
Zamówienie / Order Apart L

2022.02.04 Version from To make a choice/ do wyboru

Numer łodzi / Boat number Fiberglass wallpaper/  tapeta Color

Zamawiający / Orderer Floor/podłoga VOX Regio panels - color

 Outside elevation/ elewacja zewnętrzna Color  

Windows frame/ ramy okienne Color 

Wykonawca transportu / transport made: Ceiling/sufit

Data zlecenia / Production order date: Bathroom/ łazienka- hpl color, cabinet color HPL .................., cabinet glossy 60x32

x

x
x

External cladding in  PVC - choice from the catalog Okładzina zewnętrzna z PCV x

Gas or electric central heating installation Wybrane ogrzewanie x

x

x

x

Floor - choice from the catalog Podłoga - wybór kolorystyki z katalogu x

x

GRP wallpaper - choice from the catalog Tapeta w wybranym kolorze Dulux x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

„X” Retail prices

Stering console: GREY / WHITE Konsola sterownicza: SZARA / BIAŁA 
2 Change for 2 Engines HONDA 20HP / MERCURY 15HP Zmień na 2 silniki HONDA 20kM / MERCURY 15kM
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Terrace top 4mx 4m  stainless steel railings 304, stairs STRAIGHT / SPIRAL
Taras na dachu 4m x 4m Relingi dachowe: składane 

ze stali ko 304, schody
PROSTE / KRĘCONE

20 Roof floor like flexi teak 4m x 4m, colour: GREY / BROWN Wykładzina na dachu jak flexi teek 4m x 4m SZARY / BRĄZOWY

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Sauna Graduation Tower Sauna Tężnia solankowa
37

38

39

40

41

42

43 TV instalation with 1 socket  COAXIAL / ETHERNET CAT-6 Instalacja antenowa TV z  1x gniazdo KONCENTRYCZNE/ ETHERNET

44

45

46

47

48

49 Curtain for all windows, colour: GREY Zasłony okienne na wszystkich oknach - kolor: SZARY

50 Curtain for windows only front windows, colour GREY Zasłony okienne tylko na przednim oknie - kolor: SZARY

51 Plisse for site windows - colour Catalog Żaluzje wewnętrzne do witryn okiennych - kolor: Wybór z katalogu

52

53

54

55

56

Dealer price/ Cena dealera

Total Price
32%

Invoices number, payment date/ Nr faktury, 

data płatnosci

Houseboat price /Cena houseboata € 0 € 0

Wyposażenie opcjonalne / Additional Equipment € 0 € 0 2. 30%  start production 

3. 30% after electric and plumbing 

systems, isolation

5. Transport

Ten dokument nie stanowi umowy. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wyposażenia, a także terminu przewidywanej daty odbioru. Podane ceny są cenami EUR netto. Po wpłacie raty na start produkcji nie ma możliwości zmiany 

konfiguracji łodzi.

The present document is not contractual. Producer constantly desiring to improve models, reserves the right to modify prices, equipment and predicted collection date without advance notice. After receipt of start production there is no 

possibility to change configuration of the order.

Electric installation with LED lighting inside and out, 8 sockets 110V, 16 amp shore power cable Instalacja elektryczna z gniazdami i oświetleniem sufitowym LED, 8 gniazd, kabel sieciowy 16 amp

Double glazed front door (sliding) and rear door (hinged) with a common key Drzwi przednie (witryna przesuwna) i drzwi tylne, (skrzydłowe) ze wspólnym kluczem 

Double glazed windows Witryny boczne w salonie 

Opening portholes - 4

Razem / Total € 0 € 0 4. ~30% before transport

1. Pre-payment reservation lead date

Vinylit elevation Elewacja vinylit

Priority relay for 16A Przełącznik priorytetowy obciążenia pow. 16A

Plisse for round windows (4 psc) Żaluzje do okrągłych okien ( 4 sztuki)

Mosquito nets for 4 round windows Moskitiery na okna okrągłe ( 4 sztuki)

Tuya Security Alarm with smoke sensor and remote Alarm Tuya z czujnikiem dymu i pilot

Outside rotating camera IP WIFI Full HD Kamera zewnętrzna, obrotowa IP WIFI Full HD

Added 110V 16A land socket with cable Dodatkowe gniazdo lądowe 110V 16 A with 15m cable

Radio with 2 speakers Fusion Radio Fusion z głośnikami 

Outside 2 speakers (black) Zewnętrzne głośniki 2 szt. (czarne)

TV set 32’ with antenna Glomex Telewizor 32" z anteną Glomex

Dimmer for LED-lights in livingroom Zciemniacz w salonie

2 sockets on front corner posts 2 gniazda na słupach narożnych zamiast gniazd podłogowych 

Radio with 2 speakers Radio z 2 głośnikami

Microwave Mikrofalówka

Dish machine Zmywarka

Sleeping lights in bedroom 2 psc Lampki nocne 2 sztuki

Sewage treatment plant for 4 person Oczyszczalnia ścieków dla 4 osób

Added second bedroom Dodano drugą sypialnię 

Bedroom Furnishing; bed, wardrobe Umeblowanie sypialni; podwójne łóżko, szafa

Special installation:  3 way walve for gray water to the tank or overboard Specjalna instalacja: woda szara poprzez zawór trójdrożny do zbiornika

Clean water system from salt water Filtr czystej wody z wody słonej                                                

Clean water from tank to drink Filtrowanie wody ze zbiornika

Floor heating (infrared mat) in livingroom, bathrooms, bedrooms, Ogrzewanie podłogowe ( mata grzewcza) w salonie, łazienkach i sypialniach, boiler 50L

Winter security tank and gardena system System zabezpieczenia zbiorników i wejścia gardena na zimę

