
 

   

CE keur: type B (zee) Materiaal: staal 

Lengte: 11,95 meter Inhoud brandstof: 2 x 300 liter RVS tank 

Breedte: 4,20 meter Inhoud schoon water: 475 liter RVS tank 

Diepgang: 1,05 meter Inhoud vuil water: 120 liter kunststof tank 

Doorvaarthoogte: 2,65 meter  Stahoogte kajuit/stuurhuis: 1,98 / 1.96 meter 

  Bedlengte: 2,04 meter 

  Waterverplaatsing: 13.200 kg 

    

    

    

    

    

 
ROMP EN DEK 

 
KUIP 

Multiknikspant romp v.v. sprayrail en geveegd onderwaterschip Zelflozende kuip met aluminium luik op RVS frame en RVS afvoeren 
Gebouwd van 5 & 4 mm gestraalde scheepsbouwplaat  
Vaste trimplaat als onderdeel van het stalen casco 

Ruime toegang tot salon/stuurhuis met toegangsdeuren (hout/alu) v.v. 
dubbel glas 

Rompvorm zorgt voor uitstekende vaareigenschappen 
Integraal gelaste gangboordtrappen naar zwemplateau 
Spiegeldeur voor entree naar kuip 
Ankerkettingbak met RVS deksel & waterkering, RVS afwatering 
Elektrische ankerlier, RVS kantelrol door boeisel 

Royale kuipbanken met veel opbergruimte 
Complete stoffering voor de kuipbanken 
Compartiment voor vouwfietsen onder achterbank 
Kasten (BB & SB) voorzien van massief houten deuren 
Luxe kuiptent voorzien van uitritsbare/oprolbare delen, ramen 

RVS anker (25 kg), incl. 30 mtr gegalvaniseerde ketting  
Mastfundatie op kajuitdak of op salondak 

Helmstok voor noodbesturing vanuit kuipbank 
LED verlichting in kuipdak v.v. dimmer 

2 verdiepte, klapbare  patrijspoorten in romp   
Gasbun in kuipbank v.v. ontluchting (geschikt voor 2 flessen)  
Zwemplateau v.v. RVS aanloopvlakken   
Aluminium anoden (zink i.g.v. zout water) VERFSYSTEEM 

Schoon water & brandstof vuldop in RVS logo Vóór conservering opnieuw gestraald (norm reinheid ISO Sa2.5) 

Dop om vuilwatertank te legen in RVS logo 2K epoxy polyurethaan verfsysteem, kleur naar keuze 

Bank integraal in kajuitdak v.v. stoffering Gangboorden en voordek voorzien van antislip 

 Kuip en zwemplateau afgewerkt met flexiteek 

 Onderwaterschip voorzien van antifouling 

  

  

STUURHUIS/KAJUIT  

5 aluminium kwaliteitsramen (frontramen/deuren/achterramen 
dubbel glas, midden raam klappend /  zijramen schuif of gelijmd) 

 

Royale stuurstand met luxe stuurwiel 
Aluminium instrumentenpaneel (event. gestoffeerd) 

RVS ONDERDELEN & RAILING  
Verschansing rondom (boeisel en kuiprand) dubbelwandig 

3 ruitenwissers (parkeerstand/interval/snelheid) Complete RVS railing met ronde bovenbuis en instapmogelijkheid BB- & 
SB-zijde 

5 patrijspoorten in opbouw, allen klapbaar incl. hor/regenkap 
2x patrijspoort in romp slaapkamer, incl. hor/regenkap 
Vlucht/ventilatieluik 510 x 510 mm incl. hor/screen 

Robuust RVS berghout 
Roestvaststalen aanloopprofiel 
8 RVS bolders op bolderkasten gelast, roestvaststalen fundaties 

Comfortabele, hoogwaardige isolatie 
Scheepshoorn 
 

4 RVS kikkers op boeisel gelast, roestvaststalen fundaties 
RVS vlaggenstokhouders 
RVS dakrailingen op kajuitdak 
RVS zwemtrap met klapdeel 

  

  

  

  

  

  

