Nimbus 365 Coupe – 2016
Søsat 1/5-2017, UK at page 6
Motor

··
··
··
··
·

Volvo Penta D6-4351-SCF - 430HK
Cruise control 400 OMG
Motor lyddæmpet, lydkasse og indpakket i lydmåtter
Alu på dørk i maskinrum
Diesel tank: 700 liter
Vandtank: 200 liter
Holding tank : 100 liter
For: Truster Sidepower: SE60-185S
Agter: Truster Sidepower: SE60-185S

Fischer Panda generator 3,8 Kw 4800 I PMS
Radar Simrad Halo 8-60 mz – 2020 model
Simrad storskærm incl.: Autopilot, Rutelægning, Sonar (front & dybde), Trimflaps
Stor søgespots agter
Stor søgespot forud
CCD TV agter – kamera bagud
Marstech Voltcontrol inkl. inverter 12V – 230 W
Eberspächer varmer
El Varmtvandsbeholder Marine
Horn, 2 toner
Pioner CD-radio med højttalere i salon og i cockpit
Dantax TV 22 tommer, m. dvd
Glomex tv-antenne
El Soltag
Vindues vasker samt 5 trins vinduesvisker
Elvarmer 600 W

Salon / Styreplads
Teak overalt
Gardiner i alle vinduer
Afdækning til front og skydedør i side
Kortbord med boks i front
TV skjult hæve/sænke funktion i front
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1x 12 V stik og 1 x Antenneforstærker
Bagbord vindue kan åbne/lukkes med lås
Styrbord dør kan åbne / lukke med lås
Stor glas skydedør agter med lås
5 stk. slingregreb
4 stk. klap kroge i gang
2 værkstedshylder under trappen
3 kopholdere nedsænket i teak
Pioner anlæg med højtalere i loft
1 vendbar sofa og sofagruppe, der kan ændres til 2 sovepladser inkl. madras
1 x teknikskab under sofa
1 x stor skuffe under sofa
4 Nimbus puder
1 læsespot
Aftageligt hæve-sænke sofabord med klap og kopholdere
Køleskab 18/23? liter med skuffe
El soltag i glas
4 x solgardiner
2 x solcelle ventilatorer i loft.
Loftslys: 3 x LED med dæmper & 1x lys over kortbord
1 x LED lys i gang
1 x 220 V stik under sofa
Gulvtæpper
Pilot stol flytbar, sænkes op/ned – giver godt udsyn (i tag)
Stor ildslukker
Stor ryglomme
Teak dørk med fodskammel
Teak kikkert holder inkl. nat sø kikkert.
1 lomme med håndspot og en lomme broflag
Bag pilotstol 1,5 L Stelton El-kande 2200 W / 230 V
4 x 230 V udtag & 2 x Ipad ladestik

Køkken / pantry
Lås bar dyb skuffe
Lås bart køleskab med 4 hylder og 2 hylder i dør og frostboks
Lås bar skuffe med 2 tallerken holdere
Lås bar skuffe
Lås bar skuffe til bestik og grydeskeer
Nimbus tallerkner - bestik. Samt glas medfølger
Ovn med Varmluft, Grill, Mikro
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Special lavet barskab, hylder til 2 flasker og 2 flasker i overstørrelse, 		
hylder til 5 whiskyglas og 5 vinglas (glas medfølger)
Afskærmet komfur med varmeadvarsel
Hylder på væg
Dobbelt stålvask
Køkkenbord lukket med teak folde plade
Dæmpet LED lys ved dørk

Mastercabin

··
··
··
··
··
··
··
··

Teak overalt
Gardiner med mørklægning og myggenet
2 sminkebokse med spejl
Slingregreb
4 x klap knager
3 alm. knager
2 læse natlamper
220 V stik og 12V stik
Antennestik
3 loftslys, 2 sidelys
Stor garderobe med bøjlestang, skostativ på væg, hylde og lys
Mellemstort skab med hylder
Lille skab med hylder
2 store skuffer under seng
Stort stuverum under madrasser
Gulvtæppe på dørk

