
Pakiet standardowy  /  Standard package 
Kolor kadłuba i pokładu Biały
Balast wewnętrzny b/miecza 400 kg
Maszt
Żagle 

Osprzęt

Luk okrągły GEBO

Zabudowa wnętrza
Sklejka szkutnicza mahoniowa z elementami z litego drewna
Podłoga syntetyczna „teak”

Instalacje
Wodna z pompką wody, zbiornikiem 20L, dwa krany
Gazowa z kuchenką dwu-palnikową, Jeden Zawór, Reduktor

Kokpit jachtu

Wklejona podłoga z teaku birmańskiego
Talia szotów grota łożyskowana PEM
Wszystkie liny wyprowadzone do kokpitu
Przedłużka rumpla z rurki ze stali nierdzewnej
Rumpel z przedłużką oraz knagą zrywkową

Zamawiam Cena netto
Jacht w pakiecie standardowym X

Kadłub i pokład
Pasy wykonane w żelkocie na kadłubie 900,00 zł - zł
Potrójne stopery i organizery pokładowe 500,00 zł - zł

- zł
Dodatkowe knagi szczękowe na owiewce (wpisać ile sztuk) 150,00 zł - zł

450,00 zł - zł
Obciągacz bomu z talią 600,00 zł - zł
Talia achtersztagu 500,00 zł - zł
Dodatkowe okno 500,00 zł - zł
Kompas w kokpicie - zł

- zł
Takielunek i ożaglowanie

Żagle o podwyższonej grubości Dacron 270 - zł
Genua zamiast foka 800,00 zł - zł
Pokrowiec na foka wciągany na fale spinakera - zł

- zł

- zł
- zł

Wnętrze
Dostawki do rozłożenia w messie 800,00 zł - zł

Instalacje wodna z pompą ciśnieniową - zł
Instalacja wody zaburtowej - zł
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Sasanka Viva

9 m, Sztywny sztag, Roler foka
Powierzchnia: 24 m2 , Fok z UV, Lazy jack

2 x kabestan Antal
2 x stoper Antal
2 x podwójny blok pokładowy PEM

Elektryczna: 3 lampki, listwy led nad szafkami, Rozdzielnia cztero-
obwodowa, Dwa ganiazdka 220 V, Dwa gniazdka 12 V, Dwa gniazdka 
5V USB,  

94 000,00 zł
Wyposażenie dodatkowe   /   Additional aquipment

Kabestany samoknagujące 3 000,00 zł

Obciągacz bomu sprowadzony do kokpitu(wymaga dodatkowego stopera 
lub knagi)

1 000,00 zł
Antyosmoza i antyfouling 2 000,00 zł

1 000,00 zł

1 200,00 zł
Przygotowanie pod Genakera 2 000,00 zł
Genaker z rolerem Ronstan serie 80 z liną antyskrętną (z 
oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia) 9 000,00 zł
Szprycbuda 3 000,00 zł

Instalacje i elekronika
2 500,00 zł
2 000,00 zł
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WC morskie bez zbiornika - zł
WC morskie ze zbiornikiem - zł
WC morskie ze zbiornikiem i zaworem trójdrożnym - zł
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekaliów - zł

500,00 zł - zł
Prysznic w kokpicie - zł
Ogrzewanie - zł

750,00 zł - zł
450,00 zł - zł
800,00 zł - zł

Ładowarka akumulatora automatyczna 250,00 zł - zł
900,00 zł - zł

- zł
Dodatkowe gniazdo 220 V 150,00 zł - zł
Dodatkowe gniazdo 12 V 100,00 zł - zł
Dodatkowe gniazdo 5V 120,00 zł - zł
Kabel 220V z przyłączem 25m 350,00 zł - zł
Radio 800,00 zł - zł
Dodatkowy obwód w Rozdzielni elektrycznej 80,00 zł - zł
Cyfrowy wskaźnik naładowania akumulatora 200,00 zł - zł
Światła nawigacyjne – lampa tricolor 800,00 zł - zł

- zł
- zł

450,00 zł - zł

800,00 zł - zł
- zł
- zł
- zł

Inne
Tent postojowy nad kokpitem 600,00 zł
Stolik kokpitowy 450,00 zł - zł
Podstawy pod jacht - zł
Foliowanie jachtu do transportu - zł
Pokrowiec na jacht - zł

- zł
Wimpel 200,00 zł - zł
Silnik MERCURY 5KM - zł
Cena jachtu łącznie

Cena jachtu w wersji standardowej netto
Wartość wyposażenia dodatkowego 0,00 zł
Cena jachtu z wyposażeniem netto
Wartość podatku VAT 23%

