
Galeon 400 FLY

Opis

Galeon 400 Fly dołączył do gamy jachtów czwartej generacji jako jeden 

z najmniejszych modeli oferujących innowacyjny system otwieranych 

burt „beach mode”. Jednostka została zaprojektowana z myślą o jak 

najlepszym prowadzeniu i zachowaniu stabilności podczas pływania. 

Wykończenie wnętrza jest dostępne w kilku nowoczesnych wariantach 

z opcjami dodatkowymi, dostępnymi na życzenie klienta.

Dynamiczna sylwetka jachtu wyraźnie nawiązuje do 

charakterystycznego designu modeli Galeon, gdzie duże okna łączą się 

pod ostrymi kątami z przetłoczeniami na kadłubie. Na górny pokład z 

łatwością dostaniemy się komfortowymi schodami. „Flybridge” jako 

główne centrum rozrywki, oferuje mini bar oraz stanowisko sternika. 

Stolik oraz kanapę można szybko zmienić w poręczną, dużą przestrzeń 

do opalania.

Ten model jest szczególnie spersonalizowany i doposażony specjalnie 

pod wymagającego klienta.

Kontakt

 

Paweł GÓRSKI

Kierownik sprzedaży ds. rynku polskiego

Mob:    +48 734 218 195

e-mail: pawel.gorski@galeon.pl

 
Informacje techniczne

Rok: 2020

Cena: 485000

Miejsce postoju: Poland 

Masurian Lake

Silnik(i): 2 x VOLVO PENTA D4-

320 DPH

Motogodziny: 30

Długość kadłuba: 11.5

Długość całkowita: 12.40

Szerokość kadłuba: 4

Zanurzenie maksymalne: 1

Inne informacje: 2 cabin version

Lista wyposażenia

INTERIOR DESIGN:

Lati Grey - mat

MAIN EQUIPMENT:

- trzy joysticki

- ster strumieniowy

- klimatyzacja

- generator

INTERIOR EQUIPMENT

- Piekarnik w wesji Combo (grill + mikrofalówka)

- Kostkarka

- Wooden shutters in saloon and toilets, roman blinds in other cabins

- Kurtyna drzwi wejściowych

- Drewniana podłoga w salonie i w kuchni

EXTERNAL EQUIPMENT:

Otwierane balkony

Lodówka na FLY

Platforma kąpielowa w teaku (1200mm)

Światłą LED na całym jachcie (kokpit, schody na FLY, LED na FLY, 

podświetlenie półpokładów)

Materace do opalania na dzionie (indywidualne zamówienie)

Czerwona skóra

Kokpit pokrowiec

Flybridge pokrowiec

Bimini na FLY

Antifouling

ELECTRONIC EQUIPMENT:

- Raymarine chartplotter, 2 x 12 cali fly i na głównej konsoli

- Kamera cofania

- TV 32 cale

ADDITIONAL:

Rozbudowany system nagłośnienia Rockford Fusgate – 5 

wzmacniaczy 22 głośniki (4 na dziobie/ 6 w kokpicie / 2 na górnym 

pokładzie) / 2 w salonie) ,- 3 strefy-fly, kokpit, dziób wartość 12 000 

euro

Giełda jachtów


