CAYOS 27 STANDAARDUITRUSTING
CONSTRUCTIE
Sandwich constructie
Polyester snelvarende romp met brede sprayrail
Polyester dek
Verstevigde motorfundatie
ROMP
Geïntegreerd zwemplateau
Kunststof stootrand met rvs eindstukken
Kunststof stootrand ter hoogte van zwemplateau met rvs eindstukken
Doorgang naar zwemplateau
Rvs luxe luchthappers (8)
LED navigatie verlichting SB/BB in de romp en heklicht op de spiegel
Antifouling (2-laags) met polyester primer
Waterlijn, kleur naar keuze
Standaard rompkleuren RAL 9010 (pure white) en RAL 1013 (off white)
DEK
Luxe cabrioletkap (type sportkap) - met ramen, schuin achterzeil op rvs buizenframe en inclusief hoes
Ventilatie luik
Ankerlicht (LED) - uitneembaar
Doorgang naar zwemplateau
Rvs luxe kikkers klapbaar (10)
Rvs design bolder op voordek
Rvs vlaggenstokhouder
Rvs diesel vuldop en rvs water vuldop
Rvs water vuldop
Standaard dekkleuren RAL 9010 (pure white) en RAL 1013 (off white)
KUIP
Voorgevormd dashboard met toerenteller, dieselniveaumeter, temperatuurmeter, waterniveaumeter en oliedrukmeter
Hydraulische besturing
12 volt en usb aansluiting met voltmeter op stuurconsole en 12 volt en usb aansluiting bij kitchenette
Luxe leder stuurwiel met rvs spaken (50 cm Ø)
Luxe motorbediening topmontage
Rvs handgrepen (3) op stuurconsole
Luxe rug- en zitkussens voorzien van biezen en trekstroken - in diverse kleuren leverbaar
Koelkast (compressor uitvoering)
Kitchenette met rvs spoelbak en koud stromend water
Ruime bakskisten onder de ergonomisch gevormde zitbanken
Brede instaptreden naar kuip voorzien van kunst teak - kleur naar keuze
Bergruimte’s onder de vloer
Rvs bekerhouders in kuip (5)
Polyester motordeksel voorzien van gasveren
Rvs waterafvoer in de kuipvloer
Kajuit
Afsluitbare deur
Toiletruimte met chemisch toilet
2-persoonsbed inclusief matras
Bergruimte onder 2-persoonsbed
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LED verlichtingsspots met schakelaar (4)
Wandcontactdoos met USB aansluiting
Vloer voorzien van Infinity Texture Plus vloerbedekking
Luxe skai wandbekleding
ELECTRA
Startaccu, serviceaccu en boegschroef accu
Startonderbrekers/hoofdschakelaars
Uitgebreide elektra-installatie
Diodebrug (laadstroomverdeler)
TECHNIEK
45 pk Yanmar 4 cilinder commonrail diesel
Motorruimte speciaal geïsoleerd
Boegschroef
Flexibele koppeling
Rvs schroefasinstallatie - water gesmeerd
4-blads schroef
VEILIGHEID
Rvs anker ca. 10 kg inclusief 20 meter ankerlijn
Draadloze dodemansknop/noodstop (alleen bij snelvarende motorisering)
Handlenspomp en elektrische lenspomp
ABC brandblusser met manometer
Automatisch brandblussysteem in motorcompartiment
Brandstoftoevoerafsluiter
Wierfilter/grof waterfilter

SPECIFICATIES
Lengte: 8.25 m
Breedte: 2.75 m
Diepgang: 0.80 m
Doorvaarthoogte: ca. 1.20 m
Gewicht: ca 2.800 kg
Brandstoftank: ca. 175 liter (RVS)
Schoonwatertank: ca. 60 liter
CE categorie: C-kustwateren
Materiaal: polyester
Standaard motor: Yanmar 45 pk 4 cilinder commonrail diesel

Prijs
Standaard uitvoering € 95.000,-

Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en gelden vanaf 1 juni 2021. Levering af werf Woudsend. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden
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CAYOS 27 OPTIES
BEDRAG €
incl. BTW
MOTOREN
Meerprijs - 80 pk 4 cilinder Yanmar commonrail turbo dieselmotor

7.000

Meerprijs - 110 pk 4 cilinder Yanmar commonrail turbo dieselmotor

11.750

Meerprijs - 150 pk 4 cilinder Yanmar commonrail turbo dieselmotor; incl. VC20 elektronische motorbediening en digitaal display

28.500

Meerprijs - 195 pk 4 cilinder Yanmar commonrail turbo dieselmotor; incl. VC20 elektronische motorbediening en digitaal display

31.000

Meerprijs - 250 pk 4 cilinder Yanmar commonrail turbo dieselmotor; incl. VC20 elektronische motorbediening en digitaal display

33.000

ELEKTRISCHE AANDRIJVING
Meerprijs - Elektrische aandrijving 15 Kw W.W.E. met 450 Ah Zenith accupakket
Meerprijs - Elektrische aandrijving 15 Kw W.W.E. met 300 Ah Lithium accupakket

500
9.000

HOUTWERK
Kunst teak op het dek, volledig verlijmd en rondom afgekit - kleur naar keuze

4.900

Kunst teak op de kuipvloer en zitje voor stuurconsole, volledig verlijmd en rondom afgekit - kleur naar keuze

4.250

Kunst teak op het zwemplateau, volledig verlijmd en rondom afgekit - kleur naar keuze

1.295

Zwaluwnest in de kuip aan stuurboordzijde met kunst teak afwerking - kleur naar keuze

