€ 509,-

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

Talamex aanbieding
€ 509,3.2 m
0.75 m
PVC

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

JLT Boten en Auto
Jan Kuipersweg 19
8606 KD Sneek
0515-786002
www.jltboten.nl

Omschrijving
Nieuwprijs SUP normaal 509 euro nu voor een JLT Boten JLT
Boten prijs van 449 euro.Let op zolang de voorraad strekt
!!Nieuwe TALAMEX SUP 10.6 FTHet Talamex opblaasbare SUP
board is een allround SUP ontwikkeld voor beginners tot de
redelijk gevorderde SUPpers met een maximaal gewicht van
ongeveer 100kg. Het board heeft een gewicht van 15kg. Dankzij
de drop stitch technologie in combinatie met hoogwaardig pvc
doek is de SUP op te blazen tot 11 PSI waardoor de SUP zeer stijf
is en uitstekende eigenschappen heeft. De SUP wordt geleverd
inclusief een hogedruk pomp, een verstelbare peddel, een rugtas
en reparatiekit. Zie voor meer scherp geprijsde Talamex

rubberboten en/of Suzuki buitenboordmotoren op mijn site. Ook
andere merken rubberboten en buitenboordmotoren zijn aanwezig
in ons assortiment zoals Nimarine, Suzumar, Mercury, Mariner en
Yamaha.JLT Auto en Boten wordt beoordeeld door zijn klanten
middels het KLANTENVERTEL beoordelingssysteem met het
gemiddeld van een 9.5Kijk voor de laatste stand van zaken op mij
site of op mijn facebook pagina onder kopje beoordelingen !!

Basisinformatie
Merk :

Talamex Aanbieding

Type :

Sup 10.6 Ft Nieuw

Lengte (m) :

3.20

Breedte (m) :

0.75

Diepgang (m) :

0.10

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

509,-

Beste prijs :

449

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Rompmateriaal :

Pvc

Gewicht (kg) :

15

Ligplaats :

Sneek

Postcode ligplaats :

8606KD

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Nieuwprijs SUP normaal 509 euro nu voor een JLT
Boten JLT Boten prijs van 449 euro.Let op zolang de
voorraad strekt !!Nieuwe TALAMEX SUP 10.6 FTHet
Talamex opblaasbare SUP board is een allround SUP
ontwikkeld voor beginners tot de redelijk gevorderde
SUPpers met een maximaal gewicht van ongeveer
100kg. Het board heeft een gewicht van 15kg. Dankzij
de drop stitch technologie in combinatie met
hoogwaardig pvc doek is de SUP op te blazen tot 11 PSI
waardoor de SUP zeer stijf is en uitstekende
eigenschappen heeft.
De SUP wordt geleverd inclusief een hogedruk pomp,
een verstelbare peddel, een rugtas en reparatiekit. Zie
voor meer scherp geprijsde Talamex rubberboten en/of
Suzuki buitenboordmotoren op mijn site.
Ook andere merken rubberboten en
buitenboordmotoren zijn aanwezig in ons assortiment
zoals Nimarine, Suzumar, Mercury, Mariner en Yamaha.
JLT Auto en Boten wordt beoordeeld door zijn klanten
middels het KLANTENVERTEL beoordelingssysteem
met het gemiddeld van een 9.5
Kijk voor de laatste stand van zaken op mij site of op
mijn facebook pagina onder kopje beoordelingen

