
Zamawiający / Orderer: 

Numer łodzi / Boat number: N1207

Data / Date:

Adres dostawy / Delivery address:
Data odbioru / Collection date:
Data rozpoczęcia montażu / Production start date: 

Zam./Order

Łódź zgodnie z kartą wyposażenia standardowego Boat as standard specification x

Silnik, ogrzewanie, klimatyzacja i sterowanie Engine, heating, air conditioning & steering

Silnik stacjonarny Yanmar (80 KM) na wał - dopłata za zamianę Inboard Yanmar engine (80 HP), normal shaft - upgrade cost 

Silnik stacjonarny Yanmar (110 KM) na wał - dopłata za zamianę Inboard Yanmar engine (110 HP), normal shaft - upgrade cost  

Silnik stacjonarny Yanmar (250 KM) na wał - dopłata za zmianę Inboard Yanmar engine (250 HP), normal shaft - upgrade cost  

Dwa silniki Yanmar 110 KM na wał, dostosowanie układu sterowego do dwóch 
silników - dopłata za zamianę

Twin installation Yanmar 110HP Shaft driven engines, adjusting the 
steering assembly for two engines - upgrade cost 

Dodatkowe wygłuszenie komory technicznej Soundproofing of the technical chamber

Przygotowanie jachtu do montażu silników zaburtowych z miejscem na dwa 
silniki Max 150 HP, pokrywa wygłuszająca z materacem oraz siłownikami, 
zmiana platformy rufowej - dopłata

Preparing the boat for outboard mounting for two 150 HP engines max, 
soundproof cover with mattress and gas springs, change of the stern 
platform - additional payment

x

Montaż silników zaburtowych zakupionych w stoczni - sterowanie hydrauliczne 
- dopłata

Outboard motor mounting with the motor purchased in the shipyard - 
hydraulic control - additional payment

x

Montaż silników zaburtowych dostarczonych przez klienta - dopłata (cena może 
ulec zmianie, jeżeli silniki nie zostaną dostarczone z odpowiednim osprzętem)

Outboard motor mounting of the engine provided by the buyer - hydraulic 
control - additional payment (the price is subject to change in case the 
engines are not delivered with required accessories)

Dwa silniki Mercury F40 ELPT CT EFI (uciągowy, 4 cylindry) - dopłata
Twin installation Mercury F40 ELPT CT EFI FourStroke, towing - 
additional payment

x

Dwa silniki Mercury F115 ELPT CT EFI (uciągowy, 4 cylindry) - dopłata
Twin installation Mercury F115 ELPT CT EFI FourStroke, towing - 
additional payment

Dwa silniki Mercury F150 L PROXS (4 cylindry) - dopłata Twin installation Mercury F150 L PROXS FourStroke - additional payment

Dodatkowy alternator 110 Amp do silnika stacjonarnego Additional alternator 110 Amp for a stationary engine

Powiększony zbiornik paliwa wykonany ze stali nierdzewnej do 220l - dopłata Larger fuel tank 220l made of stainless steel - upgrade cost 

Dwa zbiorniki nierdzewne o pojemności ok 240l każdy (wymagane przy 
zakupie opcji z dwoma silnikami Yanmar 110 KM) - dopłata

Twin fuel tank 240l each made of stainless steel (required with the twin 
installation Yanmar 110HP engines) - additional payment

Powiększony zbiornik paliwa wykonany ze stali nierdzewnej do 500l - dopłata Larger fuel tank 500l made of stainless steel - upgrade cost 

Ster strumieniowy rufowy 3 kW; 60 kgf z akumulatorem 140 Ah AGM Stern thruster 3 kW; 60 kgf with a battery 140 Ah AGM

Ster strumieniowy rufowy 5,7 kW; 95 kgf z akumulatorem 180 Ah AGM Stern thruster  5.7 kW; 95 kgf with a battery 180 Ah AGM x

Ogrzewanie pokładu górnego z nawiewem na przednią szybę - Webasto Air Top 
Evo 2 kW 

Heating of the upper deck with air supply onto the windshield - Webasto 
Air Top Evo 2 kW

x

Ogrzewanie dolnego pokładu (kabin mieszkalnych i sanitarnych - sterownik w 
kabinie armatorskiej) Webasto Air Top Evo 5,5 kW 

