€ 7.950,-

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

Alumax
€ 7.950,4.8 m
1.75 m

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Alumax Boats B.V.
Setheweg 12
7942 LB Meppel
0522 242212
https://alumaxboats.nl/nl/

Omschrijving
Deze boot kan naar wens gebouwd worden. De prijs is een casco
vanaf prijs en is zonder motor (zie laatste foto voor prijsdetails). De
boot is zelflozend en oersterk. Met perfecte vaareigenschappen bij
iedere snelheid. Deze boot is uitgevoerd met o.a. V-bodem met
sprayrail, zelflozende traanplaatvloer, dubbele bodem, voordek
met anker kluis, u-bank voor in de boot met opbergruimte,
stuurconsole met zitplaats aan de voorzijde, achterbank met
opbergruimte,
ge&iuml;ntegreerde
reling
en
bolders,
ge&iuml;ntegreerde zwemplateaus, traileroog op de boeg en
anode op het onderwaterschip. Alle luiken worden voorzien van
grendels, scharnieren en lookokers. De hele boot is gelast van

zeewaterbestendig aluminium en wordt opgeleverd compleet met
eigenaarshandleiding.Zou u een proefvaart willen maken met deze
Bullit 470, aarzel dan niet en neem contact met ons op.Wij zien u
graag, met inachtneming van enkele gepaste maatregelen, op onze
werf te Meppel.

Basisinformatie
Merk :

Alumax

Type :

Bullit 470

Lengte (m) :

4.80

Breedte (m) :

1.75

Diepgang (m) :

0.20

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

7.950,-

Valuta :

Eur

BTW :

Inclusief

Specificaties
Ligplaats :

Meppel

Postcode ligplaats :

7942LB

Volledige Omschrijving
Deze boot kan naar wens gebouwd worden. De prijs is
een casco vanaf prijs en is zonder motor (zie laatste foto
voor prijsdetails). De boot is zelflozend en oersterk. Met
perfecte vaareigenschappen bij iedere snelheid. Deze
boot is uitgevoerd met o.a. V-bodem met sprayrail,
zelflozende traanplaatvloer, dubbele bodem, voordek
met anker kluis, u-bank voor in de boot met
opbergruimte, stuurconsole met zitplaats aan de
voorzijde, achterbank met opbergruimte,
geÃ¯ntegreerde reling en bolders, geÃ¯ntegreerde
zwemplateaus, traileroog op de boeg en anode op het
onderwaterschip. Alle luiken worden voorzien van
grendels, scharnieren en lookokers. De hele boot is
gelast van zeewaterbestendig aluminium en wordt
opgeleverd compleet met eigenaarshandleiding.
Zou u een proefvaart willen maken met deze Bullit 470,
aarzel dan niet en neem contact met ons op.Wij zien u
graag, met inachtneming van enkele gepaste
maatregelen, op onze werf te Meppel.

