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Biały żelkot/ White gelcoat

Wspomaganie kierownicy/ Servo steering
Urządzenia/ Instruments 

Gaśnica automatyczna/ Automatic fire extinguisher

Gaśnica ręczna/ Manual fire extinguisher

4 x zasilanie 12V/ 4 x 12V power supply

Poręcze ze stali nierdzewnej/ Stainless handrails

Ręczna pompa zęzowa/ Manual bilge pump

Automatyczna pompa zęzowa/ Automatic bilge pump

Samoodpływowy kokpit/ Self-draining cockpit

Materace słoneczne/ Sun cushions

Światła w kabinie/ Lights in cabin

Toaleta elektryczna z wodą pod ciśnieniem/ Head/toilet with pressurized water and electric flush toilet

Prysznic na platformie/ Shower on platform

Światła nawigacyjne/ Navigation lights

Ekskluzywne wyskakujace knagi/ Exclusive pop up cleats

Standard z silnikiem/ Standard boat with Mercruiser

4.5L MPI V6 250 hp (44 knots)

350 MAG MPI 300 hp (48 knots) 

8.2 MAG High Output 430 hp DTS Bravo X , (57 knots)

QSD 4.2 320 hp Bravo X drive DTS (50 knots)

Opcje Supermarine(wyposazenie w zestawie)/ Supermarine model (equipment under included)

Teak na platformie/ Teak on platform

Teak na kokpicie/ Teak in cockpit

8” Simrad dotykowy plotter Simrad, GPS, echosonda, koło zoomu i sterowanie muzyką/ Simrad  touchscreen chart plotter, GPS, echo 

sounder, zoom wheel and music control

System muzyczny z radiem FM, AUX/USB/iPod oraz 6 głośników/ Music system with radio, Bluetooth AUX/USB/iPod connection and 6 

speakers

Elektryczna wciagarka kotwicy z tyłu lub z przodu łodzi ze sterowaniem radiowym, nierdzewną kotwicą i liną/ Electric anchor winch 

with radio control with stainless anchor and sinking rope

Dziobowy ster strumieniowy/ Bow thruster

Pokrowiec postojowy nad konsolą i siedzeniami sternika (1 szt) oraz pokrowiec na rufie  - przykrucie tylniego siedzenia (1szt) - Flat 

cockpit and backseat/sun bed cover

Zbiornik brudnej wody do przechowywania z opróżnianiem elektrycznym/ Black water holding tank with electric discharge

Śruba z wysokiej jakości stali nierdzewnej/ Stainless steel  high performance propeller  (value 12.900 NOK)

Trym klapy z kontrolą balansu Cormate (lewa i prawa - 2 szt)/  Trim plane with Cormate balance control

Drewno teakowe na listwach odbojowych/ Teak Fenderboards

Drewno teakowe na schodach i nadburciu/ Teak on steps and top rails 

Zintegrowana lodówka ze sprężarką 40 l/ Integrated cooling box with compressor, 40 L

Cyfrowe zegary sportowe Zero Effort/ Zero Effort digital racing controls

2 akumulatory I przekaźnik separacji/ 2 batteries and charge separation relay
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Opcje Supermarine(wyposazenie w zestawie)/ Supermarine model (equipment under included)

Światła pokładowe i w kokpicie/ Cockpit and deck lights

Skórzana kierownica Isotta i wnętrze Leather Touch/ Leather Touch interior with Isotta/ Leather Touch interior with Isotta/HD color 

matched steering wheel

Wysoka wydajność sterowania oraz wyższa precyzja (układ kierowniczy)/ High performance steering 3 turn and higher precision

Klucz z wyłącznikiem zasilania, włączaniem silnika I kontrolą wyciagarki kotwicy/ Coast key electronic kill switch with engine start and 

anchor winch control

Wycieraczka przedniej szyby/ Windscreen wiper

Dodatkowe wyposazenie/ Extra equipment

Ekskluzywny stół mahoniowy/Exclusive quality mahogany table

Mini grill gazowy i elektryczny podgrzewacz wody/ Mini gas grill and electric water boiler

Malowanie burty/ Colored topsides (extra for metallic)

Pakiet łodzi: liny, bosak, flaga, maszt, odbijacze, liny odbijaczy, pokrowce odbijaczy/ Boat package: Ropes, boat hook, flag/flagpole, 4 

fender cassettes with fenders, lines and socks

Antyfouling oraz zastosowanie teflonu na napędzie/ Antifouling +  teflon treatment on drive

Uchwyty na wędki (2)/ Fish rod holders (2)

Szprycbuda/ Front canopy/spray hood

Powiększona szprycbuda/ Extended canopy

Bramki bezpieczeństwa/ Safety gates

Teak na przednim pokładzie słonecznym i przejściach/ Teak on front deck/sun area and walkway

Podniesienie standardu do centrycznych głosników/ Upgrading to coaxial speakers 

Siedzenia supersport z dodatkowym wsparciem/ Supersport seats with extra side support


