€ 2.250,-

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

ZAR Mini Ã¢â‚¬â€œ RIB 9 LITE
€ 2.250,m
m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

van der Sanden Watersport
DE RUN 4449
5503 LS VELDHOVEN
0402539063
www.sandenwatersport.nl

Omschrijving
De ZAR mini RIB-lijn heeft twee versies. De RIB LITE en de RIB DL
met dubbele bodem en boeg opberging. Door de zeer lichte
aluminium romp komt de rubberboot zeer snel van zijn plaats, zelfs
met een kleinere motor. Door de geoptimaliseerde bouw zijn de
vaareigenschappen uitstekend. De romp is gemaakt van speciaal
aluminium en gepoedercoat om corrosie en zout water te
weerstaan. De lengte bedraagt 2.70m en breedte 1.90m.
Maximaal motorvermogen 6pk. Alle ZAR mini RIB-opblaasboten
zijn ook verkrijgbaar in CSM (formeel bekend als Hypalon) met een
speciaal ontwerp. Hypalon gaat veel langer mee dan PVC en is
beter bestand tegen UV-licht, zuur, zout water, hitte en kou. Neem

vrijblijvend contact op voor de meerprijs. Elke ZAR mini
opblaasbare boot voldoet aan een zeer strenge kwaliteitscontrole,
voordat we deze aan onze klanten leveren.

Meerprijs Hypalon 3175,-

Basisinformatie
Merk :

Zar Mini Ã¢â‚¬â€œ Rib 9 Lite

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

2019

Prijs :

2.250,-

Specificaties
Ligplaats :

At Sales Office

Ligplaats Land :

NL

Volledige Omschrijving
De ZAR mini RIB-lijn heeft twee versies. De RIB LITE en
de RIB DL met dubbele bodem en boeg opberging.
Door de zeer lichte aluminium romp komt de
rubberboot zeer snel van zijn plaats, zelfs met een
kleinere motor. Door de geoptimaliseerde bouw zijn de
vaareigenschappen uitstekend. De romp is gemaakt van
speciaal aluminium en gepoedercoat om corrosie en
zout water te weerstaan. De lengte bedraagt 2.70m en
breedte 1.90m. Maximaal motorvermogen 6pk. Alle
ZAR mini RIB-opblaasboten zijn ook verkrijgbaar in
CSM (formeel bekend als Hypalon) met een speciaal
ontwerp. Hypalon gaat veel langer mee dan PVC en is
beter bestand tegen UV-licht, zuur, zout water, hitte en
kou. Neem vrijblijvend contact op voor de meerprijs.
Elke ZAR mini opblaasbare boot voldoet aan een zeer
strenge kwaliteitscontrole, voordat we deze aan onze
klanten leveren.

Meerprijs Hypalon

