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IDEA 2000 

 
Tento 4,9 m dlouhý nafukovací člun s pevným kýlem (RIB) je typickou kombinací 
pohodlné výletní lodě a rychlého sportovního člunu. Ergonomicky navržená středová 
ovládací konzole a bohatá výbava a příslušenství jsou hlavními přednostmi tohoto 
rodinného nafukovacího člunu s pevným kýlem. Konstrukce kýlu propůjčuje člunu 
vynikající jízdní vlastnosti s výbornou stabilitou, kterou zkušení uživatelé oceňují 
hlavně na hladinách s krátkými vlnami. Každý uživatel má samozřejmě jiné představy 
a nároky. Proto může být loď vyrobena v pestré nabídce barevných provedení, tak, 
aby dokonale odpovídala individuálním požadavkům každého majitele. Rozměrná 
paluba umožňuje pohodlné opalování.  
Konstrukční vlastnosti trupu umožňují na člun namontovat závěsný lodní motor o 
výkonu až 100 HP. Teď už Vám nebrání nic ve výběru barevné kombinace a potom 
si už jen užívat vodních hrátek na vodě.  
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DOPORUČENÁ CENA (při standardním vybavení) od 
bez motoru 

276.140,- Kč bez DPH  334.129,- Kč vč. DPH 

s motorem Honda BF40 

409.091,- Kč bez DPH  495.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF50 

413.223,- Kč bez DPH  500.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF60 

454.545,- Kč bez DPH  550.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF80 

471.074,- Kč bez DPH  570.000,- Kč vč. DPH 
s motorem Honda BF100 

495.868,- Kč bez DPH  600.000,- Kč vč. DPH 
Změna cen vyhrazena ! 

Upozornění: V ceně je zahrnuta cena motoru se základními přístroji, vrtulí, základní  

   stranovou ovládací pákou plynu a řazení, ovládacími bowdeny Hi-Lex  
   a Ultraflex, řízením směru a volantem Ø 32 cm. 
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SPECIFIKACE: IDEA 2000 
 
Celková délka  4,85 m 
Vnitřní délka  2,65 m 
Celková šířka  2,35 m 
Vnitřní šířka  0,98 m 
Počet nafukovacích komor  5 
Přibližná hmotnost bez motoru 335 kg 
Užitečná hmotnost  1000 kg 
Palivová nádrž, přenosná  25 l 
Počet cestujících  8 
Max. přípustný výkon motoru   110 HP 
Dop. přípustný výkon motoru   80 HP 
Délka nohy motoru  L 
Navigační kategorie  C 
 

STANDARDNÍ VÝBAVA                
- Uzavřený laminátový trup 
- Samoodvodňovací kokpit 
- Protiskluzový povrch podlahy 
- Vypouštěcí ventil se záslepkou 
- Centrální ovládací konzole s kapitánskou 

lavicí nerezovým rámem a větrným 
štítem a čelní sedačkou 

- Zadní lavice s opěradlem a úložným 
prostorem 

- Příďová úložná schránka se sedákem 
- Příďové vázací oko 
- 2x záďové vázací oko 
- Zvedací oka 
- Zadní čelo pro montáž závěsného 

lodního motoru 
- Plováky svařeny z materiálu HYPALON 

ORCA 
- 5 nezávislých komor 
- Bezpečnostní nafukovací/vypouštěcí 

ventily 
- Dvojitá ochranná otěrová lišta 
- 5x Madla na plovácích 
- Bezpečnostní lano na plovácích vnější 
- Bezpečnostní lano na plovácích vnitřní 
- Sada na opravu s nožní pumpou 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK 
- Integrovaná nerez palivová nádrž, 90 L s 

istalací (doporučeno pro motor 90 HP) 
- Integrovaná nerez palivová nádrž, 70 L s 

istalací  
- Hydraulický nebo mechanický systém 

řízení 
- Závěsný postroj 
- Akumulátor s nerezovým uložením 
- Opalovací „sundeck“ v přídi 
- Perzenik 
- Bimini 
- Hliníková pádla 
- Čelní plato s úvazovou rolnou 
- Nerezová rampa 
- Závěs na vodní lyžování 
- LED navigační osvětlení 
- Navigační zařízení 
- Elektroinstalace pro motor 
- Motor 
- Transportní přívěs 
- Navigační osvětlení 
- Elektrická „bilge“ pumpa 
- Elektroinstalace pro osvětlení a „bilge“ 

pumpu 
- Elektropanel s pojistkovou skříní 
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