€ 4.452,-

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

Gala A300L
€ 4.452,3m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

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

Omschrijving
A300L zijn:
De GALA ATLANTIS A300L is de kleinste en lichtste van de
Deluxe tenders met center console van GALA. Als u op zoek bent
naar de lichtste, meest duurzame en ruime center console tender
voor uw yacht of meest veilige boot voor uw kinderen, is de GALA
ATLANTIS A300L de beste keuze. Het model A300L heeft een
V-vormige hull met een plat dek en een groot onderdek waar het
water heen stroomt. Dit model komt met een stuurconsole,
dubbele zitting en grote boeg locker met kussens. Het geeft u
genoeg ruimte om spullen op te bergen en om te zitten. Elke boot
is leverbaar in VALMEX of HYPALON tubes, met verschillende
kleuren opties. Een paar kenmerken van de GALA ATLANTIS

Super vaareigenschappen en een verassend droge rit, met GALA
spiegel verlenging
Veel cockpit ruimte, samen met indrukwekkend veel mee te
nemen passagiers en ook veel vermogen
Elegante lijnen en decoratie en een vakkundig uitgeruste boot met
originele GALA fittings

Basisinformatie
Merk :

Gala A300l

Lengte (m) :

3.00

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

4.452,-

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De GALA ATLANTIS A300L is de kleinste en lichtste
van de Deluxe tenders met center console van GALA.
Als u op zoek bent naar de lichtste, meest duurzame en
ruime center console tender voor uw yacht of meest
veilige boot voor uw kinderen, is de GALA ATLANTIS
A300L de beste keuze. Het model A300L heeft een
V-vormige hull met een plat dek en een groot onderdek
waar het water heen stroomt. Dit model komt met een
stuurconsole, dubbele zitting en grote boeg locker met
kussens. Het geeft u genoeg ruimte om spullen op te
bergen en om te zitten. Elke boot is leverbaar in
VALMEX of HYPALON tubes, met verschillende kleuren
opties. Een paar kenmerken van de GALA ATLANTIS
A300L zijn:
Super vaareigenschappen en een verassend droge rit,
met GALA spiegel verlenging
Veel cockpit ruimte, samen met indrukwekkend veel
mee te nemen passagiers en ook veel vermogen
Elegante lijnen en decoratie en een vakkundig
uitgeruste boot met originele GALA

