Prijslijst Kolibri 560
Prijs in euro incl. 19% btw

Kasko
Romp van volglas polyester creme wit.
Binnenconstructieschaal ingelamineerd.
Dek, kuip en kajuit creme wit, horizontale delen sandwich, verticale delen volglas.
Dek-romp verbinding afgelamineerd en voorzien van zwarte kunststof stootrand.
Interieur voorzien van houten banklijsten, dubbele schappen boven de kajuitbanken met houten fronten.
Houten vlonders op de vloer.
Prijs bovenstaand kasko exclusief onderstaande gemonteerde onderdelen

11.414,00

Gemonteerde onderdelen
Voorstevenbeslag, rvs.
Wantputtingen, rvs.
Hekstagputtingen, rvs.
Roer en helmstok, gelakt hout.
Helmstokbeslag opklapbaar, rvs.
Roerbeslag, rvs.
Genuablokken op rails geanodiseerd aluminium.
Ratelblokken en fokkeschootklemmen.
Grootschootbevestiging, rvs.
Mast, giek, staand en lopend want, aluminium, rvs en rekvrije lijnen.
Grootzeil en fok.
Polyetherset 8 cm dik incl.stoffering.
Standaard kiel gietijzer, diepgang 100 cm.
4 Kikkers.
Kajuitramen en patrijspoorten.
Preekstoel met verlaagde instap, rvs.
Zwemtrap, rvs.
Motorplank.
Lenspomp en loospijpen en inspectieluik

Kolibri 560 zeilklaar (kasko incl. gemonteerde onderdelen)

22.892,93

Opties
Kasko
Onderwaterschip voorzien van epoxy-coating ter voorkoming van osmose
Kleur romp anders dan standaard
Anti-fouling aangebracht op onderwaterschip, kiel en roer.
Aanbrengen van Coppercoat (aangroeiwerende koperhoudende epoxylaag met zeer langdurig beschermend effect)

350,00
340,00
295,00
600,00

Kielmidzwaard in plaats van standaard kiel

767,39

Beslagen (ongemonteerd tenzij anders vermeld)
Kuipbediening vallen (keerblokken., lieren en klemmen)
Hekstoel met vlaggestokhouder en maststeun
6 Scepters

216,25
332,31
233,25

Zeilen (hagoort)
Lichtweergenua 9m2
Werkfok 5 m2
Stormfok 3 m2
Spinnaker 18 m2

750,00
331,00
331,00
853,00

Interieur (ongemonteerd tenzij anders vermeld)
Provisie lade voor onder kuipvloer
Kooktoestel 2-pits spiritus incl. panklemmen
Waterzak, voetpomp, kraan, wasbakje, slangen, slangklemmen en afsluiterset
Chemisch toilet
Combi spoelbak/ 2-pits kookstel op gas, waterzak, voetpomp,afvoer met afsluiter compleet met installatiemateriaal

95,00
335,36
241,34
107,94
655,77

Algemeen (ongemonteerd tenzij anders vermeld)
Motor mercury 4 pk langstaart sailpower 4-takt
Trailer, geremd, gegalvaniseerd, gedeelde as (boot staat lager), draagmallen voor kolibri gemonteerd

1.290,00
3.695,00

Winterdekzeil (met liggende mast)
Zomerdekzeil (zonder zeerailing)

900,00
1.050,00

PRIJZEN SEPT. 2009 INCL. 19% BTW, WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ALLE LEVERINGEN GESCHIEDEN VOLGENS DE METAAL UNIE/NJI VOORWAARDEN

