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

Lagoon
€ p.o.a.
13.96 m
7.87 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Nautisch Kwartier Stavoren
Hellingspad 9 13
8715 HT Stavoren
0514682345
www.nautischkwartier.nl

Omschrijving
Standaarduitvoering af fabriekDe Lagoon 450S
Samen met het Nauta Ontwerpbureau is Lagoon er succesvol in
geslaagd om dé nieuwste ontwikkelingen in deze 45-inch
catamaran door te voeren. Als update van de wereldberoemde
Lagoon 440 (met meer dan 400 verkochte catamarans), komt de
Lagoon 450S perfect tot haar recht. Uiteraard zijn de
onvervangbare kwaliteiten bewaard gebleven, zoals: een
stuurstation op de flybridge die toegangkelijk is vanaf beide zeiden
van de cockpit, sublieme zeilprestaties, onvergelijkbare comfort in
de zowel de salon als de hutten en een groter zeiloppervlak. De

Lagoon 450S wordt aangeboden in een 3 of 4 cabineversie, welke
beide profiteren van belangrijke verbeteringen op het gebied van
veiligheid, prestaties en zeilcomfort.

Basisinformatie
Merk :

Lagoon

Type :

450 S

Lengte (m) :

13.96

Breedte (m) :

7.87

Diepgang (m) :

1.30

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Doorvaarthoogte (m) :

22.33

Ligplaats :

In Verkoophaven

Interieur

Volledige Omschrijving
Standaarduitvoering af fabriek
De Lagoon 450S
Â
Samen met het Nauta Ontwerpbureau is Lagoon er
succesvol in geslaagd om dÃ© nieuwste ontwikkelingen
in deze 45-inch catamaran door te voeren. Als update
van de wereldberoemde Lagoon 440 (met meer dan
400 verkochte catamarans), komt de Lagoon 450S
perfect tot haar recht. Uiteraard zijn de onvervangbare
kwaliteiten bewaard gebleven, zoals: een stuurstation
op de flybridge die toegangkelijk is vanaf beide zeiden
van de cockpit, sublieme zeilprestaties, onvergelijkbare
comfort in de zowel de salon als de hutten en een
groter zeiloppervlak. De Lagoon 450S wordt
aangeboden in een 3 of 4 cabineversie, welke beide
profiteren van belangrijke verbeteringen op het gebied
van veiligheid, prestaties en