Cena jachtu z wyposażeniem brutto

2 000,00 zł
3 000,00 zł
3 500,00 zł
1 100,00 zł

WC chemiczne Porta Potti
1 000,00 zł
7 000,00 zł

Wentylator z solarem w forluku
Akumulator AGM 64 Ah
Akumulator GEL 64 Ah

Ładowarka akumulatora MASTERVOLT 10A jednosekcyjna
Ładowarka akumulatora MASTERVOLT 15A dwusekcyjna 1 100,00 zł

Światłą nawigacyjne – topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, bicolor na 
dziobie 1 300,00 zł
Światło podsailingowe LED 1 000,00 zł
Podstawa pod instrumenty nawigacyjne nad suwklapą
Podstawa pod instrumenty nawigacyjne nad suwklapą zdejmowana
Raymarine i40 bidata (log + echosonda) 2 000,00 zł
Raymarine i40 bidata (log + echosonda + prędkość) 2 800,00 zł
Raymarine i40 Wind 3 000,00 zł

1 000,00 zł
1 000,00 zł
3 500,00 zł

Srodki ratunkowe (6 osób) 1 000,00 zł

6 000,00 zł
94 000,00 zł

94 000,00 zł

94 000,00 zł
21 620,00 zł

115 620,00 zł



Pakiet standardowy - specyfikacja szczegółowa 

Dane podstawowe
Długość całkowita 7,30 m
Szerokość całkowita 2,50 m
Zanurzenie min / max 0,30 / 1,35 m
Powierzchnia ożaglowania
Ciężar jachtu 1,50 t
Balast 300 kg
Max. liczba osób 6
Kategoria projektowa C

Kadłub oraz pokład

Wyposażenie pokładu
Samo odpływowy luk kotwiczny
Bakisty kokpitowe 2 szt
Otwierany luk przedni (forluk) 1 szt
Okna na nadbudówce wykonane z pleksiglasu

Płatwa sterowa wykonana z laminatu
Okucia pokładowe wykonane ze stali nierdzewnej:
Urządzenie sterowe z rumplem 1 szt
Podpora masztu 1 szt
Pantograf (z płytą teflonową na silnik) 1 szt
Drabinka 1 szt
Kosze rufowe 2 szt
Półkosze śródokręcia 2 szt

4 szt
Podwięzi wantowe 2 szt
Kosz dziobowy 1 szt
Bramka do kładzenia masztu 1 szt
Knagi 4 szt
Osprzęt pokładu stały:
Kabestany wraz ze stolikami 2 szt
Szyny szotów foka z wózkami szotowymi PEM 2 szt
Podwójne bloki zwrotne PEM 2 szt
Stopery fałowe 2 szt
Knagi szczękowe 3 szt

Takielunek 
Maszt i bom aluminiowy anodowany MAST
Sztywny sztag z rollerem foka MAST
Komplet olinowania stałego
Bloki fałowe PEM
Talia grota PEM
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Sasanka Viva

24 m2

Kadłub wykonany z laminatu poliestrowo – szklanego, zbrojony matą szklaną oraz tkaniną rowingową, kadłub w 
kolorze białym. Pokład wykonany z laminatu polietrowo – szklanego, metodą przekładkową z przekładką z PCW, 
zbrojony matą szklaną oraz tkaniną rowingową. Wykonane powierzchnie przeciwślizgowe w kolorze białym. 
Wykonany komplet klap. Wykonane usztywnienia pod okucia, wlaminowane wzmocnienia aluminiowe pod osprzęt 
pokładowy.

Dwuczęściowa sztorcklapa oraz suwklapa wykonana z pleksiglasu

Słupki relingowe

Antal

Antal
Ronstan
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Komplet olinowania ruchomego
Ożaglowanie

Fok z listwą ochronną UV

Wyposażenie oraz opis wnętrza

Jaskółki dziobowe
Szafki śródokręcia
Jaskółka rufowa
Jaskółka w kabinie WC
Szafka rozdzielni
Kabina WC z drzwiami i futryną oraz klamką
Stół wewnętrzny mocowany na skrzyni mieczowej, dwu-skrzydłowy
Panele mahoniowe na burcie (w części rufowej materiał na piance)
Podsufitka wykonana z laminatu
Kambuz ze zlewem
Moduł WC ze zlewem
Komplet materacy
Koje rozkładane 

Instalacje
Wodna – Pompka zanurzeniowa, zbiornik 25L, Dwa krany
Elektryczna – Dwa punkty 12V + USB + 2 gniazdka 220 V , bezpiecznik w obudowie 
Gazowa – Reduktor butli gazowej + Kuchenka dwu palnikowa

Grot pełnolistwowy na pełzaczach Żaglownia Panaś

Żaglownia Panaś
Lazy Jack – Pokrowiec na bom Żaglownia Panaś

Zabudowa ze sklejki szkutniczej mahoniowej, z mahoniowymi elementami z litego drewna pokryte czteroma 
warstwami lakieru na powierzchnie płaskie oraz ośmioma warstwami lakieru na rantach. Lakier trój-składnikowy 
akrylowy z filtrem UV nakładany metodą natryskową.
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