
DE HOORA VALK

De Hoora Valk wordt onder vacuüm-injectie gebouwd met een sandwichconstructie.
De boot is standaard in Ral 9001 of Ral 9010 en voorzien van:
*  Solide stootlijst en rubber neus, aluminium mast, giek en gaffel, scharnierend voor- en achterdeurtje. 
*  Ankerluik, aangehangen profielroer, motorplank, schildpadblokken, 2 stel lei-ogen, mik + borging.
*  Grootzeil 12m2, fok 5,5 m2, huikje, voorgerekte vallen, halstalie, kraanlijn en 3 landvasten.

Old Skool Cruise Sprint Pulse
20.500,00 25.900,00 27.500,00 36.000,00

Inventaris: plastic box, jaaglijn, meerpen, 2 fenders,   hoosvat, 
toeter, vaarboom, peddel, borstel, dweil,       ankerbal, 
seinkegel, anker + lijn 

+ + + +

Epoxy 3 lagen + antifouling onderwaterschip + + +
Gasgeveerd maststrijksysteem + +
Rolfoksysteem
Rolfoksysteem onderdeks + + +
Doorgestoken roer (meerprijs)
Lei-rails + blokken + + +
Sjorlieren (ipv schildpadblokken) + + +
Schootklemmen + swivel voor grootschoot + + +
Helmstokverlenger + + +
Afwijkende rompkleur + + +
Striping + + +
Valstoppers ipv kikkers + +
Bak in achterdek t.b.v. losse benzinetank
Hangbanden met beugels +
Neerhouder +
Nagelbank
Zwemtrap gemonteerd
Trapezeset incl. broek +
Spinnakerset incl. dek / mastbeslag +
Rolfokhoes (incl. aanpassing)
Afdektent staande mast pvc donkerblauw
Kampeertent met latten en zijritsen
Winterkleed voor liggende mast
Torqeedo Travel 1003 incl. 915Wh accu
ePropulsion Spirit 1.0 Plus incl. 1276Wh accu
Valk trailer geremd
Transport per KM afstand
Aquatro 3.5 kW elektromotor, incl.:   inbouw. +
 - Flexofold 2 blads klapschroef, walstroomaansluiting
 - Joy-stick bediening, 110 Ah accupakket en acculader

Hoora Valk Special Edition wordt jaarlijks in een unieke uitvoering uitgebracht. De SE 2023 bestaat uit: 
Romp in kleuroptie, dek en BS in Ral 9001 en rondhouten in Ral 9001 gepoedercoat. De Cruise uitvoering met  aanvullend
een Torqeedo 1103 met afstandsbediening gemonteerd in de kuip plus rolfok, huikje en afdektent in stof geleverd ipv pvc.
Prijs: €29.500,00

Kleuropties: Antraciet (Ral 7016) - Staalblauw (Ral 5011) - Groenblauw (Ral 5001) - Zilvergrijs (Ral 7001)

Prijslijst december 2022 , incl. 21% BTW - Wijzigingen voorbehouden


