€ 158.406,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Dufour
€ 158.406,10.99 m
3.61 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Sailing World Performance Yachts BV
Vuurtorenweg 10
8531 HJ Lemmer
0514569123
www.sailingworld.nl

Omschrijving
Sportief, plezier en comfort.AlgemeenOverig: De Dufour 36 P is
een zeiljacht ontwikkeld voor zeilers waarbij de passie voor zeilen
verdergaat dan wedstrijden alleen. Het krachtige zeilplan is
bijzonder gebalanceerd door een T-gevormde kiel met maximale
ballast die zorgt voor een opmerkelijke stabiliteit. Verplaatsbare
zittingen creëren een efficiënte en veelzijdige kuip, die zowel
geschikt
is
voor
wedstrijden
als
om
te
toeren.AccommodatieOverig: Hutten: 2
Toilet: 1UitrustingOverig: Het rijke Moabi interieur is licht en
comfortabel. In de salon is er een omvormbare dinette en een
goed uitgeruste L-vormige keuken. De Kaartentafel is meer dan

adequaat en is ook te gebruiken als werkruimte. Er is veel
bergruimte beschikbaar en het ventilatiesysteem maakt de
atmosfeer aan boord aangenaam.
Voor alle informatie en extra's zie de bijlagen: Prijslijst en
Beschrijving.

Basisinformatie
Merk :

Dufour

Type :

36 Performance

Lengte (m) :

10.99

Breedte (m) :

3.61

Diepgang (m) :

2.20

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

158.406,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Specificaties
Romp :

Polyester

Haven :

In Verkoophaven

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
PK vermogen :

30

Aandrijving :

Saildrive

Inhoud brandstoftank (liters) :

90

Navigatie & Elektronica
Navigatielichten :

Interieur
Aantal cabines :
Koelkast :

2

Tuigage
Genua :

Volledige Omschrijving
Sportief, plezier en comfort.
Algemeen
Overig: De Dufour 36 P is een zeiljacht ontwikkeld voor
zeilers waarbij de passie voor zeilen verdergaat dan
wedstrijden alleen. Het krachtige zeilplan is bijzonder
gebalanceerd door een T-gevormde kiel met maximale
ballast die zorgt voor een opmerkelijke stabiliteit.
Verplaatsbare zittingen creÃ«ren een efficiÃ«nte en
veelzijdige kuip, die zowel geschikt is voor wedstrijden
als om te toeren.
Accommodatie
Overig: Hutten: 2
Toilet: 1
Uitrusting
Overig: Het rijke Moabi interieur is licht en comfortabel.
In de salon is er een omvormbare dinette en een goed
uitgeruste L-vormige keuken. De Kaartentafel is meer
dan adequaat en is ook te gebruiken als werkruimte. Er
is veel bergruimte beschikbaar en het ventilatiesysteem
maakt de atmosfeer aan boord aangenaam.
Voor alle informatie en extra's zie de bijlagen: Prijslijst
en

