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

Boarncruiser
€ p.o.a.
14.4 m
4.6 m
Staal

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

De Boarnstream International Motory
Industriewei 2
9011 WH Jirnsum
0566600828
www.boarnstream.com

Omschrijving
BC 1440 ELEGANCE - CENTER SLEEPER / GROOTSTE CENTER
SLEEPER
IN
DE
WERELD
ONDER
DE
15
METER!WERELDPREMIERE ELEGANCE 1440 - CENTER
SLEEPER; DE GROOTSTE CENTER SLEEPER IN DE WERELD
ONDER DE 15 METER!
De Elegance 1440 is met haar 14.40 meter lengte de grootste
Center Sleeper op de wereld onder 15 meter. De Center Sleeper
bevindt zich in het hart van het schip op lowerdeck niveau. Het
grote voordeel van een Center Sleeper is dat deze hut gesitueerd
is op het breedste punt van het schip. U gebruikt dus de maximaal
mogelijke ruimte aan boord voor uw eigenaarshut. Dit betekent:

ruim vrijstaand bed, grote hangkasten en/of legkasten, loungezit
aan zowel BB als SB, zeer grote badkamer met douche en twee
wastafels aan BB en aparte toiletruimte aan SB. Deze ruimte is
geheel afgesloten van de rest van het schip wat optimale privacy
garandeert. Voorin het schip is de gastenhut met een vrijstaand
bed, eigen douche/toiletruimte en veel opbergmogelijkheden. De
3e hut kan gebruikt worden als kantoor, maar is ook voorzien van
een éénpersoonsbed.

Basisinformatie
Merk :

Boarncruiser

Type :

1440 Elegance - Center Sleeper

Lengte (m) :

14.40

Breedte (m) :

4.60

Diepgang (m) :

1.20

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijsstelling :

Op Aanvraag

Valuta :

Eur

BTW :

Not Paid

Specificaties
Romp :

Staal

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Hoogte (m) :

3.48

Haven :

In Verkoophaven

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Volvo Penta

Type :

D4

Bouwjaar motor :

2019

PK vermogen :

180

Aandrijving :

Shaft

Aantal motoren :

2

Branstofsoort :

Diesel

Aantal cilinders :

4

Uren :

35

Kruissnelheid :

10

Inhoud brandstoftank (liters) :

1600

Boegschroef :

Electric

Hekschroef :

Electric

Navigatie & Elektronica
Dieptemeter :
GPS :
Kaartplotter :
Kompas :
Marifoon :
Navigatielichten :
Radar :
Roerstandaanwijzer :

Via Kaartplotter

Log :

Interieur
Aantal kooien :

4

Aantal cabines :

3

Koelkast :
Vriezer :
Kooktoestel :

Uitrusting
Zwemtrap :
Acculader :
Omvormer :

7 Kw Via Het New School Energy Systeem

Volledige Omschrijving
BC 1440 ELEGANCE - CENTER SLEEPER / GROOTSTE
CENTER SLEEPER IN DE WERELD ONDER DE 15
METER!
WERELDPREMIERE ELEGANCE 1440 - CENTER
SLEEPER; DE GROOTSTEÂ CENTER SLEEPER IN DE
WERELD ONDER DEÂ 15 METER!
De Elegance 1440 is met haar 14.40 meter lengte de
grootste Center Sleeper op de wereld onder 15 meter.
De Center Sleeper bevindt zich in het hart van het schip
op lowerdeck niveau. Het grote voordeel van een
Center Sleeper is dat deze hut gesitueerd is op het
breedste punt van het schip. U gebruikt dus de
maximaal mogelijke ruimte aan boord voor uw
eigenaarshut. Dit betekent: ruim vrijstaand bed, grote
hangkasten en/of legkasten, loungezit aan zowel BB als
SB, zeer grote badkamer met douche en twee wastafels
aan BB en aparte toiletruimte aan SB. Deze ruimte is
geheel afgesloten van de rest van het schip wat
optimale privacy garandeert. Voorin het schip is de
gastenhut met een vrijstaand bed, eigen
douche/toiletruimte en veel opbergmogelijkheden. De
3e hut kan gebruikt worden als kantoor, maar is ook
voorzien van een Ã©Ã©npersoonsbed.
Op het salondeck is gekozen voor twee zitgedeeltes; de
eettafel met een U-vormige bank aan SB en aan BB een
loungebank die d.m.v. een beweegbare rugleuning ook
bij het achterdek is betrokken. Op dit niveau treft u een
riante keuken aan met al de nodige apparatuur
(vaatwasser, 4-pits kooktoestel, grote koelkast,
afzuigkap en grote oven).
VAAREIGENSCHAPPEN
De Elegance 1440 is een comfortabel CE Categorie A
schip. Een rondspant met een slank diep voorschip en
met een mooie tumblehome in het achterschip. Een
ideale rompvorm, die het schip een uitstekend
zeegedrag oplevert en tevens een brandstofbesparing
van een dikke 50% t.o.v. knikspant

Volledige Omschrijving
schepen.
CANOPEASYÂ®-SYSTEEM â€“ EASY TO STORE
CANOPY
De Elegance 1440 wordt uitgerust met het nieuwe
CanopeasyÂ®-systeem. De ruime kuip kan volledig
worden afgesloten met een tent die op een speciale en
eenvoudige manier kan worden gesloten en
opgeborgen in de geÃ¯ntegreerde bergruimte in de
opbouw. Gedoe met stangen, ritsen en drukknopen is
verleden tijd!

Motor, electra, water
Walstroom: 2x (voorsteven en achtersteven)
Navigatie en electronica
Roerstandaanwijzer: Via kaartplotter
Uitrusting
Ankerlier: D.m.v. draadloze afstandsbediening
Zeerailing: 40 mm, voorzien van 2 zijdeuren in de
verschansing en 2 schuifrailingen
Veiligheid
Overig: Naast de bovenstaande specificaties is dit schip
voorzien van de volgende opties:
Â
COMFORT
Magic corner in pantryÂ
Set plint-/nachtverlichting in salon en lowerdeckÂ
Set exterieurverlichting aan SB, BB en onder kuiphemel
Watergekoeld uitlaatsysteem met waterlocks
10 wandcontactdozen
Bergruimte verlichting
Luxe LED interieurverlichting / leeslampen etc. in
RVS/chroom design uitgevoerd
Kastverlichting in grote voorraad/hangkast
Â
Noodafsluiter voor brandstofverbruikende systemen
TECHNISCH
8x anodes (afhankelijk van het vaargebied)
FecaliÃ«ntankinstallatie met vaste kunststof
Signaalhoorn elektrisch
fecaliÃ«ntransport-leidingen, eurogenormeerde
Toegang tot motorkamer d.m.v. luik met elektrische
â€œDockside Dischargeâ€• aansluiting en elektrische
uitzetter
fecaliÃ«npomp voor â€œDirect Dischargeâ€•. In de
Casco gezandstraald en binnen- en buitenzijde
fecaliÃ«nontluchtingsleiding is een verwisselbaar
behandeld met twee-componenten
koolstoffilter aangebracht.
Brandstofsysteem voorzien van groffilter /
waterafscheider

