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Vážený zákazníku.
Firma CZECH Marine připravila pro novou sezonu nafukovací čluny, které jsou vyrobeny na základě dlouhodobých zkušeností a vychází z požadavků uživatelů.
Čluny s označením RIB mají laminátový kýl a písmano F označuje geniální možnost sklopit zrcadlo, které při schouknutí zajistí plochý tvar pro bezproblémový 
převoz a zabalení člunu do látkového krytu.
Barevná škála jednotlivých modelů je pestrá a záleží na vkusu každého zákazníka, který design se mu bude líbit.
V případě, že budete mít speciální požadavek na barevnost člunu – je pro nás samozřejmostí Vám vyrobit člun přesně podle Vašeho návrhu!

Nafukovací čluny RIB s pevným laminátovým kýlem & F možností sklopení zrcadla!
Model Délka

cm
Šířka

cm
Průměr 
plováku

Počet 
komor

Max. 
Výkon 
mororu

Počet 
osob

Rozměr 
složené lodi

Délka/Šíře/Výška

Váha 
lodi kg

Maxim. 
zatížení

EUR 
bez dph

CZK 
bez dph

+21% 
DPH

CZECH Marine RIB 275F 275 156 38 3 10 HP 3 230#105#25 48 kg  kg 746 20 151 24 383

CZECH Marine RIB 300F 300 156 38 3 12 HP 4 250#105#25 56 kg  kg 876 23 649 28 613

                                      Výbava člunů RIB 275F  +  RIB 300F                                                                                           EUR             CZK            +21%  
ZÁKLADNÍ výbava: SKLOPNÉ ZRCADLO + vlečné oko s lanem + držadla + 2 vesla + sedačka + nožní pumpa + sada pro opravy  

0
NA PŘÁNÍ výbava: Seat Bag Polstr na sedátko s taškou (má popruh), která je pod sedátkem a lze jí odzipnout. 18 495 599

Bow store Bag Odkládací vak do přídě člunu 18 493 597
Cover Persening - plachta na zakrytí člunu. (Cena je dle velikosti člunu.) od 34 od 905  od 1 095
Carry Bag Obal se zipem a držadly pro převoz sfouknutého člunu od 61 od 1 651 1 998
Seat Sedátko navíc – náhradní (Vždy uveďte požadovanou délku.) 21 578 699
Thwart Nafukovací válec na sezení (Cena je dle velikosti válce 56/76/86cm.) 29 782 946
Bimini Sluneční střecha s Alu rámem. (Cena je dle velikosti člunu.) od 77 od 2 068 od 2 503
Transom wheel Transportní sklopná kolečka na zrcadlo člunu 90 2 430 2 941

Materiál použitý na plovácích nafuk. člunu: DENIER polyester fabric má 5 vrstev + síla 0,9mm + gramáž 1 100 gr/m² 
Při volbě materálu 1,2 mm (1 350 gr/ m²) počítejte s navýšením ceny člunu o 10%.

 Materiál HYPALON - počítejte s navýšením ceny o cca 30% (záleží na typu lodi).
Barevné provedení nafukovacích plováků: Za volbu libovolné jedné barvy není příplatek. Kombinace 2 barev na přání navýší cenu člunu o 5%.

Na barvu KAMUFLAGE účtujeme za každý 1 metr délky lodi příplatek 31 826 1000
Barevné provedení laminátového kýlu RIB BÍLÁ je bez příplatku! Provedení v barvě: světle šedá+tmavě šedá+žlutá+černá navýší cenu člunu o 10%.
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