Apart Nordic Line XL

Baspris*

147.500 €
inkl. 25% MOMS
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CE-Kategorie:
Längd: 		
Bredd:		
Storlek hus:
Rymdhöjd:
Djupgång:
Vikt:

„D“
ca. 12,00 m			
ca. 5,00 m			
8,50 m x 4,50 m
2,18 m			
0,40 m-0,50 m
ca. 9.500 kg

* Pris för XL med större bad och kök

skanvik

YOUR LIFE ON WATER

Gör din dröm om din egen husbåt förverkligad. Vi är din partner för La Mare husbåtar
i Skandinavien. Passar också perfekt som investeringsobjekt!

Utrustning och tillval
STANDARDUTRUSTNING
				

PAKET NORDIC LINE			

- Galvaniserad stålram som plattform/underrede
- Flytblock 10 st. x 1,2 m av polyester - katamaran
- Överbyggnad av träkonstruktion med innerväggar,
golv och vattentät tak
- Ytterfasadmaterial av PVC eller skandinaviskt trä
- Färskvattentank 1.000 liter, avloppsvattentank 1.000 liter
med sensorer och nivåmätare
- El-, TV antenns-, och högtalaranslutningar
- Värmesystem med väggelement
- För- och akterterrass, skandinaviskt trä, Thermowood
- För- och akterterrass, rostfritt räcke
- Isolering av överbyggnad, 50 mm
- Innertak av PVC plattor med LED-belysning
- PVC-golvpaneler inomhus
- Glasfiberväv på väggar inomhus, valfri färg
- Badrum extrastort: dusch, handfat, elektrisk toalett,
spegel och ventilation
- Hörnkök med över- och underskåp, belysning,
induktionsspis, diskho, kylskåp 230V
- Innerdörrar med runda fönster
- 4 knapar av aluminium eller rostfritt stål
- Badstege
- 10 uttag

- Paneler Nordic Line, extra stark, med skugggap
- Vinterisolering 7,5 cm
- Golvvärme i salongen
- Luftkonditionering, split 2000 W
- Vintersäkerhetssystem för tankar
- Träskydd ovan vattenlinjen runt båten

TEKNIKPAKET

19.900 €

KÖRPAKET PLUS*			
- Utombordare Yamaha 2 x 25 PS High Trust
- Startbatteri 65Ah med 70l bränsletank
- Styrkonsol - laminat (vitt eller grått) med hjul
- 6 solpaneler för solenergiproduktion av 270 W vardera;
- 230V inverter 5000 W.
- 4 x 240 Ah batteri 12V
- Kamera i aktern; navigationslampor, tuta; tamp 2 x 15 m
- Skyddssarg av gummi runt husbåten
- Extra skydd för motorerna (stålram)
- Manuelt ankerspel på terrassen
- Räcken i rostfritt stål på båda sidor utanför
67.600 €
					
* individuellt konfigurerbar på begäran

KÖRPAKET MINI
		

- Anslutning för vattenslang på utsidan i aktern, Gardena
- 3-vägsventil för gråvattentank
- Pump för avloppstank
- Tuya säkerhetslarm med brandvarnare
- Andra landanslutning 230 V med 15 m kabel
2.850 €

TAKTERRASS OCH RELINGS
Räcken i rostfritt stål, på båda sidor utanför
(ingår i körpaketet)) 				
Takterrass 4 x 4 m med rostfritt räcke och trappa
					
Tillval bastu				

10.800 €
8.750 €

- Utombordare Yamaha 9,9 hk, startbatteri 65Ah,
20l bränsletank
- Navigationslampor, styrkonsol

14.500 €

KOMFORTPAKET 		
- Diskmaskin
- Plisségardiner sidofönster salong och bakdörr, gardiner på
fönsterfronten i salongen
- 2 sovrum med dubbelsäng, inbyggd garderob, extrafönster
- 2 golvuttag 230 V i salong
- TV 40 med Glomex-antenn
- Dimmer för LED-belysning salong
- 2 läslampor i varje sovrum		
16.500 €
Alla priser inkl. 25% MOMS, giltiga från 01.07.2021, leverans från varvet, transportkostnader och andra alternativ på begäran, med förbehåll för tryckfel.

Dealer Tyskland, Danmark, Sverige

skanvik

Dealer Norge och västra Sverige

YOUR LIFE ON WATER

Skanvik GmbH · D-48167 Münster · Tyskland
Tel.: +49 (0)170 - 56 18 488
info@skanvik.com · www@skanvik.com

Yachcharter Göteborg AB · Göteborg City Marina
Telefon +46 730 941 400
info@husbåtar.se · www.husbåtar.se

