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

Sealine
€ p.o.a.
13.55 m
4.2 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Vaart Yachting B.V.
Bolderweg 51
8243 RD Lelystad
0320212341
www.devaartyachting.com

Omschrijving
Ervaar de elegantie en ruimte van de Sealine F430. De
comfortabele flybridge, een boeg zonnebed, groot badplatform en
2 of 3 dubbele kabines.Van de boeg tot het badplatform, de
Sealine F430 zit vol met verfijningen - er is geen 43-voeter met
een meer luxueuze levensstijl. Er ist keuze genoeg als het gaat om
buitenleven, tussen de cockpit, de lounge in de boeg en het
hoogtepunt: de flybridge. Met 14m2 de ruimste flybridge in zijn
klasse. De wetbar met buitengrill en twee koelkasten is altijd
binnen handbereik. De kenmerkende Sealine rompramen
karakteriseren de buitenkant van de Sealine F430 en vullen het
interieur met natuurlijk licht. Ruime binnenvolumes laten maximaal

drie volledige dubbele kabines toe - of twee met een master
cabin in het midden van het schip. De ruime keuze aan mat of
hoogglans afgewerkte meubels, gebruik van fijn leer en echte
leistenen wandpanelen dragen bij aan het gevoel van totale luxe.

Basisinformatie
Merk :

Sealine

Type :

F430

Lengte (m) :

13.55

Breedte (m) :

4.20

Diepgang (m) :

1.25

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Included

Specificaties
Rompmateriaal :

Polyester

Ligplaats :

In Verkoophaven

Werf gebouwd :

Motor
Brandstof :

Diesel

Inhoud brandstoftank (liters) :

1100

Interieur
Aantal slaapplaatsen :

4

Aantal hutten :

2

Volledige Omschrijving
Ervaar de elegantie en ruimte van de Sealine F430. De
comfortabele flybridge, een boeg zonnebed, groot
badplatform en 2 of 3 dubbele kabines.
Van de boeg tot het badplatform, de Sealine F430 zit
vol met verfijningen - er is geen 43-voeter met een
meer luxueuze levensstijl. Er ist keuze genoeg als het
gaat om buitenleven, tussen de cockpit, de lounge in de
boegÂ en het hoogtepunt: deÂ flybridge. Met 14m2 de
ruimste flybridge in zijn klasse. De wetbar met
buitengrill en twee koelkasten is altijd binnen
handbereik.Â De kenmerkende Sealine rompramen
karakteriseren de buitenkant van de Sealine F430 en
vullenÂ het interieur met natuurlijk licht. Ruime
binnenvolumes laten maximaal drie volledige dubbele
kabinesÂ toe - of twee met een master cabinÂ in het
midden van het schip. De ruime keuze aan mat of
hoogglansÂ afgewerkte meubels, gebruik van fijn leer
enÂ echte leistenen wandpanelen dragen bij aan het
gevoel van totale

