Prijslijst Interboat 17
CE gekeurd cat C, kustwateren 8 personen / cat D, binnenwateren 10 personen
Volledig handgemaakt op eigen werf in Zwartsluis
Lengte o.a.:
Breedte:
Diepgang:
Doorvaarthoogte:

5.70 mtr
2.25 mtr
0.55 mtr
ca. 0.90 mtr

Gewicht:
Tankinhoud diesel:
Constructie casco:

Standaard basisuitvoering
• Stuurradbediening ø 50 cm
• 2 Rvs bekerhouders in motorkist
• Toerenteller
• Urenteller
• Brandstofniveaumeter
• Voltmeter
• Kabelaring met Turkse knoop
• Buiskap met afdekkleed en ontluchtingen met rvs frame
• 2 Ritsen in middenraam buiskap
• Zijkanten buiskap oprolbaar, hierdoor ontstaat een zonnekap
• Comfort plus Sunbrella® kussenset met rugkussens
• Rvs railing achterzijde rugkussens achterbank
• Piping (bies) in kussens
• Esthec® plaat op motorkist*
• Esthec® instaptreden met grote bergruimte*
• Ankerkluis op voordek
• Uitschuifbare rvs zwemtrap (3 treden onder water)
• Geïsoleerde koelbox in voorbank, inh. ca. 75 l
• Waterlijn in kleur naar keuze
• 2 Laags antifoulingsysteem met heavycoat primer
• 12 Volt stopcontact op stuurpaal
• Volledige navigatieverlichting; uitschuifbaar toplicht en gescheiden bak- en
stuurboordverlichting
• Handlenspomp
• Geluidsdempende isolatie motorkist
• Rubber geluidseal onderkant motorkist
• Massieve motorfundatie met ingelamineerd staal
• Brandblusser 2 kg
• Blusopening in motorkist
• Hoofdstroomschakelaar
• Waterafscheider / grofflter
• Brandstofafsluiter
• Brandstoftank met tankmeter
• 3 Rvs bolders
• 2 Rvs springbolders midscheeps
• 4 Rvs fenderhaken voor stootwillen
• Rvs boegstrip
• Rvs boegoog
• Rvs vlaggenstokhouder met stok en vlag
• Rvs roerhak (voor bescherming van roer en schroef)
• Brede gangboorden met anti-slip
• 4 Grote bergruimten
• 2 Stootwillen
• 2 Landvasten
• Boot- en ligplaatsnaam aangebracht op de boot
• Halfvolle tank diesel

ca. 800 kg
ca. 30 l
overnaads handlay-up polyester
met 10 jaar garantie

Complete uitvoering met 16 pk 2 cilinder Vetus diesel 		
Complete uitvoering met 27 pk 3 cilinder Vetus diesel 		
Uitvoering met KRÄUTLER 5,1 KW Elektro motor,
accupakket ZL6-335 A en 48 V/30 Ah lader 			

32.500,34.300,37.200,-

Extra’s
Algemeen
• Rompkleur oestergrijs / stofgrijs / zwartblauw/carinthia blauw
• Afwijkende kleur polyester vloer 					
• Handgeknoopte taps toelopende kopleguaan i.p.v. Turkse knoop
• Instaphulp 					
• Zoutwaterbescherming 					
• Trailer 					
Houtwerk
• Esthec® (onderhoudsarm composiet) op vloer* 			
• Onderhoudsarme teaklook lijst boven kabelaring 		
• Teaktafel demontabel en uitklapbaar, lengte 60 cm 		
* Kleur honey, biscuit of trufﬂe met zwarte bies

695,300,650,495,op aanvraag
op aanvraag

2.690,1.050,495,-

Kap & kussens
• Zonnebed met kussens uitneembaar (1.85 mtr x 1.60 mtr) 		
• 1 losse armsteun 					
• 1 losse armsteun met 2 RVS bekerhouders 			
• 2 losse rugkussens vierkant of langwerpig 			
• Losse zitverhoger 					
• Zonnekap 					
• Meerprijs afwijkende kleur kussens (zie kleurenstaal) 		
• Meerprijs Silverguard bekleding (zie kleurenstaal) 		

675,125,175,145,145,770,595,895,-

Diverse losse accessoires
• Draagbare koelbox 12 volt inhoud ca. 22l 			
• Set extra stootwillen 					
• Set extra landvasten 					
• Paraplu-anker met 15 meter lijn 					
• Rvs poolanker met 15 meter lijn 					
• Gevlochten staalkabel met goedgekeurd hangslot 		
• Uitschuifbare pikhaak 					
• Wijnkoeler met ophangbeugel 					

89,40,15,85,295,139,20,79,-
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Standaard kleuren
Romp en dek: ijswit, crèmewit of parelwit
Kabelaring: beige of zwart
Antifouling: blauw of zwart
Kleur kussens, piping en kap naar keuze: zie kleurenstaal

Prijzen in Euro’s inclusief 21% BTW • Prijzen af werf Zwartsluis • Kosten aflevering op locatie op aanvraag • Op al onze leveringen zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing
Garanties: 10 jaar op het casco en tot 5 jaar op de Vetus motor
Wijzigingen in prijzen en specificaties voorbehouden

www.interboat.nl

Officiële Interboat verkooppunten:
Interboat Loosdrecht · Oud Loosdrechtsedijk 181 · 1231 LV Oud Loosdrecht · T 035 582 74 25
Interboat Zwartsluis · Stouweweg 39 · 8064 PD Zwartsluis · T 038 332 58 54

