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Witam
Mam do sprzedania jacht spacerowy, pod silnik 10 - 15 koni najlepiej uciągowy, znajdujący się
w trakcie budowy, budowany z myślą o rzekach wymiary dł 5.0 szer 2.0 ,szacowane zanurzenie
około 15cm, łódka płaskodenna z delikatnymi redanami , kil oraz redany okute stalą nierdzewną
, kadłub laminat - solidny, nadbudówka laminat- również solidny. zabudowa drewno-sklejka jest
kompletna wymaga malowania, ponadto należy wykonać konieczne instalacje: elektryka, woda,
ciepła zimna, paliwowa, gazowa, tapicerka częściowa tj. boczki koi dziobowej resztę należy
wykonać, ponadto materace
zabudowa wygląda następująco patrząc od dziobu: komora zderzeniowa, koja dziobowa dł 2m
szeroka 180 dla dwu osób , pod koją dziobową akumulatory oraz dwa przedziały na zbiorniki na
paliwo,ponadto bakisty, dalej po prawej burcie kambuz z miejscem na kuchenkę a pod
spodem zmieści się lodówka szufladowa oraz szafka na gary, czy inne szpeje jakich używa
każda żona w kuchni, po lewej burcie na przeciwko kambuza składany stolik oraz koja długa na
dwa metry szer 60cm oraz jaskółki
pod sufitem po obu burtach zamykane szafki, na przedniej ścianie mesy pod sufitem miejsce
na radio oraz drobne schowki, mesa jest też wyposażona w podnoszony dach pozwalający na
komunikację stojąc dalej po prawej za kambuzem kabina WC z mikro umywalką oraz WC
chemiczne, ma też być prysznic (żona) dalej w kierunku rufy zejściówka zamykana oraz kokpit z
szafkami pod ławkami oraz miejsce dla sternika po prawej burcie, cały kokpit nakryty sztywnym
dachem z laminatu a od spodu ze sklejki, przednia ściana kokpitu nad mesą przeszklona dla
sternika, wys w kokpicie 2.0m, boki sterówki mają być wykonane z plandeki białej z wklejonymi
oknami
zamontowane koło sterowe oraz układ sterociągów do sterowania silnikiem zaburtowym
nadbudówka ma być pokryta klepką dębowa a na dachu sterówki planuję montaż ogniw
fotowoltalicznych
pozostały czas pracy jaki należy włożyć szacuję na jakieś 300 godzin koszta zależne od
wyposażenia, miałem zamiar włożyć jeszcze około 10 tysia
Sprzedaję ze względu na zakup morskiego jachtu ceny nie podaję, rozważę każdą rozsądną
propozycję
istnieje również możliwość że dla nowego armatora zakończę budowę po sprzedaży
łódka do obejrzenia w Kielcach po kontakcie tel.
więcej na mail t123k@interia.pl
Pozdrawiam Tadeusz
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