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Centaur Class € 25.600

Centaur RP € 24.900 Standaard specificaties:

Zeilen Centaur Class beschrijving

□ UK Sails Grootzeil Cruising 12,3 m2 € 1.180

□ UK Sails rolfok Cruising met UV ply 6,5 m2 € 858

□ UK de Vries Sails Spinnaker 18 m2 € 1.014

□ Vensters in grootzeil en fok € 210

Tuigage

□ Verjongde mast incl. mast trim d.m.v. achterstagtalie. € 647

□ In dekkleur gespoten mast en giek € 912

□ Voorbereiding Spinnaker / beslag geplaatst € 788

□ Spinnakeroog op mast € 74 Centaur RP beschrijving

□ Spinnakerboom € 280

□ Extra val t.b.v. rolfokhoes/Spinnaker € 103

Dekbeslag en huiken

□ Zeilhuik Grootzeil € 378

□ Rolfokhoes € 309

Extra accessoires Romp / Dek / Beslag

□ Vlag, vlaggenstok en houder € 135 Romp uit vinylesterhars, grotere stijfheid en hoge dampdichtheid. 

□ Anker incl. 15 mtr. lijn € 171 Sandwich-composietconstructie voor dek

□ 2 extra stootwillen met lijn € 69 Slank ballansroer, met zeewaterbestendig RVS roerkoning 

□ Polyester kuipdeksel over de kuip (std: Class) € 826 Kopbeslag van het roer in RVS uitgevoerd

□ Zelflozers (std: RP) € 333

Veiligheid

□ Afleverkosten € 409 Romp uitgevoerd met waterdichte compartimenten

□ Transport voor aflevering ( per KM ) € 2 Onzinkbaar

Vaste drijflichamen in romp
Diepe veilige kuip

Anislip in de kuip en op het dek

Rubber stootlijst rondom het schip

Verstaging putting staan naar binnen

Vlonders en deksels blijven drijven

Zelflozende kuip (Class uitvoering)

Tuigage

Eenvoudige, effective en sterke tuigage

Aluminium geanodiseerde mast met zalingen en verstaging

Alle prijzen zijn PRIJS INCL. 21% BTW Aluminium geanodiseerde giek met snelreefsysteem

Centaur, built by Zaadnoordijk Yachtbuilders Kraanlijn door de mast

Giekneerhouder

RVS gieksteun (Mik)

Centaur, sinds 1962

Dek / Beslag

Kogelgelagerde ratelblokken

Schootklemmen

Genuarails

Helmstokverlenger

RVS roerconstructie en RVS roeras met roerblad uit vinylesterhars

Geïntegreerde motorsteun

Los Polyester kuipdeksel over de kuip, onzinkbaar (Class uitvoering)

Kuip

Hoogglans afgelakte Mahonie afwerking (Class uitvoering)

Mahonie hoogglans gelakte zitbank (Class uitvoering)

Kuip met goede zit, ook onder helling

Zelflozende kuip

Antislip op kuipbodem

Afsluitbare bergruimtes voor en achter

Ruime schappen onder de zijdekken

Standaard Accessoires

Peddel / pikhaak, 2 Landvasten, Windex op de mast

De Centaur-serie begint met de Class, de al decennia een populaire 

versie die alles aan boord heeft om comfortabel, sportief en veilig te 

kunnen zeilen. Een chique verschijning door zijn diep donkerblauwe 

romp en hoogglanzende mahonie kuipdelen. De Class is wel de eerste en 

voordeligste versie, maar zeker geen basisuitvoering in de zin van kaal of 

eenvoudig. Integendeel: deze exclusieve boot is verrassend compleet en 

kent een topafwerking voor een prettige prijs. 

Speciaal voor zeilscholen en zeilbootverhuurders; de RP. Dit op zeer 

intensief gebruik afgestemde type heeft een zelflozende kuip en vergt 

minimaal onderhoud door gebruik van hoogwaardige materialen in 

plaats van mahonie houten delen. De boot is ook uitermate geschikt voor 

privégebruik omdat de RP-versie weinige onderhoud vergt. Hierdoor heb 

je meer tijd om heerlijk te zeilen.


