Zamawiający / Orderer:
Numer łodzi / Boat number:
Data / Date:
Adres dostawy / Delivery address:
Data odbioru / Collection date:
Data rozpoczęcia montażu / Production start date:

M22 Iris

Zam./Order

Łódź zgodnie z kartą wyposażenia standardowego
Boat as standard specification
1. Pakiet turystyczny / Tourist package

x

Drabinka rufowa
Pantograf z deską z poliamidu
Podpora masztu
Bramka do kładzenia masztu
Kosze rufowe 2 szt.
Półkosze
Kosz dziobowy z delfinkiem bez rolek do kotwicy
Słupki, podstawki, sztormreling w oplocie
Żagle-grot pełnolistwowy na pełzaczach, fok
Osłona UV na foku (naszywka)
Roler foka ze sztywnym sztagiem
Obciągacz bomu z knagą szczękową 1:4
Lazy jack + lazy bag
Jaskółki z oparciami tapicerowanymi w mesie 2 szt.
Komplet olinowania miękkiego z poliestru nierozciągliwego GLESTEIN (talia grota,
szoty, fały)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wieszaki do lin w kokpicie 6 szt.

x

Zamykana kabina WC
Forluk
Instalacja 12V + rozdzielnia na 5 obwodów z automatami INTELLE, 4 punkty
świetlne LED
Podstawowa instalacja radiowa - rozprowadzenie okablowania, 2 głośniki w mesie,
przygotowanie do podłączenia odtwarzacza
Instalacja wodna - zbiornik 20 l w bakiście z pompką zanurzeniową
Szafka ze sklejki giętej na radio i rozdzielnie 12V

x
x
x
x
x
x

1. Pakiet turystyczny - cena przed rabatem / Tourist package before discount
Pakiet turystyczny z rabatem 5 % / Tourist package with 5% discount
Balast i system steru

x

Dodatkowe wyposażenie / Additional equipment
Ballast & steering system

Miecz szybrowy wykonany ze stali nierdzewnej A4/316L - cena zawiera
powiększenie żagli oraz podwyższony maszt
Mechanizm podnoszenia miecza szybrowego - elektryczny (miejsce na akumulator
zasilający wyciągarkę - na dziobie)
Dokładka do miecza szybrowego (w kształcie miecza) - stal nierdzewna A4/316L
(zanurzenie +0,2m / waga + 50kg)
Dokładka do miecza szybrowego - BULB (zanurzenie +0,2m / waga + 50kg)
Mechanizm podnoszenia miecza szybrowego - MANUALNY
System steru w tandemie (2 zintegrowane płetwy sterowe)

Silnik i ogrzewanie

Engine & heating

Ogrzewanie 2kW z wylotami
Silnik zaburtowy Mercury 5 KM (F,5 MLA Sailmate)
Montaż nowego silnika zaburtowego z ręcznym rozruchem (z podłączeniem
ładowania)

Takielunek i ożaglowanie

Rigg and sail

Wanty umieszczone zewnętrznie
Olinowanie ruchome - poliester nierozciągliwy oraz fały foka i grota - Dyneema
Dopłata do żagli indywidualnych (Dacron AP. Grot: głęboki profil, wolny lik dolny,
cunningham, pasy trymowe, icki. Fok: icki, pasy trymowe, głębszy profil)
Oprzyrządowanie pokładowe HARKEN (zestaw sportowy): talia grota 1:4 ze
stolikiem obrotowym i knagą szczękową, obciągacz bomu 1:6 sprowadzony do
kokpitu, talia achtersztagu 1:2/1:5, szyny i wózki szotów foka regulowane z kokpitu,
bloki przy maszcie
Sztywny sztag Furlex 50 (fal foka może wymagać dodatkowego stopera) - dopłata do
standardowego sztywnego sztagu
Spinaker (z orzyrządowaniem i spinaker bomem)
Genaker (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia)
Roler do genakera RONSTAN serie 80 z liną antyskrętną
Drifter (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia, roler)
Roler RONSTAN serie 60 do driftera - dopłata za wymianę
Przedłużacz rumpla Ronstan
Pokrowiec na foka (wciągany na fale spinakera)
Obciągacz bomu sprowadzony do kokpitu (może wymagać dodatkowego stopera)
Talia achtersztagu
Kipa obrotowa z knagą do fału roler foka

