
CENÍKY PRO LAMINÁTOVÉ LODĚ DRAGO
DRAGO 29-IB (3 kajuty + zabudovaný motor)

Technická data člunu DRAGO 29 – IB
Total length Celková délka člunu 8,90 m = SUPER pro cenu kotvení
Hull Beam Maximální šířka člunu 2,55 m = SUPER pro Transport!!!
Cabin height Výška v kabině 1,79 m
Weight (withou engine) Suchá hmotnost v základní výbavě-bez motoru! 2 300 kg
Engine horse power: Maximální výkon motoru 330 kW / 449 HP
Max.number of persons Maximální počet osob na palubě 8 osob
Berths Počet míst na spaní v 1.kabině + 2.kabině / na palubě (cockpitu) 2+½ 1. kajuta + 2 2.kajuta / 2
Homologation CE Homologace CE - kategorie B Středozemní moře - celé !
Fuel tank Objem palivové nádrže 300 litrů

1. Člun DRAGO 29 - IB včetně standardního příslušenství: EUR CZK 21%
Člun včetně sériového vybavení WIDE BEAM verze - bez namontovaného motoru! 49 990 1 287 243 1 557 563

2. Příslušenství NA PŘÁNÍ pro člun DRAGO 29 - IB EUR CZK 21%
Antifouling Antifouling pro tuto loď 490 12 618 15 267
Anchor winch Elektrický naviják kotvy a řetězu o délce 30 merů 1 470 37 853 45 802
Auxiliary engine base Držák záložního motoru pevný (pro menší motory je nutné sklopný cena je dvojnásobná) 112 2 884 3 490
Boat cockpit cover - half Přepravní plachta cockpitu přes plexi-štít až k zadnímu platu - bílá PVC 644 16 583 20 065
Hot water system Boiler zajišťující teplou vodu ve vodovodním systému 840 21 630 26 172
Gas stove/origo Vařič jednoplotýnkový (možno zabudovaný do linky cena je o 30% vyšší) 189 4 867 5 889
Auto fire system Automatický shášecí systém 280 7 210 8 724
Box for fire extinguisher Box pro hasičský přístroj 39 1 004 1 215
Fire extinguisher Hasičský přístroj 30 773 935
Foot rest Držák nohou z nerezu 70 1 803 2 181
Fenders holders Držáky fendrů + instalace 252 6 489 7 852
Cocpit carpet Koberec do cocpitu + možno do kabiny poté +84 EUR nebo i jen kabinu 266 6 850 8 288
Cabin in cherry wood Kabina v barvě višňového dřeva (tmavé) 364 9 373 11 341
TEAK deck Teaková paluba zahrnuje cocpit + plato 2 940 75 705 91 603
Roll bar FBG Radarový oblouk z laminátu 1 400 36 050 43 621
Room tent – best quality Camper v lepší kvalitě: světle šedá – béžová – tmavě šedá - modrá 1 750 45 063 54 526
Sun tent Sluneční střecha bez boků v kvalitě PVC - šedá barva 644 16 583 20 065
Water separator Odlučovač vody z paliva pro ochranu motoru - dobré do Chorvatska 112 2 884 3 490
Dual battery switch Odpojovač baterie pro dvě baterie polohy - on-off-obě + instalace 122 3 142 3 801
Flaps Klapky trimovací 1 092 28 119 34 024
Bow thruster Dokormidlovací zařízení v přídi lodi - pro snadnější manévrování 2 100 54 075 65 431
Holding tank + macerator Fekální nádrž+macerátor k WC umožňuje fekálie vyčerpat během plavby! 742 19 107 23 119
EL. WC Doplatek za elektrický záchod 198 5 099 6 169
Sun Deck Cushion Matrace na příď lodi - 2 kusy 490 12 618 15 267
Lights underwater 2 kusy LED světel pod vodu 490 12 618 15 267
Back Platform Zadní plato včetně žebříku a lze z něj uděla i lávku 1 620 41 715 50 475
Batterie 1x Baterie (samozřejmně možno objednat 2 baterie) 196 5 047 6 107
Horn Houkačka 112 2 884 3 490
Electrical refrigerator Chladnička 12V do cocpitu (v kajutě již je ve standardu) 784 20 188 24 427
12V plug Zásuvka na 12V 28 721 872
Shore power + charger Břehová zásuvka 220V (zásuvka 220 v lodi) + nabíječka baterií 630 16 223 19 629
Kompass Kompass 126 3 245 3 926
Rádio CD player + repro Rádio s CD včetně reproduktorů 266 6 850 8 288
Navi Navigace + echolot Garmin 62CV včetně montáže (možno i jiné navigace podle přání) 960 24 720 29 911
Set of accessories Set 2x popruhy k lodi + 2x lano + 4x fendr + hák 288 7 416 8 973
 

