€ 39.500,-

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

Moonday
€ 39.500,6.42 m
2.27 m
Polyester

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Scheepsmakelaardij Goliath
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB Sneek
0515560410
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl

Omschrijving
Een prachtige overnaadse polyester sloep.Deze prachtige
Moonday sloep is een lust voor het oog! Door de overnaadse
polyesterromp krijgt de sloep een mooie klassieke uitstraling. Voor
een klassiekere uitvoering zijn de Moonday sloepen ook compleet
in Mahony hout beschikbaar.
Verder is de Moonday 21 uitgerust met een teakhouten vloer,
voor- en achterdek. Daarnaast is de spiegel, voorsteven en het
potdeksel uitgevoerd in massief Mahonie. Een bijpassende
kussenset of andere extra opties maken het geheel af!

- Overnaadse polyester romp of geheel van hout.
- Aangehangen roer met stuurwiel.
- Polyester of volledig houten interieur.

Basisinformatie
Merk :

Moonday

Type :

21

Lengte (m) :

6.42

Breedte (m) :

2.27

Diepgang (m) :

0.79

Staat van onderhoud :

Nieuw

Modeljaar :

2019

Prijs :

39.500,-

Valuta :

Eur

BTW :

Paid

Voertuig Specificaties
Romp :

Polyester

Rompsoort :

Rondspant

Helmstok of stuurwiel :

Stuurwiel

Haven :

Lemmer

Land haven :

NL

Werf gebouwd :

Motor
Merk :

Vetus

Branstofsoort :

Diesel

Boegschroef :

Electric

Interieur
Toilet(ten) :

Navigatie & electronica
Navigatielichten :

Volledige Omschrijving
Een prachtige overnaadse polyester sloep.
Deze prachtige MoondayÂ sloep is een lust voor het
oog! Door de overnaadse polyesterromp krijgt de sloep
een mooie klassieke uitstraling. Voor een klassiekere
uitvoering zijn de Moonday sloepen ook compleet in
Mahony hout beschikbaar.
Verder is de Moonday 21 uitgerust met een teakhouten
vloer, voor- en achterdek. Daarnaast is de spiegel,
voorsteven en het potdeksel uitgevoerd in massief
Mahonie. Een bijpassende kussenset of andere extra
opties maken het geheel af!
Â
- Overnaadse polyester romp of geheel van hout.
- Aangehangen roer met stuurwiel.
- Polyester of volledig houten interieur.
- Binnen betimmering geheel massief gelakt mahonie.
- Klassieke lijnen.
- Stabiele waterligging.
- Karakteristiek.
- Uitstraling.
- Hoogwaardige kwaliteit.
- Gebruik van alleen langdurig natuurlijk gedroogd hout.
- Verschillende vermogen binnenboord motoren