Kadłub i pokład
Ciemno beżowy kadłub RAL7034
Siwy kadłub RAL 7036
Grafitowy kadłub RAL 7015
Kadłub w kolorze RAL (dowolnie wybrany)
Flexi teak na całym poładzie i w kokpicie
Flexi teak tylko w kokpicie (podłoga i siedziska)
Flexi teak na podłodze kokpitu

x

x

Hull and deck

Okucia wykonane ze stali nierdzewnej A4/316L
Kadłub i pokład na tkaninach multiaxialnych
Dopłata za wymianę stoperów na poczwórne i organizerów na "3+2" Spinlock
Dodatkowe knagi szczękowe na owiewce - wymagana "Podstawa pod instrumenty
nawigacyjne nad suwklapą" (wpisać ilość)
Flagsztog z gniazdem

Kokpit i wnętrze

Cockpit & interior

Dodatkowe okno w kokpicie
Tent postojowy nad kokpitem
Stolik kokpitowy
2 dodatkowe bulaje
Wybudowa HPL SLAVONIA OAK
Wybudowa HPL NATURAL TEAK
Wybudowa HPL DĄB FERARRA
Wybudowa w SAPELLI lub TEAK - fornir naturalny
Lodówka pod koją
Dostawki spania w mesie po obu stronach
Materiał na materace - do wyboru: VICTORIA 31 (kremowy), 50 (czerwony), 88
(granatowy), 96 (grafitowy)
Materiał na materace VICTORIA inny wybór
Dodatkowe poduszki (6 szt.)

Elektornika i instalacje, pozostałe
Raymarine i40 bidata (log + echosonda + temp. wody)
Raymarine i40 Wind
Podstawa pod instrumenty nawigacyjne nad suwklapą
Ładowarka MASTERVOLT 15A dwusekcyjna - wymagana instalacja 230V
Instalacja 230 V - 2 gniazda + kabel marynistyczny 20 m
Światła nawigacyjne (topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, bicolor na dziobie,
podsalingowe).
Światła nawigacyjne (lampa 3-kolor na topie masztu)
Radio UKF Raymarine RAY52 VHF z wbudowanym GPS + Antena
Radio/MP3 (wymaga wyboru podstawowej instalacji radiowej)
2 dodatkowe głośniki w kokpicie
Dopłata do instalacji wodnej ciśnieniowej (zbiornik wody pitnej 46l + waskaźnik) opcja dostępna przy wyborze instalacji wodnej
WC typu morskiego bez zbiornika, manualne (wymaga wyboru zbiornika na fekalia)
WC typu morskiego bez zbiornika, elektryczne (wymaga wyboru zbiornika na
fekalia)
Zbiornik na fekalia 50 l + pompa z maceratorem + zawór 3-drożny
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekalii GIOBUS (wskazanie 3/4)
WC chemiczne Porta Potti
Instalacja wody zaburtowej na układzie ciśnieniowym
Instalacja ciepłej wody
Prysznic w kokpicie zimna woda (wymagana instalacja wodna na ukł. ciśnieniowym)
Prysznic w kokpicie zimna + ciepła woda (wymaga instalacji ciśnieniowej i instalacji
ciepłej wody)
Instalacja gazowa - przyłącze do butli gazowej + kuchenka dwupalnikowa + zawór
bezpieczeństwa
Wentylator z solarem
Kompas w kokpicie
Akumulator AGM 75 Ah (wpisać ilość sztuk)
Akumulator AGM 100 Ah (wpisać ilość sztuk)
Akumulator AGM 140 Ah (wpisać ilość sztuk)
Zestaw do cumowania (2 cumy po 15 m, 2 kotwice - pługowa + danforta z linami po
30 m, 4 odbijacze)
Antyosmoza i antyfouling
Zaznaczenie lini wodnicy do przyszłego malowania antyfoulingu
Podstawy laminatowe (cena za 2 szt.)
Foliowanie jachtu do transportu
Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht
Załadunek i ustawienie jachtu na przyczepę klienta (bez regulacji przyczepy)
Aktualizacja specyfikacji po zatwierdzeniu specyfikacji produkcyjnej (opłata za jedną
aktualizację)
Odprawa celna

x
x

x
x

Electronics and installations

x
x

x