Cena za vybrané příslušenství na přání:

3. Doporučené motorizace člunů DRAGO 29 – IB EUR CZK 21%
Cena za vybraný motor je včetně montáže do lodi, kterou poskytujeme zdarma (1500 Euro)! Aktuální ceny motorů vždy na doptání!

Benzínový motor 1 motor MerCruiser 4,5L s katalizátorem 250 HP + Z-náhon Alpha one 22 460 578 345 699 797
Benzínový motor 1 motor MerCruiser 4,5L s katalizátorem 250 HP + Z-náhon Bravo tree (protiběžné vrtule!!) 24 070 619 803 749 961
Benzínový motor 1 motor MerCruiser 6,2L s katalizátorem 300 HP + Z-náhon Bravo tree (protiběžné vrtule!!) Na dotaz
Benzínový motor 1 motor MerCruiser 6,2L s katalizátorem 350 HP + Z-náhon Bravo tree (protiběžné vrtule!!) Na dotaz

Možno ještě větší motory nebo motory dieselové, zde jsou ceny podle dodatečné nabídky
Cena za člun + příslušenství + motor včetně jeho montáže do člunu: 

4. Doprava z Řecka do ČR je dotována a její část nákladů stojí 1 900 48 925 59 199

Cena za člun + příslušenství včetně montáže motoru do člunu + dopravy: 
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CENÍKY PRO LAMINÁTOVÉ LODĚ DRAGO
DRAGO 29-IB (3 kajuty + zabudovaný motor)

DRAGO 29 – IB se třemi oddělenými prostory je lodí, která nabízí tolik vnitřního místa jako lodě větších rozměrů od konkurence.
Je skvělá díky zajímavému konstrukčnímu řešení, které v maximální míře využívá vnitřní kajutový prostor + variabilní prostor paluby!
Délka 8,90 i s platem je výhodná pro platby za kotvení v přístavech a šířkou 2,55 m se řadí do třídy plavidel, která jdou bez problémů přepravovat na přívěsu bez zvl. povolení!
S  takto širokou lodí nebudete mít problém s přepravou, protože nebudete platit poplatky za nadrozměrný náklad.
Při plavbě bude loď této šířky klást vodě podstatně menší odpor, bude daleko lépe zdolávat vlny a hlavně se tato vlastnost kladně projeví na vysokých jízdních výkonech a nízké spotřebě paliva!
(pozn. Při zkušebních plavbách byla naměřena maximální rychlost přes 80 km/hod.)
Přístup z cocpitu na příď je pohodlný, neboť využívá schůdky vytvořené profilovaným tvarem stěny vlevo a dvířek pro průchod ve středové částí čelního skla. 
Na přídi je možné opalování díky velkému prosoru, na který je možné doobjednat široké opalovací lůžko.
V cockpitu lodi je přístrojový panel bohatě vybavený přístroji: 
VOLT=voltmetr + TEMP=teploměr + OIL=tlak oleje + MPM- otáčkoněr + MPH-tachometr + TRIM=poloha nohy + HOURS=motohodiny + FUEL=palivoměr a volantem ze dřeva!
Pro řidiče a spolujezdce slouží široká 2-sedačka s možností sklopení přední části, aby bylo možné pohodlné řízení ve stoje. 
Pro posádku je dostatek místa na lavici po levé straně, která je vpředu zakončená praktickým stolkem s dvířky, do kterého je možné naistalovat 2.chladničku. 
Velice pohodlná je pohovka na zádi člunu, která je posuvná, aby bylo umožněno bezproblémové vyklopení 2-dílného víka v podlaze člunu pro skvělý přístup k motoru. 
Pod podlahou se nachází velký prostor pro jeden popř.dva benzínové nebo dieselové motory a ostatní vybavení.  
Na zádi plavidla je koupací plošina se sprchou, která může sloužit i pro nesení malého nafukovací člunu.
Vnitřek lodi je tvořený středovou kabinou vysokou 1,90m. Napravo je pohovka a nalevo je kuchyňský stůl s vařičem, dřezem, chladničkou a odkládacím prostorem pro nádobí. 
Za kuchyní po levé straně se nachází koupelna s umyvadlem, sprchou, poličkami a WC, u kterého je splachování elektrické! 
Za příplatek je možné člun vybavit odpadní nádrží, aby bylo možné používání WC i během kotvení v přístavu, nebo i na přívěsu, kdy ve člunu spíte uprostřed cesty na dovolenou! 
Naproti koupelně - v pravo po směru jízdy je šatní skříň!
V ložnici je široká postel s velkým úložným prostorem a odkládacími místy podél obou lůžek! 
Kajuta pro spaní je v přídi vysoká 1,78 m a je vybavena střešním oknem tzv.luknou. Pod podlahou paluby je 3. kajuta pro spaní 2 dospělých osob, nebo dětí...

