
 
 

www.hondamarine.cz 

ARRONET 35Ci 
Arronet 35Ci, největší loď z našeho výrobního programu, je komfortní, pohodlná 
jedenáctimetrová „kajutovka“, vybavená dvěmi kajutami s plnou základní výbavou. Loď je 
opatřena toaletou a sprchovým koutem a kuchyňkou. Kabina je opatřena komfortními lavicemi 
ve tvaru „U“ se stolkem uprostřed. Po schodišti sestoupíme do spodní části paluby, kde jsou 
umístěny dvě kajuty s komfortními lůžky, sprchový kout a toaleta.  
Kabina poskytne mimořádný komfort s možností využití po celý rok. Odhlučněné panely 
kabiny a vnitřní polstrování zaručuje mimořádnou izolaci proti vnějšímu hluku.  
Pro tuto loď je doporučeno použít jako pohonu motor o výkonu 370HP až 2x330 HP. 
 
Loď je vyráběna výhradně na zakázku a vybavení je závislé na požadavcích konkrétního 
zájemce. 

 
Klíčové přednosti a základní vybavení lodě Arronet 35Ci 
- 2x Elektrická nádní pumpa (bilge pump) s plovákovým spínačem 
- 2x Manuální nádní pumpa (bilge pump) 
- Trimovací klapky s ochranou proti ledu 
- Uzavřená kormidelna 
- Toaleta s manuálním čerpadlem 
- Umyvadlo se studenou a teplou vodou 
- Zabudovaná navigace Garmin 5012 (bez mapy) 
- Odmrazování 
- Nezávislé naftové topení o výkonu 3900W (Webasto) 
- Kuchyňská lavice do tvaru písmene „U“ s kuchyňkou 
- Lednice 
- LED Předpisové osvětlení plavidla 
- Osvětlení kotvy 
- 10x prostorové osvětlení paluby 
- Osvětlení interiéru LED integrovaným osvětlením 
- Osvětlení motorového prostoru 
- 1x pracovní světlo na zadní palubě (LED) 
- Osvětlení ložnice a toalety 
- Stereo se 4 reproduktory 
- Potahy na sedačkách a v kajutách (barva dle výběru) 
- Vodní nádrž s elektrickým čerpadlem 
- Odpadní nádrž 40 L 
- Ohřívač vody 
- Palivová nádrž 
- Hlavní vypínač s ovládáním z kormidelny 
Atd. 
 
Možné motory: 
1x Volvo Penta D6 370 
2x Volvo Penta D4 260 
2x Volvo Penta D4 300 

 
 

Hlavní technické parametry: 
TECHNICAL DATA 
Délka (mm):       10800 
Šířka (mm):        3430  
Hmotnost bez motoru a náplní (cca kg):   5070  
Maximální povolený výkon motoru HP (kW):  370-2x330  
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