
Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης

OLYMPIC
Boats

Πάγκος
Ενας στιβαρός πάγκος 
που  σας προσφέρει 
επιπλέον θέσεις.
Ανάλογα με τη θέση της 
κονσόλας, τοποθετείται 
πίσω ή μπροστά από 
αυτή. 

l Tέντα ηλίου με ανοξείδωτα πλαίσια
l Κάλυμμα αγκυροβολίου
l Κάλυμμα τρέιλορ
l Περιστρεφόμενο κάθισμα οδηγού
l Μαξιλάρια καθίσματος οδηγού
l Χειρολαβές
l Υποβρύχια αντλία
l Καλαμοθήκες
l Σκάλα μπάνιου
l Βάση βοηθητικής μηχανής

Επιπλέον:

Πρόσθετος εξοπλισμός
Δώστε στο σκάφος σας προσωπικό στυλ και επιπλέον δυνατότητες επιλέγοντας από τη μεγάλη γκάμα των γνήσιων αξεσουάρ Olympic.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
l Χειροποίητη κατασκευή πολυεστέρα
l Αυταδιαζόμενο δάπεδο
l Αβύθιστο
l Αποθηκευτικοί χώροι πλώρης - πρύμνης
l Αποθηκευτικός χώρος άγκυρας
l Ανοξείδωτα εξαρτήματα και βίδες 316
l 5ετής εγγύηση αντοχής γάστρας
l Πιστοποιητικό CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ολικό μήκος
Ολικό πλάτος
Βάρος
Ιπποδύναμη
Επιβάτες

4,52 m
1,95 m
300 kg

20-40 hp
5 άτομα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
l Ηλεκτρολογικός πίνακας
l Φανοί πορείας
l Φανός αγκυροβολίου
l 2 ανοξείδωτες δέστρες 6” στην πρύμνη
l Ανοξείδωτη δέστρα 8” στην πλώρη
l Ανοξείδωτα κάγκελα πλώρης
l Δέστρα τρέιλερ
l Ράουλο άγκυρας
l Κονσόλα
l Κάγγελο κονσόλας
l Παρμπρίζ
l Μηχανισμός τιμονιού
l Ντίζα τιμονιού
l Τιμόνι
l Περιστρεφόμενο κάθισμα με ρύθμιση ύψους/θέσης (450 CC)

Μαξιλάρια CC
Φτιάξτε ένα μεγάλο χώρο 
για ανάπαυση και ηλιοθε-
ραπεία. 
Προσφέρεται μόνο στο 
μοντέλο CC.

Μαξιλάρι πλώρης
Καθίστε με μεγαλύτερη 
άνεση στις θέσεις της 
πρύμνης.

Πάτος - πλάτη πρύμνης
Ειδικά σχεδιασμένα και 
αναπαυτικα μαξιλάρια με 
ανοξείδωτο σκελετό στην 
πλάτη για ακόμη πιό 
άνετα ταξίδια.
Πωλούνται ξεχωριστά.

Ανοιγόμενη κονσόλα
Για ακόμα ευκολότερη 
πρόσβαση στον χώρο της 
κονσόλας, προσφέρεται 
προαιρετικά η ανοιγόμενη 
έκδοση. Όπως και η 
βασική κονσόλα, είναι 
εργονομικά σχεδιασμένη 
με σπορ τ ιμόν ι  κα ι  
κάγκελο.

Έκθεση - Ναυπηγείο: 3η πάροδος ΒΙΠΑ Λακκώματος
Λάκκωμα Χαλκιδικής,  63080

      23990 51 504      
www.olympic-boats.com  e-mail: info@olympic-boats.com
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Βασική έκδοση

Επιπλέον διαρύθμιση με κονσόλα εμπρός και κάθισμα οδηγού

Βασική έκδοση

Επιπλέον διαρύθμιση με κονσόλα πίσω και πάγκο

Στην πλώρη του μοντέλου 450 CC και κάτω από το 
μπροστινό και τα πλαϊνά καθίσματα βρίσκεται ένας 
μεγάλος, ενιαίος αποθηκευτικός χώρος με δυνατότητα 
κλειδώματος. Στο μοντέλο 450 Fx τα πλαϊνά καθίσματα 
απουσιάζουν, δίνοντας έτσι περισσότερο ελεύθερο 
χώρο στο κατάστρωμα.

Η σειρά 450 της Olympic Boats αποτελεί την ιδανική λύση κόστους-
απόδοσης ως ένα σκάφος για ψάρεμα και αναψυχή.

Όπως όλα τα μοντέλα της Olympic Boats, η σειρά 450 σχεδιάστηκε και 
κατασκευάζεται με μεράκι και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Το φινίρισμα 
είναι σίγουρα από το πρώτα που μαρτυρεί την άψογη ποιότητα κατασκευής 
και υλικών. Από πλευράς ασφάλειας, το Olympic 450 είναι αβύθιστο 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Επιπλέον, η σύγχρονη σχεδίαση της γάστρας τύπου V επιτρέπει στο σκάφος 
450 να ταξιδεύει άνετα με μικρής ιπποδύναμης μηχανή, μειώνοντας έτσι το 
συνολικό κόστος απόκτησης αλλά και την κατανάλωση καυσίμου.

Το Olympic 450 διατίθεται σε δύο βασικές παραλλαγές, τα μοντέλα 450 Fx
και 450 CC. Ταυτόχρονα όμως, μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε μοντέλο 
στις δικές σας προσωπικές απαιτήσεις, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται σε 
αυτές τις σελίδες.

Ακόμα, το σκάφος 450 προσφέρεται με κονσόλα στη βασική έκδοση για 
μεγαλύτερη άνεση, ενώ εναλλακτικά δίνεται η δυνατότητα για χρήση  
μηχανής με λαγουδέρα για μικρότερο κόστος. Και φυσικά καλύπτεται από 
την 5ετή εγγύηση γάστρας της Olympic για μέγιστη εξασφάλιση.

Olympic 450. Ποτέ ένα τόσο μικρό σκάφος δεν πρόσφερε τόσα πολλά! 5YYEEAARRHHUULLLL
WWAARRRRAANNTTYY

Κάτω από το κάθισμα της πρύμνης βρισκεται άφθονος 
αποθηκευτικός χώρος. Ακόμα, ο φανός αγκυροβολίου 
αποθηκεύεται κάτω από το κάθισμα όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Τα πλαϊνά ραφάκια για τα μικρο-
αντικείμενα είναι μια επιπλέον λεπτομέρεια που κάνει το 
Olympic 450 να ξεχωρίζει. 

Η εργονομικά σχεδιασμένη και στιβαρή κονσόλα κάνει 
το ταξίδι άνετο για τον οδηγό παρέχοντας επιπλέον 
προστασία από τον αέρα. Ταυτόχρονα, δίνεται επαρκής 
χώρος για τα όργανα του σκάφους, ενώ το ντουλάπι 
λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος και προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό της κονσόλας.
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