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Poz. Typ lodi Délka člunu + výbava 

CZK 
bez 

DPH 

CZK 
včetně 
DPH 

1 TENDER 235cm - otevřený člun pro závěsný motor s krátkou nohou – Short. 33 500 40 535 

 

Výbava člunu BABY 
FUN&GREEN: 

 
vesla, držáky vesel, 1x uzamykatelný prostor, 1 sedačka, držáky na zrcadle, odrazová lišta po 
celém boku lodi, oko pro vlečení člunu, výpustný otvor se zátkou v zrcadle člunu.   

2 310 SUNNY 310cm - otevřený člun pro závěsný motor s krátkou nohou – Short. 48 099 58 200 

 
Výbava člunu SUNNY: 

 
vesla, držáky vesel, 3 sedačky,držáky na zrcadle, odrazová lišta po celém boku lodi, oko pro 
vlečení člunu, výpustný otvor se zátkou v zrcadle člunu.   

3 385 380cm - otevřený člun pro závěsný motor s krátkou nohou – Short. 61 149 73 990 

 

Výbava člunu 385: 
 
 

vesla, držáky vesel, 1x uzamykatelný prostor, 3y místo k sezení, držáky na zrcadle, odkládací 
prostory na bocích člunu, odrazová lišta po celém boku lodi, oko pro vlečení člunu, výpustný 
otvor se zátkou v zrcadle člunu.   

4a 400 400cm - otevřený člun pro závěsný motor s krátkou nohou – Short. 81 736      98 900 

 

Výbava člunu 400 
 
 

2x uzamykatelný prostor, 3x místa k sezení, 2x držáky na sedačce, držáky na zrcadle,  
odrazová lišta po celém boku lodi, oko pro vlečení člunu, 2x vlečná oka na zádi, výpustný 
otvor se zátkou ve dně člunu.   

4b 400 C 400cm - člun s Cockpitem řízení pro závěsný motor s krátkou nohou – Short. 92 645 112 100 

 
Výbava člunu 400 C: 

 
Jako 400, ale bez vesel + NAVÍC: Konzola řízení na boku s mechanickým řízením (volant + 
převodka + bowden k motoru).   

5 440 440cm - otevřený člun pro závěsný motor s krátkou nohou – Short. 89 255 107 999 

 

Výbava člunu 440: 
 
 
 

2 vesla, 4 držáky vesel, 2x uzamykatelný prostor, 4 sedačky (středová zadní lze vyjmout), 
držáky na zrcadle, odkládací prostory na bocích člunu, odrazová lišta po celém boku lodi, oko 
pro vlečení člunu, výpustný otvor se zátkou v zrcadle člunu., výpustný otvor se zátkou v 
zrcadle člunu.   

6a SAIMAN&HUNTER: 478cm - otevřený člun pro závěsný motor s krátkou nohou – Short. 69 339 83 900 

 

Výbava člunu 
SAIMAN & HUNTER: 

 
 

2 vesla, 4 držáky vesel, 2x uzamykatelný prostor, 3x místo k sezení (středová sedačka lze 
vyjmout), , odkládací prostory na bocích člunu, zrcadlo pro motor, odrazová lišta po celém 
boku lodi, oko pro vlečení člunu, výpustný otvor se zátkou ve dně člunu. Saiman je uvnitř šedý 
– Hunter je uvnitř zelený.   

7a 450 445cm – otevřený člun pro závěsný motor s dlouhou nohou – Long. 144 748 175 145 

 
Výbava člunu 445: 

 

4 uzamykatelné odkládacími prostory, výpustný otvor se zátkou v zrcadle člunu, 5 míst k 
sezení, koupací žebřík, držáky vesel, zrcadlo pro lodní motor, odrazová lišta po celém boku 
lodi, oko na přídi pro vlečení, zadní oka, odkládací plochy, před-instalace kabeláže pro 
navigační světla.   

