€ 27.031,-

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

Karnic
€ 27.031,6.48 m
2.45 m
2019

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Beekman Watersport BV
Kloetingseweg 5
4462 AT Goes
0113227383
www.beekmanboten.nl

Omschrijving
Karnic 22 SR Weekender
Enkele kenmerken van de boot zijn:
* Brede verdiepte gangboorden om gemakkelijk en veilig naar
voren te lopen
* hoge RVS boeg-reling welke aan de voorzijde open is, om
gemakkelijk aan boord te stappen
* Ankerrol met ankerluik
* Windscherm van gehard veiligheidsglas
* Ruime cabine met 2 slaapplaatsen
* Weekendmodule / bestuurdersbank (optie)
* Douche op het zwemplateau (i.c.m. weekendmodule)

* 2 ingebouwde zwemplateaus met zwemtrap
* Zware RVS klampen
* Navigatieverlichting (bb & sb led-verlichting)
* Zwemplateau aan beide zijde van de motor

Basisinformatie
Merknaam :

Karnic

Model :

22 Sr Mkii

Lengte (meters) :

6.48

Breedte (meters) :

2.45

Algemene staat van onderhoud :

Nieuw

Bouwjaar :

2019

Prijs :

27.031,-

Voertuig Specificaties
Thuishaven :

At Sales Office

Land thuishaven :

NL

Volledige Omschrijving
Karnic 22 SR Weekender
Enkele kenmerken van de boot zijn:
* Brede verdiepte gangboorden om gemakkelijk en
veilig naar voren te lopen
* hoge RVS boeg-reling welke aan de voorzijde open is,
om gemakkelijk aan boord te stappen
* Ankerrol met ankerluik
* Windscherm van gehard veiligheidsglas
* Ruime cabine met 2 slaapplaatsen
* Weekendmodule / bestuurdersbank (optie)
* Douche op het zwemplateau (i.c.m. weekendmodule)
* 2 ingebouwde zwemplateaus met zwemtrap
* Zware RVS klampen
* Navigatieverlichting (bb & sb led-verlichting)
* Zwemplateau aan beide zijde van de motor
* Uitschuifbare RVs zwemtrap, weggewerkt onder klep
* Zelf-lozende vloer
* Zonnedek (optie)
* Vlucht/ventilatieluik
* Ankerrol met ankerluik
* Stereo-installatie
* Volledig gestoffeerde cabine met slaapgelegenheid
* Keuze uit twee kuipstoelen of weekendmodule
* 200 liter brandstoftank, inbouw
* 10 jaar garantie op de romp
* Zonder trailer
* De boot is geschikt voor een Extra Langstaart

