GREENLINE 39

Med Greenline 39 sætter SVP-yacht og J&J Design igen nye normer for hvordan en båd med relativt beskedne mål kan
indrettes. Grenline 39 er med sin længde på 12 meter og bredde på 3,75 meter en ganske kompakt båd, hvor man har
en unik indretning og en følelsen af at være ombord i en langt større båd. Skrogform og overbygningens linjer giver en
elegant og strømlignet yacht.
Som i mange af de øvrige modeller, har Greenline 39 et meget åbent layout med pantryet placeret mellem salonen og
det store agterdæk - populært sagt - som et godt "samtale køkken". Åbner man glaspartiet ud til agterdækket har man
et stort sammenhængende opholdområde i samme plan. Et område der nok ikke findes tilsvarende i andre både på 12
meter.
Adgangsforholdene på Greenline 39 er helt i top. Den store og dybe "walk arround" i SB-side, giver en sikker
forbindelse mellem for og agterdæk. Ligger man med agterenden ind mod en flydebro, vil selv personer med nedsat
førlighed nemt ved at komme ombord.
Forrest i båden - tre trin nede - findes en stor owners kahyt og en stor gæste kahyt samt et badeværelse med separat
brusebad.
Greenline 39 kan som den første båd fra SVP Yachts leveres i en ren EL udgave - EDrive, hvor fremdriften udelukkende
sker for strøm. Alternativt til dette er en hybridudgave med EL og Diesel fremdrift eller en traditionel installation med
en dieselmotor.

ADDITIONAL INFORMATION
Ny

Ja

Årgang

2020

Bådtype

Motorbåd

Byggemateriale

Glasfiber

Længde (m)

11.99

Bredde (m)

3.75

Dybdegang (max i m)

0.90

Vægt (kg)

7000

Kahytter/Sovepladser

2-3 / 4-6

Motor

1 x Volvo Penta D3 – 220 HK

Motor Placering

Indenbords

HK

220

Brændstoftank (L)

700

Vandtank (L)

400

Beliggenhed

ab værft
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