€ 20.950,-

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

Corsiva
€ 20.950,m
m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Krijgsman Watersport
Loodsweg 3 b
1525 RH West Knollendam (Zaanstad
075 687 5729
www.krijgsmanwatersport.nl

Omschrijving
Het nieuwe topmodel uit de collectie van Corsiva, de snelvarende
650 Tender.Een boot met extreem veel opbergruimte, hierdoor
kunnen de kussens van het zonnedek makkelijk opgeborgen
worden.
De Corsiva 650 heeft hoge rugleuningen waardoor er een
comfortabele zit ontstaat.Houdt u meer van loungen? Dan is het
voordek makkelijk om te bouwen in een zonnedek met een
geïntegreerde teak tafel.
Door zijn breedte van 2.45 mtr. vaart de 650 Tender zeer stabiel
en koersvast. U heeft de keuze om er een motor in te plaatsen van
max. 90 pk. Zo vaart u al snel rond de 50 km/h.

Tevens is het mogelijk om te kiezen uit verschillende rompkleuren,
interieurkleuren en diverse kussensets. Op deze manier heeft u
het geheel zelf in de hand om deze sloep naar eigen wens samen
te stellen. Eenvoudig of luxe, langzaam of snelvarend.

Basisinformatie
Merk :

Corsiva

Type :

650 Tender

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

20.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Ligplaats :

West-knollendam

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Het nieuwe topmodel uit de collectie van Corsiva, de
snelvarende 650 Tender.Een boot met extreem veel
opbergruimte, hierdoor kunnen de kussens van het
zonnedek makkelijk opgeborgen worden.
De Corsiva 650 heeft hoge rugleuningen waardoor er
een comfortabele zit ontstaat.
Houdt u meer van loungen? Dan is het voordek
makkelijk om te bouwen in een zonnedek met een
geÃ¯ntegreerde teak tafel.
Door zijn breedte van 2.45 mtr. vaart de 650 Tender
zeer stabiel en koersvast. U heeft de keuze om er een
motor in te plaatsen van max. 90 pk. Zo vaart u al snel
rond de 50 km/h.
Tevens is het mogelijk om te kiezen uit verschillende
rompkleuren, interieurkleuren en diverse kussensets.
Op deze manier heeft u het geheel zelf in de hand om
deze sloep naar eigen wens samen te stellen. Eenvoudig
of luxe, langzaam of