STUURHUIS/KAJUIT KEUKEN 

Massief houten toegangstrap tot kajuit  
Brandblusser onder trede 

Indeling in overleg met klant vanuit een standaard 

Luxe eiken interieur (andere houtsoorten optioneel) Keukenblad Corian (composiet) 
Alle afwerklijsten van massief hout  110 liter koelkast 
Interieur wordt 4x afgelakt met polyurethaan lak Inbouw 3 pits kookplaat v.v. glasplaat 
Vloer PVC (diverse dessins) 
Veel kasten, voorzien van deuren en laden 

Spoelbak met mengkraan 
Elektrische oven/magnetron 

Rondom patrijspoorten wit/crème afwerking Hydrofoor v.v. pomp met drukschakeling en expansietank 

Bank met opbergruimte onder alle zittingen Voldoende 230 V stopcontacten 

Zit- en rugkussens bank  
Tafel NATTE CEL 
LED TV in kast (lift) 
Deur naar elektrische installatie 

Royaal badkamermeubel met Corian blad (composiet) 
RVS wasbak met mengkraan (warm & koud water) 

Afgesloten slaapkamer met kasten 
Mogelijkheid tot extra gastenhut 
Koudschuim Vedette matras (sen) 

Elektrisch toilet 
Separate douche met thermostaatkraan 
Glazen/alu deur als scheiding douche en slaaphut 

Hor en screen (verduistering), vluchtluik 510mm x 510 mm Garnituur zoals toiletrolhouder, zeepbakje en spiegel 

15 lichtpunten, luxe armaturen (elektr. dimmers/schakelaars) Permanente ventilatie en patrijspoort 
Voldoende 230 V stopcontacten 
Stofzuigsysteem 

230 V stopcontact 

  

  

  

  

  

VOORSTUWING   

Nanni N4.115 – 115 pk  Diodebrug Victron Argofet 
Hydraulische keerkoppeling In hoofdstroompaneel tevens mespatronen/zekeringen 
Hydraulische stuurinrichting v.v. kortsluitkraan 
RVS watergesmeerde schroefas, homokineet en stuwdruklager 

Hoofdschakelaar in hoofdstroompaneel 
Overzichtelijk schakelpaneel met zekeringen 

4-blad schroef Walstroomaansluiting 230 V & 25 mtr kabel 
Boegschroef Vetus 110 kg(f) 
RVS brandstoftanks v.v. schot & inspectieluik incl. niveaumeter 

Stuurstand voorzien van diverse instrumenten, waaronder de 
uren- en toerenteller en overige meters 

Wierfilter met handbediende afsluiter Volledige navigatieverlichting 
Luxe RVS luchtinlaten (Vedette logo) naar motorruimte  
RVS uitlaat en waterlock  
Motor akoestisch ontkoppeld TECHNISCHE INSTALLATIE/SYSTEEM 

Professioneel isolatiepakket machinekamer Gasdetector, roerstandaanwijzer en dieptemeter 
Professionele dieseloliefiltratie Elektrische bilgepompen met E-niveauschakelaar (2x) 
Automatisch brandblussysteem machinekamer Geurfilter ten behoeve van vuilwatertank 
 Boiler 75 liter 
 Overzichtelijk schakelpaneel 

 Douchewaterafvoersysteem 

ELEKTRISCH SYSTEEM Brandstof niveaumeter 

1 x startaccu 140 Ah AGM Water & vuilwater niveaumeter 

3 x boordaccu 220 Ah onderhoudsvrij (totaal 660 Ah) Tapwaterpomp / hydrofoor (geluidsarm) 

1 x accu ten behoeve van boegschroef (170 Ah) Webasto heteluchtkachel, compleet schip verwarmd 

BMV Victron accumonitor digitaal Audio installatie, 2 speakers in kajuit en 2 speakers in kuip 
Automatische acculaadinrichting(en), smart tbv 
boegschroefaccu en boordnet 

 

Elektrische/aardingsinstallatie galvanisch gescheiden 
(voorkomt elektrolyse/corrosie) 

 

1 x 12 V en 7 x 230 V stopcontacten in kajuit/stuurhuis  

12V boordnet  

  

VEDETTE 39 SALON COMFORT LINE 


