"Helena"

Kotterjacht 1220 Grand Luxe 4 personen

Dit nieuwe exclusieve jacht laat niets te wensen over en is ideaal voor twee paren of een gezin met
twee kinderen. In het achterschip bevindt zich een royaal vrijstaand 2-persoonsbed en een ruime
gescheiden douche- en toiletruimte. In het voorschip vindt u een slaapkamer met twee 1-persoonsbedden, voldoende kastruimte en een royale badkamer met douche, wastafel en toilet.
In de warme sfeervol ingerichte salon, van waaruit u een prachtig uitzicht heeft over het water,
is een ruime U-bank met grote tafel. De zeer ruime luxe keuken van de Helena is compleet
ingericht voor vier personen.
De stuurstand is voorzien van een XL-Cabriotent die het gehele achterdek overkapt, waar het ook
's avonds heerlijk loungen is dankzij de extra ingebouwde heteluchtkachel. Hier bevinden zich
verstelbare stoelen met kussens en een tafel. Via de trap komt u op het zwemplateau met zwemtrap
en buitendouche. Uiteraard is dit jacht ook voorzien van een krachtige hydraulische boeg- en
hekschroef. Kortom, dit jacht staat garant voor een heerlijke en onbezorgde vaarvakantie.
Uitrusting:

Technische gegevens :

-

Lengte o.a.
Breedte
Diepgang
Hoogte m. cabrio
Hoogte minimaal
Motor

-

Elektrisch kompas
Dieptemeter
Log
GPS+kaartplotter
Roerstandaanwijzer
Dekwaspompinstallatie
Centrale warmwaterverwarming
Flatpanel-KTV met
zelfrichtend satellietsysteem
Stereoinstallatie met
CD/DVD-speler
Kwaliteitsmatrassen
Stofzuiger
Magnetron
Koffiezetapparaat
Bestek en servies
Teakbetimmering
Getint glas rondom
Twee elektrische toiletten
Twee douches
Op vuilwatertank
aangesloten sanitair
Verwarmde stuurstand
XL-Cabriotent over het gehele
achterdek, inclusief verwarming
Luxe ligstoelen met
kussens en tafel
Douche op zwemplateau

Verbruik
Boegschroef
Hekschroef
Stahoogte
Boiler
Watertank
Dieseltank
Vuilwatertank
Koelkasten
Walaansluiting
Omvormer
Boordspanning

: 13,00 m
: 4,00 m
: 1,10 m
: 3,85 m
: 2,80 m
: John Deere
diesel 4 Cyl.
126 PK 90 kW
: 3-5 liter per uur
: 12 PK 8,5 kW
: 12 PK 8,5 kW
: 2,00 m
: 80 L
: 1.000 L
: 400 L
: 400 L
: 2 x 80 L
: 220 V
: 220 V (2000 W)
: 24 V
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Sanitair
Vaste slaapplaats
Keuken
Bergruimte
Vaste zitplaats
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