€ 1.695,-

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

Optimist
€ 1.695,2.3 m
1.15 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Zuidschor Watersport B.V.
Zandkreekweg 5
4471 NG Wolphaartsdijk
0113582310
http://www.zuidschor.nl

Omschrijving
Nieuwe Optimist Carter Tourist; met stootrand. Standaard wordt
de Carter Tourist uitgevoerd met 3 dichte luchtkasten (deze zijn
voorzien van foam waardoor de boot onzinkbaar is) en een
rubberen stootrand. Naar wens kan de optimist ook met een rood
of blauw dek geleverd worden. Hiernaast is de boot uitgevoerd
met een mastset, Optiparts zeil, lijnenset, Polyester roer en zwaard
en standaard helmstok met verlenger. De boot kan geleverd
worden met standaard- of slurfzeil. De romp is extra stevig
gebouwd voor recreatieve doeleinden. Hierdoor is deze ook erg
geschikt voor gebruik bij watersportverenigingen en zeilscholen. Afmetingen L 2,35 m x B 1,20 m x D 0,1 m T0,05- Gewicht 36 kg-

Drijfvermogen 130 liter (d.m.v schuimblokken afgesloten in
luchtkasten)- Witte romp en dek- Polyester optimist- Polyester
zwaard en roer met helmstok en joystick- Knoopzeil- MastsetOptiparts schootset- Voorzien van een vaste rubberen stootrand3 dichte luchtkasten - Bouwjaar: nieuwNatuurlijk zijn alle nieuwe
bootjes altijd uit te breiden met allerlei leuke extra's van een
strandtrailer tot een afdekhoes.Compleet vaarklare optimist,
mooie beginnersboot!

Basisinformatie
Merk :

Optimist

Type :

Carter Tourist Nieuw Met Stootrand

Lengte (m) :

2.30

Breedte (m) :

1.15

Diepgang (m) :

0.10

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2021

Prijs :

1.695,-

Beste prijs :

1395

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Volledige Omschrijving
Nieuwe Optimist Carter Tourist; met stootrand.
Standaard wordt de Carter Tourist uitgevoerd met 3
dichte luchtkasten (deze zijn voorzien van foam
waardoor de boot onzinkbaar is) en een rubberen
stootrand. Naar wens kan de optimist ook met een rood
of blauw dek geleverd worden. Hiernaast is de boot
uitgevoerd met een mastset, Optiparts zeil, lijnenset,
Polyester roer en zwaard en standaard helmstok met
verlenger. De boot kan geleverd worden met standaardof slurfzeil. De romp is extra stevig gebouwd voor
recreatieve doeleinden. Hierdoor is deze ook erg
geschikt voor gebruik bij watersportverenigingen en
zeilscholen. - Afmetingen L 2,35 m x B 1,20 m x D 0,1 m
T0,05- Gewicht 36 kg- Drijfvermogen 130 liter (d.m.v
schuimblokken afgesloten in luchtkasten)- Witte romp
en dek- Polyester optimist- Polyester zwaard en roer
met helmstok en joystick- Knoopzeil- MastsetOptiparts schootset- Voorzien van een vaste rubberen
stootrand- 3 dichte luchtkasten
- Bouwjaar: nieuwNatuurlijk zijn alle nieuwe bootjes
altijd uit te breiden met allerlei leuke extra's van een
strandtrailer tot een afdekhoes.Compleet vaarklare
optimist, mooie beginnersboot!