7b 450 C nebo CC 445cm - člun s Cockpitem řízení pro závěsný motor s dlouhou nohou – Long. 182 562  220 900 

 

Výbava člunu 445 C či CC: 
 
 

Jako  + réling (zábradlí) na bocích, konzola řízení s mechanickým řízením (volant + převodka 
+ bowden k motoru), plexištít s rámem , 4x vazáky, před-instalace kabeláže pro navigační 
světla. Schránka pro akumulátor s odpojovačem, el. čerpadlo vody v zádi člunu.   

8a Nordic 6020  462cm - otevřený člun pro závěsný motor s dlouhou nohou – Long. 144 421 174 750 
Výbava člunu  
Nordic 6020: 

 
 
 

2x uzamykatelný prostor, 1x sběrný prostor vody s výtokovým ventilem, 2x místa k sezení + 1x 
překlápěcí sedátko, 4 držadla, koupací žebřík, zdvojená držadla v lodi, zesílené zrcadlo pro 
motor, odrazová lišta po celém boku lodi, oko pro vlečení člunu, 2 oka na zádi, držadlo na přídi, 
výpustný otvor se zátkou v zrcadle člunu, odkládací prostory na bocích člunu, před-instalovaná 
el.kabeláž pro navigační osvětlení. 

8b Nordic 6020 C  462cm - člun s Cockpitem řízení pro závěsný motor s dlouhou nohou – Long. 193 058 233 600
Výbava člunu  

Nordic 6020 C: 
 

Jako Nordic 6020 + konzola řízení s mechanickým řízením (volant + převodka + bowden k 
motoru), plexištít s rámem , 4x vazáky, přední + zadní réling (zábradlí), el.intalace s 
odpojovačem akumulátoru, el. čerpadlo vody v zádi člunu. 
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Poz Typ Délka člunu + výbava 
CZK 

bez DPH 

CZK 
včetně 
DPH 

9a 480 BR 480cm - člun s Cockpitem řízení, sedačkami pro motor s dlouhou nohou – Long 284 290 343 990 

 

Výbava člunu: 
 
 
 

Dveře mezi konzolemi, 4x uzamykatelný prostor, schránka pro akumulátor, zdvojená konzola řízení s 
mechanickým řízením (volant + převodka + bowden k motoru), plexištít , el.intalace s odpojovačem 
akumulátoru, hasící přístroj, koupací žebřík, zesílené zrcadlo pro motor, odrazová lišta po celém boku 
lodi, oko vpředu pro vlečení člunu, vazáky vpředu a vzadu, ventil pro odtékání vody z lodi, odkládací 
prostor pro mapy + zadní plachtu nebo Bimini (střechu), kryt plexiskla, 2x vyčalouněná křesla   

9b 480 Sport 480cm - člun s Cockpitem řízení, sedačkami pro motor s dlouhou nohou – Long 284 290 343 990 

 

Výbava člunu: 
 
 
 
 

Dveře mezi konzolemi, 4x uzamykatelný prostor, schránka pro akumulátor, zdvojená-konzola řízení s 
mechanickým řízením (volant + převodka + bowden k motoru), plexištít, el.intalace s odpojovačem 
akumulátoru, hasící přístroj, koupací žebřík, zesílené zrcadlo pro motor, odrazová lišta po celém boku 
lodi, oko vpředu pro vlečení člunu, vazáky vpředu a vzadu, odkládací prostor pro mapy, prostor pro 
plachtu nebo Bimini (střechu), 2x vyčalouněná křesla.   

9c 480 TC 480cm - člun s Cockpitem řízení, pro motor s dlouhou nohou – Long 284 290 343 990 

 

Výbava člunu: Dveře mezi konzolemi, 4x uzamykatelný prostor, schránka pro akumulátor, zdvojená-konzola řízení s 
mechanickým řízením (volant + převodka + bowden k motoru), plexištít, el.intalace s odpojovačem 
akumulátoru, hasící přístroj, koupací žebřík, zesílené zrcadlo pro motor, odrazová lišta po celém boku 
lodi, oko vpředu pro vlečení člunu, vazáky vpředu a vzadu, odkládací prostor pro mapy, prostor pro 
plachtu nebo Bimini (střechu),   

  

 
 
 

Část dopravy člunu z Finska záleží na velikosti lodi, počítejte            cca. 8 000,- 
(Toto neplatí u dopravy EXPRES) 

   
 


