Wyposażenie standardowe

PLATINUM 35
Wersja: 2 kabinowa, pod silnik zaburtowy, koja

Wnętrze, kabiny, toalety


poprzeczna

Kadłub







Kolor biały
Laminat wykonany ręcznie
Czarne pasy linii wodnej
Okno panoramiczne z plexi na prawej burcie
Okno panoramiczne z plexi na lewej burcie
Platforma kąpielowa laminatowa z drabinką

Pokład














Kolor biały
Laminat wykonany ręcznie, konstrukcja
przekładkowa
Powierzchnia antypoślizgowa
Luk kotwiczny
Reling burtowy
2 handrelingi na dachu
4 knagi cumownicze
Miejsce na materac pokładu słonecznego
Sterówka ze sztywnym dachem i oknami (okno
czołowe szkło, okna boczne szkło)
2 luki (kabina dziobowa) Lewmar Flush Hatch 54
Otwierane okienko do każdej kabiny rufowej
Wentylacja typu UFO do toalety i kabiny
magazynowej laminatowej na prawej burcie
Światła nawigacyjne typu LED

Kokpit, messa, kambuz

















Samoodpływowy kokpit
Sofa laminatowa na rufie z oparciem w formie
relingu
Bakista na butlę gazową
Roleta zamykająca kokpit zintegrowana w dachu
Nierdzewny próg zejściówki
Przestronne wnętrze z pełną wysokością stania
Blat HPL z relingiem
Komfortowy kambuz z szafkami dolnymi, górnymi
Zlew z kuchenką dwupalnikową
Stół
Szafki nad sofą
Sofa C – kształtna (wyjmowane oparcie, od strony
rufowej),
Tapicerka (biały materiał obiciowy w kabinach)
Konsola z podwójnym siedziskiem przesuwanym
Panele podszybia w materiale CON 4
Sygnał dźwiękowy
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Wersja 2-kabinowa (1 kab. Dziobowa
oświetlenie główne + 4 lampki kierunkowe,
szafki, półki, szuflady; 1 kab. Rufowa
oświetlenie główne + 1 lampka kierunkowa,
szafa, półka)
2 kabiny magazynowe (lewa i prawa burta) z
wejściem od korytarza (wkładki laminatowe)
1 kabina magazynowa (w sekcji rufowej) z
wejściem od korytarza i podłogą
Wybudowa wnętrza z płyty laminowanej
wodoodpornej o kolorze wiśni amerykańskiej
(Pfleiderer R42009)
Podłoga ze sklejki HPL
Burty wybudowane panelami laminatowymi
Tapicerka (biały materiał obiciowy w kabinach)
Podnoszone schody na siłowniku

Instalacja elektryczna








Oświetlenie wnętrza i sterówki LED
Rozdzielnia elektryczna z zegarami (poziom
fekaliów, paliwa, wody oraz napięcia
akumulatorów)
Wyłączniki główne prądu
Ładowarka 12V/230V/40A z gniazdem i kablem
zasilania z lądu
1 gniazdo 5 V USB (przy rozdzielni)
1 Gniazdo 230 V przy kambuzie
Miejsca na dwa akumulatory: życiowy oraz
steru strumieniowego dziobowego

Instalacja wodna




Instalacja wody pitnej (zbiornik 215L)
Pompa zęzowa elektryczna
Pompa zęzowa manualna

Instalacja gazowa



Instalacja gazowa
Reduktor gazowy

Inne



Zbiornik paliwa 270 L
Załadunek jachtu w stoczni

Stocznia zastrzega sobie prawo do zmian technicznych
Sezon 2021/2022

Odysseya Yachts sp. j.
Giżycko, ul Warmińska 11; 11-500 Giżycko

