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ANTARIS X STANDAARDUITRUSTING
CONSTRUCTIE

KUIP

Knikspant romp

Midden besturing (bakboordzijde)

Sandwich constructie

Kunst teak vloer met lijfhout, volledig verlijmd en rondom afgekit

Polyester romp

Luxe bestuurdersbank

Polyester dek

L-vormige zitbank midscheeps met zit- en rugkussenset uitgevoerd met trekstroken en dubbel stiksel

Verstevigde motorfundatie

Kunst teak tafel bij L-vormige zitbank
Rondzit in achterschip - optioneel om te bouwen tot zonnebed/slaapplaats

ROMP

Luxe dashboard, uitgevoerd met lederen afwerking en leder stuurwiel met rvs spaken

Geïntegreerd zwemplateau

Kombuis met 2-pits gaskooktoestel, rvs spoelbak met koud stromend water en HI-MACS® werkblad

Rvs zwemtrap

Koellade +/- 65 liter (compressor)

Raampartij SB/BB

Afsluitbare deur naar kajuit

Doorgang in spiegel SB en BB naar het zwemplateau

Standaard instrumentenpaneel bestaande uit: toerenteller, dieselniveau meter, voltmeter, digitale urenteller, vuilwaterniveau meter, oliedrukmeter en schoonwater niveau meter

Rvs luchtinlaten voor de motorruimte
Rvs boegstrip
Rvs uitlaat
Rvs roerblad
Kunststof stootrand - kleur zwart
Rubber stootrand met rvs afwerking aan zijkant zwemplateau SB-BB - kleur zwart
Onderwaterschip met geïntegreerde sprayrails
Waterlijn, kleur naar keuze
Antifouling (2-laags) met polyester primer
Standaard rompkleuren RAL 9010 (white) en RAL 1013 (off white)
DEK
Luxe hoge buiskap met doorlopende achtertent op rvs frame; inclusief ramen - ook te gebruiken als bimini/zonnetent
Kunst teak op potdeksel
Kunst teak op gangboorden (midscheeps tot spiegel)
Loungebank voorop
Windscherm met veiligheidsglas - standaard kleur zwart
2 rvs ruitenwissers
Rvs zeereling rondom
Vluchtluik 50 x 50 cm; afsluitbaar
Raam 50x50 cm
Raampartij SB/BB
8 rvs kikkers voor spring en/of stootwillen bevestiging op het dek
Rvs vlaggenstokhouder
Ankerkluis inclusief rvs anker met ankerlijn
Navigatieverlichting (LED) SB/BB en 360° rondom schijnend wit
Rvs vuilwater afzuigpunt
Rvs diesel vuldop
Rvs schoonwater vuldop
Brede gangboorden met antislip
Standaard dekkleuren RAL 9010 (white) en RAL 1013 (off white)
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Schakelpaneel
Rvs morsebediening (gashendel) - topmontage
Rvs zelflozers
USB aansluiting op stuurconsole
2 x 220V contactdoos bij kombuis
Bergruimten onder zittingen in rondzit achter
Motorruimte, speciaal geïsoleerd
EIGENAARS HUT
Luxe interieur betimmering met Silverguard wand- en plafondbekleding
Riant bed; inclusief matrassen
Kastruimte bakboordzijde
Stoel met berguimte stuurboordzijde, inclusief zit- en rugkussen
Deur met luxe deurbeslag
Infinity Texture Plus vloerbedekking
LED leeslampen (2 stuks)
LED interieur verlichting
2 x 220 V contactdoos stuurboord en 1 x 220V en USB contactdoos bakboord
KAJUIT
Luxe interieur betimmering met Silverguard wand- en plafondbekleding
Infinity Texture Plus vloerbedekking
Rokk draadloze lader voor smartphone bij lounge bank
Comfortabele lounge bank; inclusief zit- en rugkussens
Bergruimte onder lounge bank
Toegangstrap naar kuip
Schakelpaneel
4 x 220 V contactdoos
LED leeslampen (2 stuks)
LED interieur verlichting

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Levering af werf Woudsend. Deze voorlopige prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
desondanks kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
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ANTARIS X STANDAARDUITRUSTING
SLAAPRUIMTE MIDSCHEEPS

TECHNIEK

Luxe interieur betimmering met Silverguard wand- en plafondbekleding

80 pk 4 cilinder Yanmar commonrail turbodiesel motor

Ruim bed, inclusief matras (2.10 x 1.40 mtr)

