€ 1.925,-

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

ZAR Mini - ALU 11
€ 1.925,m
m
2020

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

van der Sanden Watersport
DE RUN 4449
5503 LS VELDHOVEN
0402539063
www.sandenwatersport.nl

Omschrijving
De ZAR mini ALU-lijn is de ideale opblaasbare boot voor mensen
die op zoek zijn naar een betrouwbare en veilige opvouwbare
boot. Alle opklapbare ALU-opblaasboten van ZAR hebben een
5-laags versterkt PVC-materiaal van hoge kwaliteit. Om het
gewicht laag te houden, is er een zeer sterke maar licht
geconstrueerde aluminium vloer toegepast. Alle boten hebben
standaard een overdrukventiel dat uw buis beschermt wanneer
deze op de juiste manier is opgeblazen. Elke ZAR mini-opblaasboot
voldoet aan een zeer strenge kwaliteitscontrole, voordat we deze
aan onze gewaardeerde klanten leveren. Voor het geval een fout
overgaat op de kwaliteitscontrole, wordt u beschermd door onze

garantie van 2 jaar na registratie van uw boot bij ons. Met de grote
standaarduitrusting en het moderne Italiaanse ontwerp met een
extra brede boog, zijn de ZAR mini-opblaasboten uniek in zijn
soort. Maximaal motorvermogen is 20pk. Lengte is 3.30m en
breedte 1.70m.

Basisinformatie
Merk :

Zar Mini - Alu 11

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2020

Prijs :

1.925,-

Specificaties
Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De ZAR mini ALU-lijn is de ideale opblaasbare boot voor
mensen die op zoek zijn naar een betrouwbare en
veilige opvouwbare boot. Alle opklapbare
ALU-opblaasboten van ZAR hebben een 5-laags
versterkt PVC-materiaal van hoge kwaliteit. Om het
gewicht laag te houden, is er een zeer sterke maar licht
geconstrueerde aluminium vloer toegepast. Alle boten
hebben standaard een overdrukventiel dat uw buis
beschermt wanneer deze op de juiste manier is
opgeblazen. Elke ZAR mini-opblaasboot voldoet aan
een zeer strenge kwaliteitscontrole, voordat we deze
aan onze gewaardeerde klanten leveren. Voor het geval
een fout overgaat op de kwaliteitscontrole, wordt u
beschermd door onze garantie van 2 jaar na registratie
van uw boot bij ons. Met de grote standaarduitrusting
en het moderne Italiaanse ontwerp met een extra brede
boog, zijn de ZAR mini-opblaasboten uniek in zijn soort.
Maximaal motorvermogen is 20pk. Lengte is 3.30m en
breedte