Waste pomp Pompa do fekaliów

Air conditioning split 2000W (separately System power plus) Klimatyzacja  2000W (oddzielnie należy zakupic system power plus)

Floor heating in livingroom ( only GAS choice) Ogrzewanie podłogowe w salonie ( tylko przy wyborze Gaz)

Floor heating in bathroom ( only Gas choice) Ogrzewanie podłogowe w łazience ( tylko przy wyborze Gaz)

Site windows, site walls, realings -  inclined Witryny okienne boczne, barierki, ściany boczne  pochylone

Site windows in bedroom (back wall) Dodatkowa witryna okienna w sypialni (ściana tylna)

System Power plus: Inverter 5000W, + 2x205Ah  battery 12V + 2 extra solar panels of 310W each
System Power plus: Inwerter 5000W, + 2 akumulatory 205Ah (12V), + 2 extra panele fotowolt. 

310W

Change water and waste tanks on 1000 l each Wymiana zbiorników  na wodę i fekalia na 1000 l każdy

Manual anchor under front terrase, 25m chain + 2 floats in middle row Kotwica manualna pod tarasem, łańcuch 25m + 2 pływaki w środkowym rzędzie

Electric anchor under front terrase, 25m chain + 2 floats in middle row Kotwica elektryczna pod tarasem, łańcuch 25m + 2 pływaki w środkowym rzędzie

Raymarine I40 BIData Speed,Depth,Temp Echosonda Raymarine I40 BIData Prędkość, Głębokość, Temp.

Raymarine Element 7 HV Sonar with GPS 7.0” HV-100, Navionics Raymarine Element 7 HV Sonar z GPS 7.0” HV-100, Navionics

Box in float (400 l)/ 1 ps Schowek w pływaku ( pojemność 400 l)/ 1 szt.

Extra frame around engine with extra terrace Dodatkowa obudowa silnika

Added wood line arround houseboat Dodatkowa listwa maskująca drewniana 

Thruster Ster strumieniowy

Change for Electric cruise package 2x POD 7KW engine incl. battery and steering (separately System power plus) + 2 

solar panels

Zmień na pakiet elektryczny: 2x silnik POD 7kW wraz z akumulatorami i sterowaniem (oddzielnie 

należy zakupić system: Power plus) + 2 panele fotowoltaiczne

Isolation foam 7,5 cm Ściany, pianka izolacyjna 7,5 cm

Added floats - trimaran Dodatkowe pływaki - trimaran

Change for Engines: 2x Yamaha 25 Hp high trust Zmień na silniki: 2x Yamaha 25 hp high trust
Change for Hybrid Pack: Yamaha 9.9 kM and electric engine Pod 7kW (separately System power plus) + 2 solar 

panels

Pakiet hybrydowy: Yamaha 9,9 kM, silnik elektryczny Pod 7kW  (oddzielnie należy zakupić 

system: Power plus) + 2 panele fotowoltaiczne

EN - Additional Equipment PL - Wyposażenie opcjonalne

1

Power pack: Full installation for Yamaha  2x9.9 hP High Trust, but no engines itself, starter battery 60Ah with 70 l fuel 

tank;  wheel; package of 4 solar panels solar power of 310 W each; 110V inverter power of 2400 W, 2 x 205 Ah 

battery 12V; 3 rear cameras; navigation lamps, horn, ropes 2 psc x 15m, railings on the side walls

Pakiet pływający: Pelna instalacja dla 2xYamaha 9.9hP High Trust uciągowy zaburtowy, ale bez 

samych silnikow, akumulator rozruchowy 60Ah z 70-litrowym zbiornikiem paliwa, koło sterowe; 

Pakiet 4 paneli słonecznych o mocy 310 W każdy; 110 V moc inwertera 2400 W, akumulator 2 x 

205 Ah 12V; 3 tylne kamery; lampy nawigacyjne, klakson; Lina 2 psc x 15m; relingi na bocznych 

5 cm foam insulation Pianka izolacyjna 5 cm

PVC ceiling white Sufity z PCV (białe) 

Four mooring cleats 4 knagi cumownicze

Stainless Steel (304) railings to lower decks Relingi na pokładzie dolnym ze stali nierdzewnej 304 

Outside lower decks in Scandinavian Cedar planking Deska tarasowa na dolnym pokładzie 

Boarding ladder Drabinka pokladowa

Okna bulaje - 4

Bathroom with accessories: shower, basin, electric WC, heated towel rail Lazienka z wyposażeniem: prysznic / grzejnik na ręczniki / umywalka na szafce / WC

Kitchen with accessories: sink and tap, electric hob, 60 cm under-counter refrigerator Kuchnia z wyposażeniem: zlew i kran , lodówka podblatowa 60 cm 

Technical room / cabinet with a power switchboard and / or a heat source Pomieszczenie/szafę techniczną z rozdzielnią prądu i/lub ze źródłem ciepła

Plumbing including fresh water (460l) and waste tank (460l), inlets, tank sensors and gauges Instalacja Hydrauliczna, baki wody 460l, bak sciekow 460l,  wlewy na tarasie, wskazniki wody oraz 

EN - STANDARD PL - STANDARD

Foam filled Polyethylene Floats Pływaki 
Galvanised Steel Sub Frame Konstrukcję ramy i budynku 

MATT

WHITE/GREY

Data odbioru / Collection date: Kitchen 165cm: cooker, sink, fridge
Fronts ............,  worktop ..............., wall: 

milk white 
GAS / INDUCTION 

Houseboat: length 10,80m, width: 4,25m, Draught 0.40-0.50 m,                                        

House: 7,00m x 3,80m, inside height: 2.18m, Cat. reg. D, CE

Scandinavian gray

Catalog

Adres dostawy / Delivery address:
Catalog
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