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Člun nafukovací Zodiac Medline 6.8 Strongan
tmavě šedý trup

Luxusní nafukovací člun s laminátovým dnem, vystavěný na novém úspěšném konceptu jeho větších bratří.
Medline 6.8 vás nadchne svou prostorností, pohodlím, elegantním dojmem a hbitostí na vodě. Tak už víte kam s
ním vyrazíte?

Akční cena: od 1 020 000 Kč (od 842 975 Kč bez DPH)
Technické parametry:

Zodiac Medline 6.8

Barva trupu
Délka vnější
Délka vnitřní
Šířka vnější
Šířka vnitřní
Počet komor
Hmotnost
CE kategorie
Max. zatížení
pro plavbu C
Max. osob
pro plavbu C
Délka nohy
motoru
Max. motor
Max.
hmotnost
motoru
Materiál

Luxusní rekreační nafukovací člun s pevným
dnem určený pro dny strávené s rodinou na
vodě. Vyniká svou prostorností, vysokou
úrovní pohodlí, skvělými jízdními vlastnosti
a stabilitou. S člunem Medline 6.8 už
nebudete muset vyhledávat pláže, ale
budete mít na přídi tohoto skvostného
člunu svou vlastní! Díky píslušenství lze i
zadní sezení, které jinak skvěle poslouží pro
svačiny a posezení s přáteli, přetvořit v
další opalovací plochu. Pro maximální
zážitek z jizdy i pro kapitána disponuje člun
nejen
kompletní, luxusně vybavenou
konzolí řízení se stupátkem pro odpočinek
nohou, ale také si lze sedačku nastavit do 2
poloh pro řízení v sedě i ve stoje.

Tmavě šedá
6,88 m
6,34 m
2,54 m
1,39 m
5
950 kg
C
1910 kg
14
XL
250 HP
300 kg
Strongan™ Duotex™

Palivová
nádrž
Rozměry
trupu

200 l
6 x 1,8 x 2,04 m

Barevné varianty vztlakových
válců
Vztlakové nafukovací válce tohoto člunu
jsou vyrobené z tkaniny Strongan™
Duotex™, což je materiál původně
vyrobený v leteckém odvětví, který
společnost Zodiac přetvořila pro své účely.
Jedná se o verzi PVC, která je zcela
vodotěsná i vzduchotěsná. Strongan™
Duotex™ je mnohem pevnější a odolnější
než standardní PVC.

Barevné varianty čalounění
Prémiový materiál Batyline a Stamskin
Čalounění člunu Medline 6.8 je vytvořené z
prémiových materiálů řady Batyline a
Stamskin, které vyrábí f i r m a Serge
Ferrari. Tato firma navrhuje, vyrábí a
distribuuje inovativní, flexibilní kompozitní
materiály známé pro svou nízkou
hmotnost, trvanlivost a recyklovatelnost.
Materiály řady Batyline a Stamskin kromě
tradičních vlastností vynikají svou odolností
vůči
povětrnostním
podmínkám,
elegantním vzhledem textury potahů, a také
snadnou údržbou.

Standardní výbava
Kompletní konzole řízení s úložným prostorem
s přední sedačkou
Samo odvodňovací paluba
Integrovaná palivová nádrž 200 l
Koupací plošiny s teleskopickým žebříkem
Odnímatelné vztlakové válce Hypalon™Neoprene™
Pumpa s manometrem

Pumpa s manometrem
Navigační světla
Sada na opravy s příručkou uživatele
2x držák hrníčků nerezový

Sedačka kapitána s dvěma pozicemi na sezení
Příďové tažné oko
Hydraulické řízení
Bilge pump
Multifunkční záďové posezení
8x madla pro držení (4 na každé straně)
5 úložných prostorů
Opalovací lehátko na přídi
Odpojovač baterie

Volitelná výbava
Lednička
Příďové zábradlí
Roll bar + bimini v béžové barvě
Roll bar + bimini v černé barvě
Sada se sprchou
Lyžařská konzole
Navigační systém Garmin 9"
Audio systém Fusion RA 770 + 2 reproduktory
2 přídavné reproduktory
Paluba, příďový můstek, boční nástavby s
pěnovou vložkou EVA
Persenik
Elektrický naviják
Rozšíření příďového lehátka v barvách: FJORD /
LOUNGE / SOFT / TANGO
Stoleček + čalounění na zádi v barvách: FJORD
/ LOUNGE / SOFT / TANGO

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

