€ 21.400,-

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

Compass
€ 21.400,5.81 m
2.28 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sportboat Store Nederland
Diamantstraat 14
7554 TA Hengelo
0748513299
www.sportboatstore.nl

Omschrijving
Compass 190BR uitrusting:
- EVA foam op de kuipvloer
- EVA foam op de zwemplateau's
- Kussens in Sunbrella/Silvertex
- Tafel in de kuip
- Hydraulische besturing
- luxe twin-tone bekleding
- Comfortabele captain seat
- Co-driver sun seat
- Hoofdschakelaar

- Bilge pomp
- Elektrische installatie
- USB aansluiting

Basisinformatie
Merk :

Compass

Type :

190 Br

Lengte (m) :

5.81

Breedte (m) :

2.28

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

21.400,-

Valuta :

Eur

BTW :

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Gewicht (kg) :

750

Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Motor
Brandstof :

Navigatie & Elektronica
Navigatieverlichting :

Veiligheid
Lenspomp :

Benzine

Volledige Omschrijving

Compass 190BR uitrusting:
- EVA foam op de kuipvloer
- EVA foam op de zwemplateau's
- Kussens in Sunbrella/Silvertex
- Tafel in de kuip
- Hydraulische besturing
- luxe twin-tone bekleding
- Comfortabele captain seat
- Co-driver sun seat
- Hoofdschakelaar
- Bilge pomp
- Elektrische installatie
- USB aansluiting
- 12V aansluiting
- Navigatie verlichting (LED)
- 130L ingebouwde brandstoftank
- Railing langs zijkanten achterdek
- Zwemtrap
- Anker rol
- Ingebouwde zijhandgrepen
- Railing op de boeg
- Watertank 50L
- Minimalisatie van hout
Prijs van deze Compass 190BR â‚¬ 21.400,- (Compleet
zoals omschreven, exclusief motor)
Voor meer informatie bel Robert-Jan of Rens +31 (0)74
- 851 32 99
Compass 190 BR. Deze onverwoestbare sportieve en
Of stuur een WhatsApp bericht +31 (0)6 811
ruime bowrider, combineert comfort en prestaties in
een compact formaat. Ontworpen voor ski- en
watersporten. De 190 BR heeft extra grote
zwemplatforms en een ruime kuip voor een dag vol
scheepsbouw en vormt gelijk het binnenwerk van de
vaarplezier!
opbergruimtes.
Een snelle romp met uitstekende vaarkwaliteiten.
De belangrijkste voordelen van dit constructiesysteem
Alle nieuwste modellen worden geproduceerd met
zijn:
behulp van de "S4" constructiemethode, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een extra voorgevormd onderdeel,
- Extra stevige en robuuste constructie
dat vÃ³Ã³r het dek wordt geplaatst, in de romp wordt
- Onzinkbaar
gelijmd. Dit onderdeel is met extra zorg ontworpen en is
- Glanzende binnenruimtes met gelcoating, gemakkelijk
uniek voor elk model dat wij produceren. Het bevat de
schoon te maken
stringers en verstevigingen die nodig zijn in elke
- Maximalisatie van de bergruimte

Volledige Omschrijving
50 402
Sportboat Store Hengelo de nummer 1 in sportboten in
Nederland