350

Luxe kunst teak kuiptafel - kleur naar keuze

995

COMFORT
Zonnebed in kajuit midscheeps; inclusief rvs frame en kussens

1.795

Hekschroef inclusief joystick bediening

3.250

BOW PRO boegschroef (volledig proportionele bediening) in plaats van standaard boegschroef

2.495

BOW PRO hekschroef (volledig proportionele bediening)

5.745

Jet Truster systeem voor boeg en hek in plaats van standaard boegschroef
Buiskap met verhoogd achterzeil op rvs beugel en voorzien van 3 ramen, incl. hoes en verduistering i.p.v. standaard buiskap

12.000
3.250

Hor in verlengde buiskap - uitritsbaar

375

Hor in ventilatieluik kajuit

175

Doek voor verduistering voorraam; montage aan buitenzijde

995

Bimini/zonnetent op rvs frame, inclusief hoes

1.450

Koellade in rondzit kuip (compressor)

1.495

Boiler

1.550

Buitendouche

525

Wallas diesel keramisch kooktoestel - 2pits

2.395

Webasto heteluchtverwarming met 4 uitstroomopeningen

3.450

Pomptoilet, vuilwatertank en dekafzuigpunt in plaats van chemisch toilet

1.495

Meerprijs elektrisch toilet in plaats van pomptoilet

895

Vuilwaterpomp voor leegpompen vuilwatertank (alleen mogelijk in combinatie met bovenstaande optie)

995

RVS
Rvs windscherm met donker kunststof ramen

6.500

Luxe rvs bestuurdersstoel met opklapbare rugleuning

2.995

Rvs railing op voordek

1.950

Rvs zwemtrap geïntegreerd in zwemplateau
Rvs neusstuk op boeg met LED navigatieverlichting in plaats van navigatieverlichting in de boeg

795
1.275

Rvs bekerhouders met blauwe LED verlichting (5) in plaats van standaard bekerhouder

500

Rvs skioog op spiegel - flush montage

100

Rvs touwsnijring

250
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APPARATUUR
Luxe JL Audio systeem - radio/mp-3 speler met colour LCD-scherm, Bluetooth® en 4 speakers

1.550

Krachtig JL Audio systeem met subwoofer, versterker , radio/mp-3 speler met colour LCD-scherm, Bluetooth® en 4 speakers

3.650

Extreem JL Audio systeem met subwoofer, versterker , radio/mp-3 speler met colour LCD-scherm, Bluetooth®, 4 speakers met
RGB LED en LED RGB controller.

4.750

Navigatiesysteem, type Raymarine Axiom 9, inclusief fishfinder en kaart van NL

3.250

Navigatiesysteem, type Raymarine Axiom 12, inclusief fishfinder en kaart van NL

5.350

NMEA koppeling voor aflezen motorgegevens op Axiom multifunctioneel display

1.195
495

Koppeling audiosysteem met Axiom multifunctioneel dislay
INSTRUMENTEN
Raymarine i40 Bidata diepte- en snelheidmeter

1.050
795

Roerstandaanwijzer
Yanmar YD 42 Multi-Function color display (4.1 inch) ipv losse klokken, incl. digital diesel- en waterniveau meter (kan niet in
combinatie met losse klokken en alleen voor Yanmar motoren tot en met 110 pk)

1.225

Zipwake dynamisch Trim Control Systeem

2.750

Empirbus elektronisch schakelen via Axiom multifunctioneel display

3.500

STROOMVOORZIENING

125

Extra 12V en USB aansluiting, positie in overleg
Walstroom installatie compleet met acculader en walstroomkabel - inclusief 3 x 220 V en USB wandcontactdoos

1.890

Acculader/Omvormer 12V-220V 2000W, inclusief walstroom-installatie - inclusief 3 x 220 V en USB wandcontactdoos

3.975

Acculader/Omvormer 12V-220V 3000W, inclusief walstroom-installatie - inclusief 3 x 220 V en USB wandcontactdoos

4.700

ALGEMENE OPTIES
Meerprijs afwijkende romp kleur in plaats van standaard kleur

500

Meerprijs afwijkende dek kleur in plaats van standaard kleur

500

Meerprijs metallic gespoten romp (bootlak) met high gloss afwerking - kleur naar keuze

6.900

Meerprijs romp wrappen met folie - kleur naar keuze

3.900

Meerprijs stuurwiel 60 cm Ø in plaats van standaard 50 cm Ø

200

Armsteun met 2 rvs bekerhouders

295

Meerprijs speciale stoffering

1.375
995

Kussens uitgevoerd met dubbel stiksel in plaats van piping
Meerprijs kussens met ruitmotief

1.750

Verhoogd zitkussens met rugkussen achter stuurconsole

695

Docking lights in de boeg

750

Pop-up LED sfeer licht, inclusief dimmer - prijs per stuk

300

LED kuip verlichting (6 stuks) - kleur wit of blauw

600

Scheepshoorn - dekmontage

495

STAZO-decklock (5 m) - geïntegreerd slot ingebouwd in het dek van de sloep

395

AFLEVERPAKKET

995

- 4 stootwillen met lijnen
- 3 luxe landvasten
- Luxe rvs design vlaggenstok met Nederlandse vlag
- Boot- en ligplaatsnaam aangebracht op de boot,
- Volle tank brandstof
- Handleiding boot
- 2 contactsleutels met drijvertje
Genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en gelden vanaf 1 juni 2021. Levering af werf Woudsend. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden
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