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STANDARD EQUIPMENT STANDARDNÍ VYBAVENÍ
GENERAL FEATURES OBECNÉ VLASTNOSTI
Delta anchor and 45 chain (galvanized) Delta kotvy a 45 řetězce (pozinkovaný)
electric horn elektrická houkačka

plastic fendering with stainless steel insert plastové fendering s nerezovou vložkou
Depth Echo-sounder Hloubka Echo-zdravější

GPS PLOTTER-VHF radio at fly bridge GPS plotter-VHF rádio létat mostu
2 compasses 2 kompasy
2 fuel tank with inspection hatch 1000lt 2 palivové nádrže s 1000lt inspekce poklop
2 water tanks 320lt 2 vodní nádrže 320lt

220V power socket wire 220V zásuvky drátem
navigation and anchorage lights navigace a kotvení světla

electric windshield wiper elektrický stěrač

interior doors and frames in solid wood
water level indicator in galley ukazatelem hladiny v lodní kuchyni
one fire extinguisher at cockpit seat jednoho požárního v kokpitu sedadla
fuel level indicator in fly bridge paliva ukazatel hladiny v letu mostu

ENGINE ROOM Strojovna

heat and noise isolation in sides and ceiling tepelnou a zvukovou izolaci v bocích a strop

2x2000GPH blidge bump with automatic switch
three bulkheads lamps with on/off switches tři přepážky lampy s on / off přepínače
two water separators at the fuel filters dvě vodní odlučovače na palivové filtry

GPR battery boxes GPR baterie boxy
2 mufflers for exhaust system 2 šály pro výfukový systém

Modled non-slip surface on slide 
deck,flybridge,foredeck and platform 

Modled Non-protiskluzový povrch na snímku 
palubě, flybridge, přední palubě a platforma

Electric winch and capstan 12V,with magneto-
thermic fuce and double control 12V(saloon and 
fly bridge)

Elektrické navijáky a naviják 12V, s magneto-
termický fuce a dvojité kontroly 12V (sedan i 
létat most)

2 curved and tempered glass windshields,75% 
translucent 

2 zakřivené a tvrzeného skla skel, 75% 
průsvitný

Stereo with cd, 2-speakers in Dinette and 2-
speakers at Fly bridge

Stereo s CD, 2-reproduktory v jídelním koutem 
a 2-reproduktory u Fly mostu

entire tapestry selected by client from a large 
variety offered by the shipyard

Celý gobelín vybraných klientů z velké škály 
nabízených loděnice
interiérových dveří a zárubní v masivního 
dřeva

Installation of antenna and cables for TV at all 
compartments

Montáž antény a kabely pro TV na všech 
prostorů

2 x 315hp engines with close coupled V-drive 
gearboxes

2 x 315hp motory s úzkou spojení V-Drive 
převodovky

fuel flexible hoses with flexible ends and cut-off 
valve

palivové hadice s flexibilní končí a cut-off 
ventil

2x2000GPH blidge kodrcat se automatické 
přepínání

electric water heater with engine water circulation 
with 15lt capacity

elektrický ohřívač vody s cirkulací vody, s 
motorem 15lt kapacitou
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2 engine water cooling filters 2 motor vodní chlazení filtry
high volume air in takes velký objem vzduchu v trvá
trim tabs trim záložek
engine installation on anti-vibrating supports Montáž motoru anti-vibrační podporuje
Set shaft-wheel Set-hřídel kola
waste tank 100lt 100lt odpadní nádrže
automatic fire system automatický protipožární systém
preparation for generator installation Příprava pro instalaci generátoru

ELECTRIC SYSTEM Elektrického systému

battery coupling system for emergency baterie spojovací systém pro nouzové
battery switches controlled from locker in cockpit baterie spínače ovládané od skříňky v kokpitu

PVC pipes to secure wire network PVC trubky pro zajištění drátu síti
50Amp/h battery charger 50Amp / h nabíječka baterií
220-12V outlet sockets 220-12V zásuvky zásuvky
mass-protector for 220/12V system hmotnost-protektor pro systém 220/12V

