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Ultieme Ontspanning
De Pura Vida 550 is een compacte spiegelsloep 
met uitmuntende vaareigenschappen. Deze 
spiegelsoep wordt gekenmerkt door een luxe 
uitstraling met klassieke vormen. De sloep heeft 
vele mogelijkheden en alle comfort aan boord. 
De compacte spiegelsloep biedt ruimte voor 
maximaal zes personen. Doordat de accu’s in 
de scheg gemonteerd worden, is er meer bewe-
gingsruimte in de sloep. Voor zowel korte vaar-
tochten als de wat langere afstanden is de Pura 
Vida 550 uitermate geschikt.

De Pura Vida 550E wordt standaard geleverd met een vaste achterbank en rondzit voor, plus 
een stuurconsole.
 
De boot is standaard in Ral 9001 of Ral 9010 en voorzien van:  
• Vooronder met grote bergruimte,  doorlopende scheg met ruimte voor accupakket. 
• Rvs boegstrip, 2 zwemtraptreden, flexiteak lijst, 80mm kabelaring in zwart of bruin. 
• 3 RVS kikkers + fenderbeslag, mechanische besturing, 45cm stuurwiel, accumonitor, 12 Volt + 

USB aansluiting en elektrische lenspomp, 
• Omvormer van 48V naar 12V en walstroomaansluiting met 10m kabel, verloopstekker en 

battery monitor. 
• 3,5kW stuurbare POD motor, incl. regeling, vaste schroef, roerblad en gashendel, tractieaccu’s 

360Ah C5 x 48V en acculader 48V 35A. 

Kenmerken
• Klassieke look met moderne technolo-

gie gecombineerd
• De losse bakskist kan eveneens als    

tafel gebruikt
• Accu’s staan onder de vloer in de 

scheg, voor meer ruimte aan boord
• De 360Ah tractieaccu’s leveren een 

groot actieradius op
• Eenvoudig wendbaar dankzij de    

stuurbare POD motor
• Zeer stille en efficiënte elektromotor

Afmetingen & gewicht
• Totaal: 5.48 x 2.07 m
• Kuip: 3.41 x 1.67 m
• Diepgang: 0.60 m
• Gewicht: 1050 kg (waarvan 550 kg    

accu’s)
• Personen: 5
• Doorvaarthoogte: 1.00 m
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OPTIES LIGHT CRUISE BOOST

€ 30.000 € 34.300 € 39.200

3 Rug- en zitkussens in 4 en 6mm dik  +  +  + 
Complete inventaris: anker + lijn + boei, 4 fenders, brandblusser, 
een kratje met dweil, borstel, jaaglijn, meerpen en een 
rondomschijnend wit licht  +  +  + 
Verhoogde buiskap met grote ramen + schuine achtertent  +  + € 1.830
Afwijkende kleur romp: Antraciet (Ral 7016) - Staalblauw (Ral 5011) - 
Parelmoerblauw (Ral 5025) - Zilvergrijs (Ral 7001) +  + € 400
Osmosepreventie behandeling met 3x epoxycoating  +  + € 1.250
Antifouling i.c.m. epoxycoating, kleur: zwart  +  + € 235
Waterlijn in kleur naar keuze € 375
Bootnaam: prijs per letter € 3
Hydraulische besturing i.p.v mechanische  +  + € 676
Kussenset deLuxe: Rugkussens in 6 i.p.v. 4mm dik schuim en zitkussens
 in 8 i.p.v. 6mm

 + 
€ 767

Scharnierende losse bakskist voor extra opbergruimte  + € 665
Kunststof teak vloer, in meerdere kleuren mogelijk  + € 1.700
Kunststof teak op console, instaptreden en evt bakskist, in meerdere 
kleuren mogelijk

 + 
€ 985

Uitbreiding van kabelaring naar 88mm kabelaring met kopleguaan  + € 790
Luxe verhoogde buiskap over de gehele kuip, meerprijs t.o.v. buiskap 
met schuine achtertent € 750
Winter afdektent € 455
Bimini voor bescherming tegen de zon en extra comfort aan boord € 1.200
De deLuxe kussens in Bella Grana kunstleer uitgevoerd € 253
Losse kussens, mogelijk in diverse kleuren en bedrukkingen van bijv. boot-
naam 

Op aan-
vraag

Porta potti chemisch toilet  35L € 135
Radio met bluetooth connectie en 2 speakers € 750
Extra 12V aansluiting met USB € 170
Navigatieverlichting met rood-groen-wit € 450
Voordek voorzien van een railing € 745
Console voorzien van handgreep € 220
Teaktafel ongelakt inclusief poot en houder € 695
Snelheidsbegrenzer, incl. aan/uit schakelaar € 75
GPS Plug&Play: actuele locatie bekijken, routes terugkijken en virtueel 
hekwerk v.a. € 369
GPS Connect Pro (aanvullend): startonderbreker, walstroom controle, 
accu rapportage, bilge alarm € 534
I.c.m. jaarabonnement € 145
Traileroog op boegstrip € 35
Transport per km afstand € 1,60