Sériové vybavení člunu DRAGO 29 - IB:
Bilge pump Pumpa na odčerpání vody z lodi
Cabin storage Odkládací prostory v kabině
Cockpit storage Odkládací prostory v cockpitu
Self evacuated cockpit Cockpit je nad hladinou – voda sama odtéká bez čerpadla
Air conductors Kryty sání vzduchu do motoru
Back rest Opěradlo je možné posunout překlopením přední hrany sedačky pro řízení ve stoje
Bucket bench driver Lavice pro řidiče a spolujezdce má čalounění dle vaší volby podle vzorníku
WC compartment Oddělená místnost pro koupelnu s umyvadlem a el.splachovaným WC
2nd Cabin Dvouprostorová kabina
Fuel indicator Ukazatel stavu paliva
Electrical installation Elektrická instalace
Electrical refrigerator Chladnička 12 V – 45 L
Inox Bollards 4 ks vazáků z nerezu
Inox Trailer hook Tažné oko v předu pro přívěs
Inox Fuel Tank Nádrž paliva z nerezu o oběmu 300 l
Bow rail inox Railing – zábradlí
Drivers-co dr. Seat Sedadlo pro spolujezdce
Anchors trap Prostorem pro řetěz kotvy
Stern Bench Zadní lavice je posuvná a má čalounění dle vaší volby podle vzorníku
Steering console Konsola řízení pro bohaté přístrojové vybavení, kompas, navigaci, atd.
Lux cabin Kabina v luxusním dekoru s hladkými stěnami bez polepení lacinými tkaninami
Seat cushions Polstrování sedaček je možné materiály dle vzorníku
Cabin cushions Polstrování v kabině je možné materiály dle vzorníku
Marine WC WC Marine s vývodem rovnou ven z lodi. Toto provedení není schválené v ČR.
Sink Dřez v kuchyni a v koupelně
Shower with pump Vodovodní systém: Vpusť+nádrž 75 litrů+tlakové čerpadlo+2x sprcha + 1x armatura
Anchors drive Držák kotvy
Windshield Větrný štít s průchodem
Navigation lights Navigační světla
Cocpit side panels Postraní panely s čalouněním
Stern platform Plato na zádi lodi
Electrical panel Panel pro ovládání elektrické instalace v kabině
Cabin door Dveře do kabiny
Cabin shelves Poličky v kuchyňské lince
Swimming ladder Žebřík-teleskopický je v platu na zádi člunu
Steering wheel Volant řízení je možné vybrat dle vzoru
Wood steering Dřevěný věnec volantu
Instrument panel Panel pro ovládání elektrické instalace člunu
Table with base Stůl s podstavcem je oválný
Cabin lights Osvětlení kabiny světly ve stropu
Cockpit lights Osvětlení cockpitu je světly u podlahy a v radarovém oblouku
Side port holes stable Okénka bez možnosti otevření jsou s bocích ložnice
Side port holes opening Okénka s otvíráním jsou v ložnici, salonu a 3.kajutě
Hatch Okno - střešní je v ložnici velké a pak malá v koupelně a salonu
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