FLYBRIDGE HELM POSITION FLYBRIDGE HELM POZICE

hydraulic steering system hydraulický systém
polished stainless steel helm wheel leštěné nerezové oceli kormidla kolo
complete lightened engines instrumentation Kompletní odlehčené motory přístrojové
audible engine warning system akustický výstražný systém motoru
magnetic compass buzola
remote controls for anchor  winch dálkové ovládání pro kotevní naviják
12V cellular sockets 12V zásuvky buněčné
trim tabs controls trim karet kontroly
single lever Morse engine controls samostatnou pákou Morse řízení motorů
waterproof loudspeakers vodotěsné reproduktory
stainless steel guard rails z nerezové oceli zábradlí
GRP molded radar arc. GRP lisované radar oblouku.
stainless steel balcony in the rear sector of fly z nerezové oceli balkon v zadní oblasti létat
glass holders skleněné držáky
sunbathing cushions in acrylic canvas opalování polštáře v akryl plátno

DECK FITTINGS Vybavení paluby
stainless steel fittings for hoisting anchor šroubení z nerezové oceli pro zvedací kotva
rope and chain pit at bow Lanové a řetězové pit na přídi

4x170 Amp/h batteries supply engine and service 
current

4x170 Amp / h baterie napájení motoru a 
služby proud

all utilities are provided with magneto-thermic 
protectors

všechny utility jsou s magneto-termický 
chrániče

steps to fly bridge in teak with AISI316 stainless 
steel handrail

kroky k letu most v teak s AISI316 nerez 
zábradlí

two spot lights at the bottom of radar arc to 
illuminate fly bridge

dvě bodová světla na dně radar oblouku k 
osvětlení létat mostu
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stainless steel deck handrail z nerezové oceli zábradlí paluby

fuel and fresh water filler caps with air-vent

COCKPIT COCKPIT

one-piece removable floor jedno-kus vyjímatelná podlaha
two stainless steel base cleats dvěma nerezovými základna mužstvo
courtesy light on each side zdvořilostní světlo na každé straně
stern seating with locker for ropes Stern sezení s skříňku pro lana

transom door leading to bathing platform traverza dveře vedoucí ke koupání platformu

cold/hot water shower in swimming platform

30/16 Amp/h shore power connection socket
two loud speakers dva reproduktory
teak deck teak paluba

MAIN HELM STATION HLAVNÍ HELM STATION

tvarovaný panel nástrojů s motorem nástroje
visual and audible engine warning vizuální a zvukové výstražné motoru
hydraulic steering system hydraulický systém
wood helm wheel dřevo kormidla kolo
helm seat kormidla sedadla
crystal windscreen krystal čelního skla
magnetic compass buzola
trim tabs controls trim karet kontroly
wiper controls stěrač kontroly
anchor winch control kotevní naviják ovládání
12V cellular sockets 12V zásuvky buněčné
VHF radio VHF radio

GPS-deepmeter-speedmeter GPS-deepmeter-speedmeter

SALOON SALÓN
U-shaped tapestry armchair U-tvarované gobelín křeslo
stereo with CD stereo s CD
2 loudspeakers 2 reproduktory

two stainless steel bow cleats and two spring 
cleats amid ship

dva nerezové oceli kopačky přídi a dvě na jaře 
mužstvo uprostřed lodi

paliva a pitné vody, čepice výplň se 
vzduchem-Vent

one storage box at door way and two storage 
places on the transom

jednoho skladu box u dveří způsobem a dvě 
skladovací místa na zádi

two gas springs helped hatches for access to 
engine room

dvě plynové pružiny pomohl otvory pro přístup 
do strojovny

fold away stainless steel ladder to come out of 
the water at platform

sklopeným nerezové oceli žebřík, aby vyšel z 
vody na platformě

studenou / teplou vodou sprcha v plavání 
platformy
30/16 Amp / h pobřeží připojení napájení 
zásuvky

molded instruments panel with engine 
instruments

12V electrical control panel with magneto-thermo 
switches

12V elektrická ovládací panel s magneto-
Thermo přepínače
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spotlights with bi-pin lamps svítidla s bi-pin lampy
blinds at all windows rolety na všech oknech
12V and 110/220V sockets 12V a 110/220V zásuvky

wood floor dřevěné podlahy

UNDER LWL UNDER LWL
V-drive with stainless steel shaft in semi tunnels V-Drive s nerezové oceli v semifinále tunelech