Boegschroef met joystick schakelaar

1 x 220 V contactdoos en 1 USB contactdoos

Hydraulische besturing

LED leeslamp

Flexibele koppeling

LED interieur verlichting

Wierfilter
Schoonwater installatie met hydrofoor, capaciteit ca. 2 x 230 liter

TOILET

Vuilwatertank installatie; capaciteit ca. 250 liter

Handpomptoilet inclusief vuilwatertank installatie

Kunststof waterlock

Wastafel met kraan en stromend water, afgewerkt met HI-MACS®

Rvs brandstoftank inhoud ca. 2 x 250 liter met tankmeter

LED verlichting

Rvs schroefassysteem watergesmeerd

Rvs toiletrolhouder

4 bladschroef + zinkanode

Opbergkasten

Geurfilter ten behoeve van vuilwatertank

Deur met luxe deurbeslag
NATTE CEL
Douchebankje
Douchesysteem met mengkraan, hand/hoofd douche en glijstang
Wastafel met kraan en stromend water, afgewerkt met HI-MACS®
Spiegel
Rvs handdoekrail
LED verlichting
Douchebak met easy drain douchegoot (afvoerwater systeem)
Opbergkasten
Deur met luxe deurbeslag
1 x 220 V contactdoos
ELECTRA
Walstroominstallatie compleet met acculader en walstroomkabel
105 Ah startaccu onderhoudsarm

SPECIFICATIES
Lengte: 10,00 m
Breedte: 3,60 m
Diepgang: 0,75 m
Doorvaarthoogte: Ca. 2,40 m
Gewicht: Ca. 5.500 kg
CE-categorie: B (zee-wateren)
Materiaal: Polyester (DSM ISO-NPG Lloyds-gekeurd)
Standaard motor: 80 pk 4 cilinder Yanmar turbo diesel
Inhoud brandstoftank: 2x 250 liter (rvs)
Inhoud schoonwatertank: 2x 230 liter (rvs)
Inhoud vuilwatertank: 1x 250 liter (rvs)
Stahoogte kajuit: ca. 1,95 m

105 Ah boegschroef accu onderhoudsarm
2 x 105 Ah lichtgroep accu onderhoudsarm
Diodebrug (laadstroomverdeler)

INTRODUKTIE PRIJS

Hoofdschakelaar voor lichtgroep accu's

Standaard uitvoering: € 225.000,-

Hoofdschakelaar voor de start accu
Aardlekschakelaar
Overzichtelijke zekeringenkast
11 x 220V contactdoos
4 x USB aansluiting
VEILIGHEID
2 x Handlenspomp ten behoeve van bilgewater en motorruimte
2 x Automatische elektrische lenspomp met vlotterschakelaar in bilge en motorruimte
2 kg ABC-brandblussers
Vluchtluik
Automatisch brandblussysteem in de motorruimte
Brandstofafsluiter met brandstofinspectie (grof)filter
Wierfilter/grof waterfilter
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Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Levering af werf Woudsend. Deze voorlopige prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
desondanks kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

5

ANTARIS X OPTIES
BEDRAG €
incl. BTW
MOTOREN
Meerprijs - 110 pk 4 cilinder Yanmar Common Rail turbodieselmotor

8.250

Meerprijs - 150 pk 4 cilinder Yanmar Common Rail turbodieselmotor

19.750

Meerprijs - 195 pk 4 cilinder Yanmar Common Rail turbodieselmotor

22.750

Meerprijs - 230 pk 4 cilinder Yanmar Common Rail turbodieselmotor

26.000

Meerprijs - 250 pk 4 cilinder Yanmar Common Rail turbodieselmotor

28.000

INSTRUMENTEN
Fusion radio met 4 speakers

1.995

Fusion subwoofer, inclusief versterker

1.750
795

Roerstandaanwijzer - losse klok
Raymarine i40 diepte- en snelheidsmeter

1.050

Raymarine marifoon met geïntegreerde gps ontvanger en externe antenne

1.295

Raymarine stuurautomaat met i70s multifunctioneel kleuren display en tridata

5.995

Raymarine navigatiesysteem met Axiom 9 inch multifunctioneel kleuren display en fishfinder

3.150

Meerprijs - 320 pk V8 Yanmar Common Rail turbodieselmotor

op aanvraag

Raymarine navigatiesysteem met Axiom 12 inch multifunctioneel kleuren display en fishfinder