Lower deck heating (living and sanitary cabins - steering assembly in the 
shipowner's cabin) Webasto Air Top Evo 5.5 kW

x

Klimatyzacja 230V mesy (wymaga podłączenia lądowego lub generatora 230V)
Air conditioning 230V in mess (requires 230V pluging at port or power 
generator 230V)

Klimatyzacja 230V, mesy, kabin rufowych oraz kabiny dziobowej  (wymaga 
podłączenia lądowego lub generatora 230V)

Air conditioning 230V in mess, bow cabin and stern cabins  (requires 230V 
pluging at port or power generator 230V)

Kadłub i pokład Hull and deck
Kadłub w kolorze RAL (dowolnie wybrany) Hull in RAL color (of choice)

Półpokłady wyłożone teak-iem naturalnym Half-decks covered with natural teak

Półpokłady wyłożone syntetycznym teakiem, zmiana teaku na syntetyczny w 
kokpicie oraz na platformie rufowej

Half-decks covered with synthetic teak, changing the teak to synthetic in 
the cockpit and on the stern platform

x

Materiałowe ścianki zamykające kokpit Curtains to close the cockpit

Materace na sundeck Mattresses for the sundeck x

Drabinka dziobowa Bow ladder

Flagsztok na okuciu Flagpole on the fitting

Okucie dziobnicy profilowaną blachą nierdzewną Fitting the stem with a profiled stainless sheet metal

Drzwiczki zamykające przejście z kokpitu na platformę rufową Door to close the passage between the cockpit and the stern platform

Składany stolik kokpitowy wykonany z teak-u naturalnego, z miejscem do 
przechowywania w bakiscie rufowej

Foldable cockpit table made of natural teak, with storage space in the stern 
locker

Kotwica Delta 16 kg z łańcuchem galwanizowanym 50 m, fi 8 mm Delta-type anchor, 16 kilograms, with galvanised 50 m chain, fi 8 mm x

Kotwica rufowa 10 kg z rolką, taśmą i uchwytem Stern anchor, 10 kilograms, with a roll, tape and handle

Zestaw cumowniczy (4 liny cumownicze 12 mm po 15 m i 8 odbijaczy) Docking set (4 docking ropes, 12 mm 15 m and 8 fenders)

System przechowania i podnoszenia skutera na platformie rufowej (cena 
zawiera wzmocnienie platformy)

Jetski davit system on the bathing platform (the price includes platform 
strengthening)

Kosze i relingi na platformie kąpielowej Baskets and rails on the swimming platform

Zabezpieczenie dna antyfoulingiem Hull Protection. Two coats of epoxy primer + Two coats of Antifouling x

Fly-bridge Fly-bridge

Pokład słoneczny z dodatkową sterówką oraz siedziskami, cena zawiera: 
komplet materacy na siedziskach oraz oparciach, regulowany fotel sternika, koło 
sterowe, manetkę

Fly-bridge incl.: mattresses set for the seats and backrest, adjustable 
steersman chair, steering wheel, throttle.

x



Dodatkowa lodówka 30l Additional fridge 30l x

System rozkładanych siedzisk (dodatkowe miejsce do leżenia) System of extended seats (extra sunbathing space) x

Dodatkowy ploter 9' Additional 9' plotter

Demontowalny stolik Removable table

Wnętrze Interior

Wybór materiałów z serii Northman Nature (sklejka z fornirem naturalnym)
Materials chosen fom Northman Nature Series (plywood with natural 
veneer)

Prysznic w kabinie sanitarnej na lewej burcie Shower in the WC cabin on the port side x

Dodatkowe wejście do kabiny sanitarnej z kabiny armatorskiej
Additional entrance to the WC cabin from the shipowner's cabin (Jack & 
Jill doors)

Zestaw żaluzji i zasłon w messie Sets of blinds and curtains for the saloon x

Dwa dodatkowe okna w kabinach WC (otwierane prostokątne) po 1 w każdej 
kabinie WC

