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OLYMPIC 450 je na voljo v dveh osnovnih različicah, kot osnovni model 450 Fx in osnovni model 450 CC.
Prav tako pa je mogoče vsak model še dodatno prilagoditi vašim potrebam in željam, kot je okvirno prikazano na teh straneh.
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standardna izvedba

450 CC

prilagojena izvedba

450 Fx

standardna izvedba

450 Fx

prilagojena izvedba

Kot vsa OLYMPIC plovila, je tudi serija 450 skrbno načrtovana, ob upoštevanju dolgoletnih tradicij in modernih tehnologij in materialov. Plovila so izdelana z veliko
pozornostjo za detajle, visoko stopnjo kakovosti izdelave in iz kvalitetnih materialov. Plovila so nepotopljiva v skladu z evropskimi standardi !
Moderna oblika V-tip trupa pa omogoča seriji 450 mirno plovbo tudi z šibkejšimi motorji ali z varčnejšo plovbo pri nižjih vrtljajih motorja, zato je serija

OLYMPIC 450 idealna izbira tako za ribiče, kot za šport in razvedrilo.

V premcu modela 450 CC in pod sprednjim
ter stranskimi sedeži, je velik, enoten
prostor, za shranjevanje - na voljo z
možnostjo zaklepanje. Pri modelu 450 Fx,
stranski sedeži manjkajo, kar omogoča več
prostora na krovu.


Velik prostor za shranjevanje je na voljo
pod krmim sedežem. Prav tako je sidrna luč
shranjena pod sedežem, ko ni v uporabi.
Stranske police za majhne osebne
pripomočke so dodaten detajl, ki povzročijo,
da OLYMPIC 450 še bolj izstopa proti
konkurenci.



Ergonomsko oblikovana in robustna
konzola
omogoča
krmarju
udobno
potovanje – tudi na daljših plovbah. Krmar
je tudi zaščiten pred vetrom in pršenjem,
istočasno pa ima lahek dostop do stvari v
notranjosti konzole in odlagalnih površinah.
dele konzole.



Dodatna oprema (doplačilo):
PLAČILNI POGOJI

OB NAROČILU
TEDEN PRED
DOBAVO

SKUPAJ z DDV
Cena brez DDV

SPLOŠNE SPECIFIKACIJE :
• Dolžina: 4,52 m
• Širina: 1,95 m
• Oseb: 5
• Teža: 300 kg
• Pogon: izvenkrmni motor do 29,42kW/40 KM

Konstrukcijske značilnosti:
• Two-tone gel coat
• Ročno valjana gradnja
• Nerjaveče jeklo razreda za : morsko
strojno opremo
• Prostor za shranjevanje sidra na premcu
• Nepotopljiv
• 5-letna garancija za strukturo trupa
• CE certificiranje

450 Fx (std.)

2.200,00 €

1.850,00 €

6.800,00 €

6.050,00 €

4.600,00 €

5573,77 €

4.200,00 €

4959,02 €

Dobavni rok 4-6 tednov, cene fco.Maribor
(plovila na slikah lahko vsebujejo nestandardno ali opcijsko opremo, motor ni vštet v ceno !)

Nosilec motorja
Kopalna lestev
Klop

Standardna oprema:
l Električna plošča
l Navigacijske luči
l Sidrna luč
l INOX bitva 6" na krmi
l INOX bitva 8" na premcu
l Bow eye
l roler za sidrno verigo
l konzola
l držaj na konzoli
l vetrobransko steklo
l Krmilni mehanizem
l Krmilni kabel
l Krmilo
l vrtljivi krmarjev sedež (samo pri 450 CC)

450 CC (std.)

Krmarjev sedež
Oblazinjenje krmarjevega sedeža (1 set)
Oblazinjenje zadnje klopi
Oblazinjenje zadnje klopi + INOX okvir
Oblazinjenej premca

FX
•
•
•
•
•
•
•
•

Oblazinjenej premca set (4kos)

•

Komplet oblazinjenje - set za CC
Transportna cerada
Pristaniška cerada
Cerada za konzolo
Bimini

•
•
•
•
•

Oblazinjenej premca fiksne klopi (3kos)
Komplet oblazinjenje - set za FX

CC
•
•

•
•
•
•
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FTEAM / 3F-Darko Fras s.p.

Ptujska cesta 155, 2000 Maribor
www.Fteam.si info@Fteam.si
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Cena z DDV

150,00 €
125,00 €
200,00 €
230,00 €
75,00 €
150,00 €
190,00 €
115,00 €
240,00 €
390,00 €
380,00 €
650,00 €
260,00 €
310,00 €
125,00 €
335,00 €