Meerprijs - 350 pk V8 Yanmar Common Rail turbodieselmotor

op aanvraag

Raymarine navigatiesysteem met Axiom 9 inch multifunctioneel kleuren display, fishfinder en stuurautomaat met i70s multifunctioneel kleuren display en tridata.

op aanvraag

Raymarine navigatiesysteem met Axiom 12 inch multifunctioneel kleuren display, fishfinder en stuurautomaat met i70s multifunctioneel kleuren display en tridata.

op aanvraag

HOUTWERK
Kunst teak dek met lijfhout, volledig verlijmd en rondom afgekit, inclusief op loungebank voorop

8.995

Kunst teak op zwemplateau - kleur naar keuze

2.750

COMFORT
Hekschroef met joystick schakelaar

3.450

BOW PRO boegschroef (volledig proportionele boegschroef) in plaats van standaard boegschroef

2.495

BOW PRO hekschroef (volledig proportionele hekschroef)

5.945

Jet Thruster systeem (boeg thruster of boeg- en hek thruster)

op aanvraag

Rvs ankerlier compleet met rvs ketting, rvs anker en rvs ankerrol in plaats van standaard anker

4.850

Zeildoek recht naar beneden bij buiskap, inclusief rits en ramen

1.750

Hor uitritsbaar in verlengde buiskap (prijs per hor)

595

Zit- en rugkussenset op loungebank voorop

950

Rugkussens rondom bed in eigenaarshut
Schuiflade in kuip onder de bestuurdersbank
Extra koellade (compressor) in kuip onder de bestuurdersbank

1.995
695
1.495

5.350

NMEA koppeling voor aflezen motorgegevens, diesel-, water- en vuilwaterniveau op Axiom multifunctioneel display

1.895

Zipwake - Dynamic Trim-Control System met kleuren display

3.495

STROOMVOORZIENING
EXtra 2 x USB contactdoos met luxe uitstraling

250

Extra 2 x 220 volt contactdoos met luxe uitstraling

250

Acculader/omvormer 12V-2000 Watt

2.975

Acculader/omvormer 12V-3000 Watt

3.975

Generator set

op aanvraag

Empirbus elektronisch schakelpaneel via LCD scherm

op aanvraag

Empirbus elektronisch schakelpaneel via LCD scherm en Raymarine® Axiom multifunctioneel kleuren display

op aanvraag

ALGEMENE OPTIES
Meerprijs afwijkende romp- en/of dekkleuren ten opzichte van standaard kleuren
Meerprijs afwijkende kleur opbouw ten opzichte van standaard zwarte opbouw

1.000
850

Apothekerskast onder kombuis in kuip

695

Meerprijs speciale stoffering

Opberglade onder L-vorminge zitbank in kuip

695

Armsteun met 2 rvs bekerhouders

295

LED kuipverlichting

600

LED verlichting gangboorden

400

Extra koellade (compressor) in kuip onder de bestuurdersbank
Zonnedek/2-persoons bed achterin de kuip
Oceanair: zonweringen of jaloezieën in kajuit
Boiler rvs - 50 liter
Buitendouche

1.495
695
op aanvraag

1.750
675

Wallas dieselkooktoestel (1 pits), in plaats van standaard gaskooktoestel

2.495

Inductie kookplaat (1-pits), in plaats van standaard gaskooktoestel

1.495

Keuken in kajuit in plaats van de kuip

op aanvraag

Webasto heteluchtverwarming met 5 uitstromers

3.950

Luxe elektrisch toilet met afstandsbediening in plaats van standaard pomptoilet

1.295

Luxe en robuuste LED verlichting zwemplateau
Scheepshoorn (compressor)

1.375

1.495
395

AFLEVERPAKKET
bestaande uit: 4 stootwillen met lijnen, 4 luxe landvasten, rvs vlaggenstok met Nederlandse vlag, boot- en ligplaatsnaam aangebracht op de boot, volle tank brandstof, handleiding boot en 2 contactsleutels met drijvertje

1.795

RVS
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Rvs houders voor stootwillen gemonteerd op rvs railing voorop (2x2)

695

Rvs hak ter bescherming van schroef en roerblad

995

Rvs touwsnijring

350

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Levering af werf Woudsend. Deze voorlopige prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
desondanks kan er geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.
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