INTERNATIONAL CLASS

Típus:

RS Zest

Hajóhossz:
Szélesség:
Hajótest súly:
Teljes vitorlázott tömeg:
Vitorlázat anyaga (nagyvitorla/fok):
Vitorlázat mérete szél felé:
Alumínium rudazat:
részes

3,59m
1,47m
73kg
129kg
Dacron
5,7m2
2

RS Sailing Hungary Kft.
1118 Budapest, Budaörsi út 48-50.
Telefon: +36 20 973 1633
e-mail: office@rssailing.hu
www.rssailing.com/hu
Kereskedelmi árlista viszonteladói partnerek részére
Az árlista visszavonásig, vagy 425 GBP/HUF árfolyamig érvényes.
Az esetleges nyomdai hibákért felelőséget nem vállalunk, az árváltozás jogát fenntartjuk.
Jelen árlista nem minősül nyilvánosságnaktettajánlatnak.A feltüntetettárak csak tájékoztató jellegűek.
Konkrét szállítási feltételekkel kapcsolatban, minden esetben egyedi ajánlatot küldünk.

rssailing.com/hu

RS Zest árjegyzék
(érvényes 2018 május 1-től visszavonásig)

Termék megnevezés

Eladási ár nettó HUF
1-3 hajó

RS Zest vitorlás hajó rudazattal, vitorlákkal

938 000 Ft

Fok és szerelvényei
Teljes felső ponyva Polycotton (36% pamut, 61% poiészter keveréke)
Sólyakocsi
RS Euro Spec CE szabványos utcai tréler 8" kerékkel (magyar vizsga nélkül)
RS Euro Spec CE szabványos utcai tréler 10" kerékkel (magyar vizsga nélkül)

64 350 Ft
51 870 Ft
107 087 Ft
295 020 Ft
334 620 Ft

Az RS Zest egy teljesen új tervezésű kompakt
hajó, amelynek célja egy mindenki számára
szerethető könnyen kezelhető családi vitorlás
megteremtése volt. Az első lépésektől,
gyakorlott vitorlázók szórakoztató elfoglaltságának megteremtéséig a Zest mindenkinek
való!
Az RS Zest helyettesíti az RS Quba-t, elsősorban családoknak, edzőközpontoknak, és
strandoknak bérbeadásra készült kishajó.
A hajó két személyes, így a gyerekek akár az
oktatók mellett is meg tudják tenni az első
lépéseket a vitorlázásban. A vitorlás oktatók
szeretik az RS által tervezett megoldásokat a
hajóban, amelyek mind - mind az egyszerűségre, a strapabíróságra, a biztonságra és az
élményre fókuszálnak. A rotomoulding
eljárással készült hajótest RS Zestet szinte
karbantartásmentessé teszi – ezáltal ez egy
olyan hajó, amelyre nem lesz gondja és vele
soha nincs vége a szórakozásnak.
Bővebb információ:
https://www.rssailing.com/project/rs-zest/
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