FOUNTAINE PAJOT LAVEZZI 40 (Em Processo de Venda)
Ano 2003 / 11.65 mts / Preço 210.000,00€
Detalhes Técnicos
Comprimento:
11.65m

Boca:
6.51m

Calado:
1.11m

Material do Casco:
Fibra de Vidro

Motor Modelo:
Volvo MD 20/30m

Tipo de Quilha:
Bi Quilha

Potência em HP:
2 x 30

Nº de Horas:
1.100

Combustível:
Diesel

Tanque de Combustível:
250

Tipo de Comando:
Mecânico

Transmissão:
Sail-drive

Nº de Camas:
6

Tanque de Água:
560

Bandeira:
França

Classe de Registo:
Sem Classe

Versão Proprietário, com 3 cabines com dois WC completos.
Cockpit agradável com assentos em U, para 10 ou 12 pessoas, com Bimini inox e toldo de proteção. Posto de comando e manobra
posicionado a Estibordo, com instrumentos de apoio.
Piso do cockpit e pisos de acessos da água ao cockpit, revestidos em Teca.
À proa grande área para relaxar navegando, para colchões ou outros equipamentos. Grande rede, entre os cascos e espaço livre
banhos de sol. Grande paiol de acesso ao Guincho elétrico da ancora, à corrente e espaços para guarda de equipamentos.
Salão confortável, com sofá em L, projetado ao Estibordo, com painel de instrumentos e apoio à navegação posicionado a Estibordo,
junto à entrada. Boa cozinha completa projetada a Bombordo, equipada com pias inox, fogão, forno, micro-ondas, frigorifico e
armários de apoio.
Com acesso pelo salão, Grande suíte a Estibordo, com boa cama de casal à popa, grande sofá a Estibordo com pequena mesa de
apoio e arrumos sob os estofos, grande armário a Bombordo para roupas e outros. Na proa grande casa de banho completa com
área de banho separada.
Em armário posicionado após a área de banho, máquina de lavar recente.
Com acesso pelo salão por Estibordo, cabine à popa com boa cama de casal, vários armários para arrumação e pequeno banco de
apoio. Cabine de proa com cama de casal, com arrumos sob a mesma, armários. Boa casa de banho completa, entre as duas
cabines de apoio às mesmas.
Todos os novos componentes eletrônicos da Raymarine, incluindo piloto automático e Axiom 9 plus. Radar, GPS Raymarine. AIS
Edifício Gonçalves Zarco, loja 8 . Doca de Alcântara
1350-352 Lisboa
tel +351 21 393 3240
fax +351 21 395 8301
email: siroco@siroco-nautica.pt

classe B Amec plus transponder para VHF. VHF fixo e portátil. Posicionador GPS Furuno. Monitor de bateria Vitron. EPIRB com AIS
e BIP de 2021

A Siroco Yacht Brokers fornece os detalhes desta embarcação de boa fé, não podendo garantir a total exatidão dessas informações, nem as condições da embarcação. As
mesmas não podem ser usadas na elaboração dos contratos.
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