Gæstekahyt

··
··
··
··
··
·
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Stor garderobe med skostativ og lys. Hylde over med stik 220 V
Mellemstort skab med hylder
Sidesofa med hynder med stort stuverum under
Støvsuger med tilbehør 220 V, under sæder
Hylde med 4 x 220V stik og håndstøvsuger
Vindue med gardiner
Dobbeltseng med stuverum
Slingregreb
Gulvtæppe på dørk
2 delt loftslys og 2 delt lys ved seng
Adgangsluge til teknik rum med pumper m.m.
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Teakdæk
Sofabænk med hynder og lås beslag
Klapsofa med hynder
Aftageligt klapbord med glasholdere
4 slingregreb
1 bøjefanger på beslag under loft
1 teak bådshage på bagslag til bagbord
2 klapkroge
2 kroge
1 stik 220V under sofa
1 LED lys under dørk
1 lys i loft
Stort stuverum i dørk (kan indeholde 2 el-foldecykler)
2 luger til stort maskinrum
1 markise aftagelig i 6 dele
1 låge til agterdæk
2 teak trin til agterdæk
2 teak trin til landgangsbro
Svingarm til vugge til RIB båd, special monteret
1 controller til landgangsbro & kran til RIB
1 bruser med koldt og varmt vand
4 klap klys i dørk ved RIB
4 låsekroge til liner ved agterspejl
Træbeskyttelse styrbord ved badestige
Træbeskyttelse bagbord omkring RIB/motor
1 badestige 3 trin
2 stuveluger i dæk
1 x landstrømstik

Dæk ude

··
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Teakdæk
Teak Skrid & slid lister monteret på hele SB ræling fra kahyt til agterdæk
Landgangsstige i stævn
1 luge til ankerkæde (anker kan betjenes inde og ude)
1 luge til tov og fendere
1 landstrømsstik
2 bådshager med beslag
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Dæk ude (fortsat)
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2x2 fenderholdere på søgelænder
LED lys i sidegange
Kraftigt søgelænder
El anker 50 m med kontroller inde og ude
Ekstra anker i dørk
7 liner/ trosser
7 store fortøjningsklyds på ræling
2 landstrømskabler: 1x25m og 1x20m
Ekstra skrue

Alt special arbejde er lavet af professionelle håndværkere.

Kontakt venligst DBC Marine for mere information
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Skovshoved Havn 18
DK-2920 Charlottenlund

DK på side 1
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Engine

·

Volvo Penta D6-430HK

Navigation / elektronic

··
··
··
··
··

Fischer Panda generator 3,8 Kw 4800 I PMS Simrad
Plotter og Radar Halo
Autopilot Simrad
Eberspächer heater
Horn, 2 tones
2 projectors
Pioner CD radio with speakers in salon and cockpit
Dantax TV 22”, with DVD
Glomex tv antenna
Electric Sunroof

Interior

··
··
··

Origo 300 stove, Electric
Smeg stove Electric, hot air and grill
Ekstra drawer under sofa
2 x fridge, big Isotherm fridge in pantry / galley and
smaller drawer with fridge Isotherm under sofa
Shower
Toilet

Exterior

··
··
··
·
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Shower on swimming platform with hot and cold water
Opacmare Hydraulic Pasarelle on swimming platform
Solarcells
Swimladder
Seating arrangement with cushions on aft deck
Teak deck all over
Fender holders on sea railing

Skovshoved Havn 18
DK-2920 Charlottenlund

Exterior

··
·

Original Nimbus Canvas covers on aft deck
Boathooks, 3 pcs.
El Anchor at bow

Other

··

Anchorwell divided, shorepower and chain separate
Holdingtank discharge in deck

Please contact DBC Marine for more information
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