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ARRONET 25CXip 
Arronet 25Cxip je komfortní, pohodlná osmimetrová „kajutovka“ s plnou základní výbavou. 
Trup tohoto plavidla konstrukčně vychází z osvědčeného modelu Arronet 24,5CX a poskytuje 
lodi mimořádný komfort a stabilitu. Pro tuto loď můžeme zvolit jak zabudovaný dieselový 
motor nebo závěsný motor. Paluba může být buď otevřená nebo uzavřená, kde posléze 
vznikne rozměrná kajuta. Samozřejmostí je možnost instalace kuchyňského koutku nebo 
přenosné toalety. Arronet 25 je variabilní konstrukce dle libovůle každého uživatele. Zadní 
paluba s odnímatelným zábradlím poskytuje ohromný nákladový prostor a umožňuje snadný 
přístup do motorového prostoru. Kajuta může sloužit jako ložnice pro 4 dospělé osoby (sada 
„ložnice“ je za přípatek). Kabina poskytne mimořádný komfort s možností využití po celý rok. 
Odhlučněné panely kabiny a vnitřní polstrování zaručuje mimořádnou izolaci proti vnějšímu 
hluku. Kabina je vybavena vším, co k lodi této kategorie patří, vč. navigace GARMIN 4010 
s 12“ obrazovkou, nezávislého naftového topení WEBASTO, odpružených křesel, 
polstrovaných lavic s opěradly, LED osvětlení, pracovního hledáčku a dalšího vybavení. 
Snadné ovládání s vynikajícími jízdními vlastnostmi Vám poskytne pocit naprostého bezpečí 
na jakékoliv vodní ploše. Arronet 25Cxip je tak perfektní volbou pro rodinný pobyt na vodě. 
Pro tuto loď je doporučeno použít jako pohonu motor o výkonu 170HP až 220 HP. 

 
Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 25Cxip 
- Hydraulické řízení  
- Prosklení kabiny z tvrzeného autoskla 4mm (10ks) 
- Elektrická nádní pumpa (bilge pump) s plovákovým čidlem 
- LED osvětlení 
- Schránka na vázací lano na zádi 
- Sada fendrů 
- Nárazníková guma 
- 2x koupací plošinka na zádi 
- 1x koupací žebřík 
- Nástupní zábradlí na přídi 
- Bezpečnostní madlo 40mm po obvodu celého trupu  
- 2x polstrované otočné a odpružené křeslo (barva černá) 
- 4x LED integrované osvětlení interiéru 
- 1x 12V zásuvka  
- Navigace Garmin 1020 (bez mapy) 
- Pogumované plochy nad přístrojovou deskou a uvnitř schránky  
- Povrchově upravená přístrojová deska 
- 2x držák nápoje 
- 2x stěrač s ovládáním páčkou pod volantem 
- stěrač u spolujezdce lze ovládat zvláštním tlačítkem z místa spolujezdce 
- 2x akumulátor 12V / 75Ah  
- Uzamykatelné přední posuvné dveře 
- Uzamykatelné zadní křídlové dveře 
- Uzavřená izolovaná kabina s uzamykatelnými čelními i zadními dveřmi a otevírací 

střechou 
- Odhlučnění interiéru, barva černá 
- Vestavěné bezpečnostní vztlakové airbagy 
- Odhlučněný kýl 
- 2x polstrovaná lavice (barva černá) 
- Hasící přístroj v kabině 
- Vestavěná 250 L palivová nádrž s čidlem  
- Centrální pojistkový panel upravený dle vybavenosti plavidla 
- Hlavní vypínač 
- Gumové potahy venkovních sedaček 
- 1x anoda 
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- Externí palivový filtr 
- Trimovací plošky  
- Sklopná světelná rampa 
- Nezávislé naftové topení Webasto 3900 s oddělenou nádrží 
- Hledáček (HELLA) 
- 2x prostorové osvětlení na přídi a 2x na zadní palubě (celkem 4) 
- 1x pracovní světlo na zadní palubě (LED) 
- 1x LED pracovní světlo na zadní palubě 
- Integrovaný střešní nosič 
- Odnímatelné zábradlí na zádi 
- 2x uzamykatelná schránka na přední palubě (jedna pro palivovou nádrž pro nezávislé 

topení) 
- 2x uzamykatelná schránka na zadní palubě 
- Ochrana kýlu 
- Volant potažený příjemnou měkčenou gumou 
- 4x rozměrné a pevné vázací prvky 
- Po vnějším obvodu trupu odolná gumová ochranná otěrová lišta 
- Stupačky 

 
Hlavní technické parametry: 
Délka (mm):       7820  
Výška H (mm):       6900  
Šířka (mm):        2400  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   1800  
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  170-220  
Palivová nádrž (liters):      250 
Maximální počet cestujících vč. kapitána:   8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       bez DPH  s DPH 

CENA bez motoru:     1.915.552,- Kč 2.317.818,- Kč 
Cena vč. motoru Volvo Penta D3170DP: 2.851.240,- Kč 3.450.000,- Kč 
Cena vč. motoru Volvo Penta D3200DP: 2.958.678,- Kč 3.580.000,- Kč 
Cena vč. motoru Volvo Penta D3220DP: 3.036.364,- Kč 3.674.000,- Kč 