Two additional windows in the bathroom cabins (opened, rectangular), one 
for each of the bathroom cabins

x

TV LED 23' w mesie LED TV 23' in mess x

TV LED 23' w kabinie armatorskiej LED TV 23' in bow cabin x

Instalacja elektryczna Electric installation

Dodatkowa lodówka wysuwana 30l z dostępem z kokpitu Additional drawer fridge 3 l, accessible from the cockpit

Oświetlenie podwodne - 6 punktów Underwater lights 6 x LED

Inwerter 1500 W z gniazdkiem przy kambuzie 1500 W inverter with a socket in the galley

Inwerter 2500 W z gniazdkiem przy kambuzie 2500 W inverter with a socket in the galley

Agregat prądotwórczy Whisper Power M-GV4 Piccolo 230V 4.4kVA Whisper Power M-GV4 Piccolo 230V 4.4kVA power generator

Zestaw Audio Prestige - Rockford Fosgate / Focal - 2 jednostki sterujące, 12 
głośników, subwoofer, wzmacniacz 

Audio Prestige set - Rockford Fosgate / Focal - 2 control units, 12 
speakers, subwoofer, amplifier 

Panele solarne 2 x 150 Wp Solar panels 2 x 150 Wp

Panele solarne 6 x 150 Wp (wykluczają pokład słoneczny na sztywnym dachu) Solar panels 6 x 150 Wp (exclude a sundeck on a rigid roof)

Dodatkowy akumulator AGM 140 Ah ( wpisać ilość sztuk ) Additional 140 ab AGM battery (enter the quantity)

Dodatkowy akumulator AGM 180 Ah ( wpisać ilość sztuk ) Additional 180 ab AGM battery (enter the quantity) 1

Instalacja wodna oraz ściekowa Water & waste installation
Powiększony zbiornik wody pitnej 240l - dopłata za zamianę Larger fresh water tank 240l - upgrade cost x

Powiększony zbiornik wody pitnej wykonany ze stali nierdzewnej 500l - dopłata 
za zmianę

Larger fresh water tank 500l made of stainless steel - upgrade cost 

Powiększony zbiornik wody czarnej wykonany ze stali nierdzewnej 215l - 
dopłata za zmianę

Larger black water tank 215l made of stainless steel- upgrade cost 

Powiększony zbiornik wody czarnej wykonany ze stali nierdzewnej 500l - 
dopłata za zmianę

Larger black water tank 500l made of stainless steel- upgrade cost x

Instalacja wody zaburtowej (kambuz) Outboard water installation (galley)

Zestaw do mycia pokładu (wąż 10 m) Deck washing set (10 m hose)

Powiększony boiler 60l - dopłata za zamianę Larger boiler 60l - upgrade cost x

Ekspres do kawy 230V (wymaga inwertera lub agregatu 230V) Coffee machine 230V (requires inverter or power generator 230V)

Instalacja ściekowa bez odpływów zaburtowych (sprowadzenie wszystkich 
odpływów do zbiornika wody czarnej)

Sewer installation without outboard release (gathering all the sewage in the 
black water tank)

Elektronika i nawigacja i inne Navigation, electronic and others
Ploter Raymarine AXIOM 12' - dopłata za zamianę Raymarine AXIOM 12' plotter - Upgrade cost  

Radar - Raymarine Quantum 18' Raymarine Quantum 18' radar

Stały maszt radarowy  Fixed radar mast  

Autopilot Raymarine Evolution 150 Raymarine Evolution 150 Autopilot

Nadajnik i odbiornik Raymarine AIS700 -  klasa B Raymarine AIS700 transmitter and receiver - B - class

Radio VHF Ray50 VHF Ray50 Radio

Kamera Rear View wspomagające manewry portowe Rear View camera for supporting harbour manouvres x

Odbojnica na platformie rufowej Fender on the stern platform

Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht Winter fabric cover for whole boat

Aktualizacja specyfikacji po zatwierdzeniu specyfikacji produkcyjnej (opłata za 
jedną aktualizację)

Any updates after the final confirmation of specifitation (the cost of one 
change)

Odprawa celna Customs

WZMOCNIONA PLATFORMA RUFOWA x

CZUJNIK NA FEKALIA GOBIUS 1/4 / 1/2 / 3/4 x

Dodatki indywidualne


