Pointer 30 standaarduitrusting
Basisuitrusting
Romp in kleur naar keuze, dek in kleur lichtgrijs RAL 9002, interieur in kleur crème RAL 1013.
Kiel gietijzer gegoten bulb 950kg, dubbel uitgevoerd balansroer met helmstok polyester zwart gecoat
en verstelbare joystick (optioneel stuurwiel). Uitklapbaar zwemplateau met zwemtrap.
Tuigage
Zeilen zie optielijst. Mast en giek Selden, enkellijn reefsysteem 1e en 2e rif, rolinstallatie genua , giekophouder Selden, staand- en lopend want, hekstag met verstelling, grootzeilval, kraanlijn, val voor
genua, val voor gennaker, neerhouder en windex.
Decklayout
Zeereling 60cm hoog, 4x Harken lieren (elektrisch optioneel) + lierhandle, magneetkompas,
6x kikker, dekbeslag Harken en Spinlock, RVS stootlijst, transparant luik kajuitingang (afsluitbaar),
3x flushluik voordek, boegspriet met anker en ankerlijn (ankerlier optioneel).
Comfort kajuit
Stoelen Muuto met bekleding naar keuze. Kussens bank in kajuit (waterbestendig), kleur naar keuze.
Esthec binnenvloer kajuit, matrassen 2x bed achter, 2 persoons matras in voorhut.
Koellade 60L, watertank 60L met gootsteen, kooktoestel gas 2-pits afsluitbaar, pomptoilet met
vuilwatertank.
Motorisatie en electronica
Motor zie optielijst. Service-accu 12V/200A, elektronica paneel, verlichting binnen,
navigatieverlichting romp, driekleuren toplicht, ankerlicht en stoomlicht, 12 volt aansluiting,
walstroominstallatie met oplader.
Overig
Naam en thuishaven op de boot, stootwillen, landvasten, primer + antifouling, bilgepomp,
inspectiedoppen, brandblusser.

Pointer 30 prijslijst - onder voorbehoud prijspeil voorjaar 2022
Standaard Pointer 30 - zie standaarduitrusting

€ 134.900,00

Zeilen en tuigage
Grootzeil Dacron Performance + 2 x rif
Grootzeil Laminaat Performance + 2 x rif
Rolgenua Dacron Performance
Rolgenua Laminaat Performance
Code-0 met furler Selden
Keerfok uitrusting Harken (alleen beslag)
Overloop Harken (alleen bij helmstok)

€
€
€
€
€
€
€

2.400,00
3.500,00
1.750,00
2.250,00
3.100,00
2.500,00
1.700,00

Dektenten en zeil accessoires
Maindrop systeem (lazy jacks met vaste zeilhuik, dicht ritsbaar)

€ 1.250,00

Hoes rolfok

€

750,00

UV band op fok (ipv hoes rolfok)

€

550,00

Buiskap inclusief RVS frame

€ 2.350,00

Bimini over de kuip inclusief RVS frame

€ 2.350,00

Motorisering
Torqeedo 6.0 POD motor, klapschroef en 2x lithium accu 48V
Yanmar motor 2YM15 met saildrive SD-25 en klapschroef
Yanmar motor 3YM20 met saildrive SD-25 en klapschroef

€ 22.900,00
€ 22.900,00
€ 24.900,00

Basis luxe opties
Stuurwiel kantelbaar in plaats van helmstok (meerprijs)
Diepe kiel 1,75m diepgang (meerprijs)
Carbon mast met ROD-rigging (meerprijs)
Electrische lieren 2x ST35 Harken op kajuit (meerprijs)
Ankerlier
Boegschroef

€
€
€
€
€
€

Esthec dek en kussens
Esthec Nautical Decking op kuipvloer en banken
Esthec Nautical Decking op dek exclusief kuip
Kussens in de kuip op de banken

€ 7.900,00
€ 8.900,00
€ 2.400,00

Versie 2022-01

8.900,00
2.400,00
16.500,00
8.400,00
3.350,00
4.100,00

Navigatie en Electronica
Speed/Diepte/Log I50 Raymarine

€ 1.850,00

Windmeter I60 Raymarine

€ 2.050,00

Kaartplotter Axiom plus 7” Raymarine

€ 2.450,00

Marifoon Ray 53 Raymarine

€ 1.450,00

Stuurautomaat onderdeks Raymarine

€ 5.800,00

Zonnepaneel op kajuit voor service-accu

€ 1.350,00

Comfort luxe
Verwarming Webasto

€ 3.600,00

Boiler warm water

€ 2.000,00

Buitenkoelkast

€ 1.400,00

Buitendouche

€ 1.400,00

Gordijnen kajuitramen

€

Hor en verduistering bij vluchtluiken 3x

€ 1.200,00

Tafel in de kuip

€

Alle prijzen zijn inclusief BTW 21% en af werf
Onder voorbehoud prijspeil voorjaar 2022
Versie 2022-01

600,00
750,00

