor uw verzekeraar!

Basisinformatie
Merk :

Stazo

Type :

Ketting 250 Mm Doorlusbaar

Conditie :

Nieuw

Prijs :

99,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
De Stazo veiligheidsketting 2,5 meter + Stazo slot is
SCM/VbV 2019 en CCV 2020 goedgekeurd en
uitstekend geschikt voor de beveiliging van uw sloep of
boot. De ketting van Stazo is gemaakt van gehard staal,
is makkelijk in gebruik en neemt weinig ruimte in beslag.
De beschermhoes om de ketting voorkomt krassen op
uw boot. De Stazo ketting is beschikbaar in 2,5 meter
en is doorlusbaar zodat hij over de gehele lengte is te
gebruiken.De Stazo ketting met Stazo slot wordt
compleet als samenstel geleverd en is in die combinatie
ook SCM/VbV goedgekeurd. De combinatie van deze
ketting met Stazo slot en een wal/grond anker is het
antwoord voor de perfecte beveiliging tegen diefstal
van uw boot en zorgt voor de best mogelijke aanpak en
grootst mogelijke vertraging.De ketting van Stazo wordt
geadviseerd en verplicht gesteld door de meeste
verzekeringsmaatschappijen. Maak een foto van uw
kostbaar bezit als de ketting gemonteerd is op uw boot
voor uw