OWNER CABIN MAJITEL KABINOVÁ
full-sized bed with mirror on head-board full-velké posteli se zrcadlem na hlavu-Board
tapestry bulkheads gobelín přepážky

lighting through spotlights at the ceiling osvětlení přes svítidla na strop
wooden plated access door dřevěné pozlacené vstupní dveře
blinds on both sides žaluzie na obou stranách
round deck hatch kolo paluby poklop
12V and 110/220V plugs 12V a 110/220V zástrčky
wood floor dřevěné podlahy

GUEST CABIN GUEST KABINOVÁ

one double bed with storage underneath
curved wood side closet zakřivené dřevěné boční skříň

wooden plated access door dřevěné pozlacené vstupní dveře
ceiling light stropní svítidlo
blinds at each port light rolety v každém přístavu světla
wood floor dřevěné podlahy

WC COMPARTMENT WC ODDÍLU
wooden plated door access door dřevěné pozlacené dveře vstupní dveře

stainless steel frame and tempered glass sliding 
door to cockpit,with curtains

nerezový rámeček a tvrzeného skla posuvné 
dveře do pilotní kabiny, se závěsy

fixed side windows with laminated running 
windows at front

Pevná boční okna s laminované s operačním 
systémem Windows na přední

220V control panel with magneto-thermic 
switches 

220V ovládací panel s magneto-termický 
přepínače

bronze alloy shaft supports, propellers and 
rubbers posts

slitiny bronzu hřídel podporuje, vrtulí a kaučuk 
příspěvky

two side wood wardrobes and one bow/starboard 
closet

dvě boční skříně dřevo a jeden luk / pravý 
skříň

two port lights with acrylic cover and mosquito 
screen

dvě port světla s akrylovým krytem a komáří 
obrazovky

jedna manželská postel s úložným prostorem 
vespod

opening port lights with acrylic cover and 
mosquito screen

otevření portu světla s akrylovým krytem a 
komáří obrazovky

overhead lighting through spotlights on the ceiling 
and one individual berth reading light

režijní osvětlení přes reflektory na stropě a 
jedno samostatné lůžko čtení světla

GRP molded vanitory with tabletop, wash-basin 
and storage below

GRP tvarovaný vanitory se stolu, umývadlo a 
skladování pod
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mirrored First-Aid Kit cabinet zrcadlové First-lékárničky skříňka
2 built-in spots with bi-pin lamps 2 vestavěné-v místech s bi-pin lampy

port light similar to the ones above mentioned
electric marine wc with cover elektrické mořských WC s krytem
ceiling light stropní svítidlo
socket 110/220V zásuvka 110/220V
blind at port light blind do přístavu světla

GALLEY Lodní kuchyně

12V refrigerator 12V lednička

two -burner stove and microwave dvou-hořák sporákem a mikrovlnnou troubou
water gauge vodního sloupce

hot/cold shower with flexible hose and automatic 
pump out

teplá / studená sprcha s flexibilní hadicí a 
automatickou vyčerpat
port světla podobná těm, které se výše 
uvedené

GRP tabletop with sink and hot/cold water mixer 
fauset

GRP stolní s umyvadlem a teplou / studenou 
vodou mixer fauset

three-door wood cabinet beneath tabletop and 
helm seat with one cutlery drawer

tři-dveře dřevěné skříňce pod desku stolu a 
kormidla sedadlo s jednou zásuvkou příbory


