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Člun nafukovací Bombard Sunrider 500
Strongan černý/Pebble

Sunrider vám nabízí možnost sdílení jedinečných momentů se svou rodinou a přáteli. Ohromí svou výbavou a
také prostorností. Má vynikající jízdní vlastnosti a stabilitu pro maximální pohodlí a pohodovou relaxaci.

Akční cena: 332 000 Kč / ks (274 380 Kč bez DPH)
Technické parametry:

Sunrider 500 Strongan

Barva
Délka
celková
Délka vnitřní
Šířka celková
Šířka vnitřní
Počet komor
Hmotnost
CE kategorie
Max. zatížení
pro plavbu C
Max. osob

Čluny Sunrider nabízejí maximální úroveň
pohodlí a dostatek úložných prostor pro
dlouhé a náročné plavby. Ti náročnější zvlášť
ocení variabilitu příslušenství a možností
přizpůsobení paluby pro individuální potřeby
jako je dotvoření opalovacího lehátka,
umístění piknikového stolku nebo i konzole
pro vodní sporty.

Černá / béžová
5m
3,77 m
2,10 m
1,10 m
5
310 kg
C
1060 kg
9

Vztlakové nafukovací válce tohoto člunu jsou
vyrobené z materiálu Strongan™ Duotex™,
což je materiál původně vyrobený v leteckém

Max. osob
pro plavbu C
Délka nohy
motoru
Max. motor
Doporučený
motor
Materiál trup
Materiál
vztlakových
válců

9
L (dlouhá)
70 HP
50 HP

což je materiál původně vyrobený v leteckém
odvětví. Jedná se o verzi PVC, která je zcela
vodotěsná i vzduchotěsná. Strongan™
Duotex™ je mnohem pevnější a odolnější
než standardní PVC a má výrazně delší
životnost.

Laminát
Strongan™ Duotex™

Standardní výbava
Laminátový trup člunu se vztlakovými válci
Konzole řízení s kormidlem
Plexisklo s nerezovým rámem
Příďová sedačka zpředu konzole
Koupací žebřík
Příďová úložná schránka
Integrovaná 54litrová nádrž
Záďová lavička s úložným prostorem
Oboustranné lemování záchranným lanem
Příďový držák kotevního lana
Vyztužení zakončení vztlakových válců
Tažné oko na přídi
Ochranný nárazník na boku válců
Dvě pádla
Nožní pumpa
Sada na opravy s příručkou

Volitelné příslušenství
Stoleček se sadou rozšíření čalounění
Paluba z EVA pěny

Paluba z EVA pěny
Lyžařská konzole
Roll bar
Audio systém
Navigační světla
Teleskopická tyč pro navigační světla
Rozšíření pro kompletaci příďového
opalovacího lehátka
Rozšíření pro kompletaci záďového
opalovacího lehátka
Opěrky k příďovému čalounění
Záďový koupací žebřík

Balíčky výbavy
Komfort balíček
Lyžařská konzole
Paluba z EVA pěny
Bimini
Audio systém s reproduktory

Záruka
Výrobce standardně poskytuje zákazníkovi
smluvní záruku na 2 roky. Staňte se členy
klubu Bombard a získejte navíc 3 roky
záruky na strukturu trupu a jeho
standardní laminátové komponenty.
Formulář pro registraci členství v
klubu Bombard naleznete zde.

