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SCHEEPSWERF TON BODEVES N.V. FRANEKER
Tel. 05-170 - 2788
BESTEK van de "LAMINAL" POLYESTER WEEKENDKRUISER
TYPE "COMMANDBR"
LUXE UITVOERING
Holte
ca. 0.80 mtr
Diepgang ca. 0.^0 mtr

Afmetingen:

Lang ca. 6.-- mtr
Breed ca. 2.10 mtr

Constructie

Enkelwandige glasvezelversterkte polyesterhars. Het casco bestaat uit twee delen, nl. de romp en het daarop vastgehechte
kajuitdak met gangboord, welke aan elkaar gebout zijn.
Banken in de kajuit, scheidingsschot en vloerliggers zijn ingeharst en dus belaste constructiedelen. Geen spanten. Dikte:
bodem 8-10 mm, zijden 6-8 mm, dek h-6 mm, alles plaatselijk
versterkt.

Kajuit:

Hoogte ca. 1 „ ^5 mtr. Luikje op voordek. A a n elke zijde een
bank, het vloertje kan op één hoogte gebracht worden met de
bank om één brede slaapgelegenheid te krijgen met een totale
lengte van ca. 2 mtr. In het uiterste puntje is een bergplaats, welke ook is in te richten als emmertoiletje. Onder
dek, aan stuur- en bakboord, kastjes welke tevens als rugleuningen dienst doen; bovendien een kopjes- en een flessenkastje tegen het eindschot, Securit ruiten, allen gevat in
rubberprofiel.

Stuurinrich'ting:

In een speciaal stuurkastje, waarin o.a. een accu geplaatst
kan worden, is een stuurwiel gemonteerd, hetwelk door middel
van een met plastic omhulde staaldraadkabel de motor commandeert .

Kuip:

Een gestoffeerd en verchroomd klapbaar stoeltje achter stuurstand, plexiglas schermruit op kajuitdak. Opzij van de motorbun 2 grote kasten, elk geschikt voor 2 jerry-cans.

Stootrand:

Massief mahoniehout.

Betimmering:

Massief mahoniehout en mahoniehechthout
super multiplex).

Stoffering:

2 stuks schuimplastic zitkussens met kunstleer, dik 8 cm,
lang 1.hö mtr, voor kajuitbanken, tevens te gebruiken als
matras. De hechthouten buikdenning in kajuit en kuip is overtrokken met een geschikte en solide vloerbedekking in een
kleur naar keuze. De binnenhuid van de kuip is afgewerkt met
kunstleer.

Tent:

Een lichtgewicht tent van uitstekende kwaliteit, waaronder
stahoogte en aan beide zijden een oprolbare ingang met ritssluiting en venster; gegalvaniseerde uitneembare tentstangen.

Verlichting

Bestaande uit gecombineerde boordlichten, toplicht, heklicht,
lampje in de kajuit en zoeklichtje, incl. 12 V. accu.

Dek:

Rond de kajuit is aangebracht een anti-slip profiel.

Dekbeslag:

9 kikkers en vlaggestokhouder.

Verfwerk:

Romp uitwendig niet geverfd, doch inwendig is het polyester
wel geverfd; het heeft een ietwat ruw oppervlak tengevolge
van de glasvezelstructuur, hetwelk een bizonder mooi effect
geeft. Al het houtwerk is naar behoren gelakt.

Inventaris:

Haakstokje, peddel, 2 landvastjes, 2 stootwillen en een 3^
kg ankertje met 25 mtr ankertouw.

(kookvast verlijmd

