€ 6.859,-

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

Marine 450 family Aluminium
€ 6.859,4.45 m
1.67 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Just Marine BV
Nijverheidsstraat 11A
1704RA Heerhugowaard
0226 234 333.
justmarine.nl

Basisinformatie
Merk :

Marine 450 Family Aluminium

Type :

Gezinsboot - Direct Leverbaar!

Lengte (m) :

4.45

Breedte (m) :

1.67

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

6.859,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Voertuig Specificaties
Ligplaats :

Heerhugowaard

Postcode ligplaats :

1704RA

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
Koningsdag geopend! Direct uit vooraad leverbaar!MARINE 450 Family aluminium boot, is speciaal ontworpen voor
pleziervaart en is de veiligste aluminium boot in zijn klasse. Door de speciale V-bodem ontwerp vaart de Marine 450 family
super stabiel.Deze veelzijdig Aluminium boot kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Pleziervaart: Het is een
ideale onderhoudsvrije gezinsboot en is leverbaar met zonnedek, bimini top, 12V aansluiting, tafel en nog veel
meer.Watersport: Door zijn super licht gewicht kan men al met een relatief kleine buitenboordmotor veel snelheid behalen
waardoor hij zeer geschikt is voor watersportVissen: De gehele binnenzijde is voorzien van een speciale bekleding dat zeer
gemakkelijk schoon te maken is. Word standaard geleverd met elektrische bilgepomp en toplicht.Voordelen: veel plaats aan
de binnenkant van de boot, goed vaareigenschappen voor pleziervaart, geschikt voor watersport, super stabiel, hoge
draagvermogen ( maar liefst 665 kg = 7 personen )Optionele beschikbaar: tafel, zonnedek, ladder voor eenvoudig instappen
na het zwemmen, hoge reling aan de voorkant voor eenvoudig en veilig instappen. zonnedekMarine Aluminium boten
worden met de hand gemaakt van vliegtuig aluminium. Vliegtuig Aluminium is ruim 25% sterker dan normale
aluminium.Lengte: 4,45mBreedte: 1,67mgewicht: 220 kgMax. draagvermogen: 665kgAantal personen: 7Max. bbm
vermogen: 40pkCategory:C Deze en vele andere modellen aluminium boten hebben wij ruim op voorraad. Kom langs voor
een kopje koffie en het bezichtigen van het beste Aluminium boten merk ter wereld, Tot ziens bij Just Marine
Heerhugowaard bij Alkmaar

