€ 779,-

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

VETUS boot "Traveller" 2m air deck grijs en blauw
€ 779,Bedrijf:
VETUS B.V.
m
Adres:
Fokkerstraat 571
m
3125 BD Schiedam
Tel :
+31(0)884884700
Website:
www.vetus.com

Basisinformatie
Merk :

Vetus Boot "traveller" 2m Air Deck Grijs En Blauw

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

779,-

Volledige Omschrijving
VIB Serie boot met opblaasbare vloer. Lengte 200 cm.
De VIB serie rubberboten zijn ontworpen voor optimale duurzaamheid, bruikbaarheid en prestaties.
De hoge kwaliteitseisen tijdens de fabricage resulteren in een afwerking van absolute topklasse.
De selectie van de beste materialen en accessoires zorgen dat deze boten net dat beetje extra hebben.
Alle boten worden standaard geleverd met een opbergtas, voetpomp met manometer, reparatieset, peddels en een
aluminium bank.
Eigenschappen: (zie afbeelding)De afgeschuinde achterkant van de tubes en de trim flappen verbeteren het planerend
vermogen, bovendien raken de afgeronde tubes met doorlopende stootrand minder snel beschadigd.Handige handgrepen
achter de spiegel.Extra handgrepen, ideaal geplaatst voor de bestuurder.Peddels kunnen snel worden vastgeklikt bovenop de
tubes of in de boot worden vastgezet.De bank kan versteld worden en er kunnen meerdere banken worden
gemonteerd.'Deep V' romp met stootrand. Ook de tubes zijn aan de onderzijde voorzien van een beschermende laag
.Meerdere handige ringen voor het slepen en hijsen van de boot.
VIB Traveller Opblaasbare vloer Licht en zeer compact voor opslag en transport Robuuste, vlakke vloer met anti slip
oppervlak
De Traveller boten zijn ideaal voor korte trips. Dit type is licht van gewicht en opgevouwen zeer compact, wat het vervoer
en de opslag vergemakkelijkt.
Zodra de opblaasbare vloer onder druk staat bied deze een robuuste, vlakke vloer. De stijve constructie zorgt er ook voor
dat de belangrijke 'deep V' vorm behouden blijft.
Daarnaast is de vloer standaard voorzien van een band voor het fixeren van de

