LANGENBERG
cabin cruiser 30

REALIZING DREAMS

INTRODUCTIE
UW DROOM, ONZE LANGENBERG CABIN CRUISER
Uw dromen zijn onze motivatie. Onze kennis en vakmanschap zijn uw
zekerheden. De Langenberg Cabin Cruiser is het resultaat van die combinatie.
Met deze brochure hopen we u een goede indruk te geven van de
Langenberg Cabin Cruiser 30 en zijn mogelijkheden. Bent u na het lezen
geïnteresseerd in dit schip? Heeft u vragen? Of wilt u gewoon een prettig en
vrijblijvend gesprek over de boot? Schroom dan niet om contact met ons op te
nemen.
We zijn er voor u en helpen u graag. Hopelijk tot ziens of horens!

LANGENBERG
cabin cruiser

Open varen als in een zeilboot of sloep en het
comfort van een jacht. Het beste van deze twee
werelden wordt in de geheel naar uw wens
gebouwde Langenberg Cabin Cruiser
gecombineerd. Zijn veelzijdigheid is daarom
bijzonder groot.

Homme Overwijk

Door de bescheiden diepgang en nog beperktere
hoogte zijn de kleinste wateren toegankelijk. Maar
ook de zee schuwt hij niet. Een tocht naar de
Waddeneilanden behoort daarom zeker tot de
mogelijkheden.

CONTACT

Het stoere en tijdloos ogende schip is door ons
herontworpen. Als gevolg hiervan voldoet hij
steeds weer aan de hoge eisen die de moderne
watersporter stelt. Namelijk een perfect
vaargedrag en navenante stabiliteit. Maar ook de
ruimte is onovertroffen en bovendien staat de
kwaliteit op een hoog niveau.

Overwijk Yachting
Kantooradres
Telefoon
Website
Email
Facebook
Whatsapp

Selmien East 49, 9247 TT Ureterp
+031 (0) 858 769 169
www.overwijkyachting.nl
LCC@overwijkyachting.nl
www.facebook.com/overwijkyachting
+31 (0) 615134117

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
Bezoek alleen mogelijk op afspraak.
Alle prijzen geldig vanaf 1 januari 2021, incl. btw onder voorbehoud van druk– en
zetfouten.
Overwijk Yachting hanteert de algemene voorwaarden van de NJI.
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RUIMTE

VAARGEDRAG

De Langenberg Cabin Cruiser 30 is dan misschien de kleinste in de range
maar dankzij het uitgekiend design ruimer dan alle andere schepen in zijn
klasse. Ruimte om te genieten! De Cabin Cruiser 30 meet nog geen negen
meter maar kan wedijveren met de ruimte en stahoogte van veel grotere
schepen. In de comfortabele kuip is zelfs zitgelegenheid voor minimaal
zeven personen.

De vaareigenschappen van de Langenberg Cabin Cruiser zijn vrijwel
onovertroffen. Een draaicirkel van een scheepslengte en een nauwelijks
waarneembare hekgolf op kruissnelheid. De perfect afgestemde motor en
het uitgekristalliseerde onderwaterschip zorgen voor een koersvast, stabiel
en rustig vaargedrag. Het vaarcomfort en het veiligheidsniveau zijn daarom
hoog en het brandstofverbruik laag.
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INNOVATIE

COMFORT

De ontwikkelingen staan niet stil. Iedere Langenberg Cabin Cruiser wordt
opnieuw geëngineerd zodat hij altijd aan de actuele stand der techniek
voldoet. Recent zijn het geïntegreerde zwemplateau en de spiegeldeur
toegevoegd. Tevens is het dashboard vergroot en is de geluidsisolatie
verbeterd. Natuurlijk worden ook uw wensen meegenomen zodat u een op
maat gemaakte en unieke Langenberg Cabin Cruiser in bezit krijgt.

De fraaie betimmering gecombineerd met lichte panelen en luxe stoffering
ademen gezelligheid en sfeer. De basisopties verhogen het comfortabel
gevoel. Standaard wordt het schip al voorzien van een zwemplateau met
spiegeldeur en een badkamer met elektrisch toilet en douche. Ook voor de
boegschroef, de tweedelige cabriokap en de vele rvs-onderdelen hoeft u
niets extra te betalen.
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LAYOUT

STAAL

Net als de interieurbetimmering, de motor en de uitrusting wordt de
indeling van het schip in samenspraak met u vastgesteld. De kuipbanken
hebben hun vaste plek maar verder zijn ontzettend veel varianten mogelijk.
Wel of geen afgesloten voorhut, een grotere keuken, een lage tv-meubel
of een hoge hangkast. Misschien wilt u een rondzit of een rechte bank.
Alles is bespreekbaar!

Een stalen schip is sterk, stabiel, vaart plezierig en de levensduur is vrijwel
onbeperkt. Bij tijdig onderhoud krijgt roest nagenoeg geen kans. Het casco
wordt namelijk tijdens de bouw nagestraald en voorzien van maar liefst
negen lagen hoogwaardige coating. Bovendien worden kwetsbare
onderdelen in rvs uitgevoerd. En wist u dat de restwaarde van een stalen
schip veel groter is dan een polyester equivalent?
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MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie, alle opties, foto’s en
achtergronden op onze website of
facebookpagina of neem contact met ons op.

SPECIFICATIES
Lengte over alles
Breedte over alles
Diepgang
Kruiphoogte
Doorvaarthoogte met cabriokap
Materiaal
Rompvorm
Gewicht
Classificatie
Besturing
Motor
Volume en materiaal brandstoftank
Volume en materiaal watertank
Volume en materiaal vuilwatertank
Indeling
Slaapplaatsen
Stahoogte
Prijs

8,93 meter
3,39 meter
0,88 meter
1,82 meter
2,35 meter
staal, grade A
multiknikspant
6300 kilogram
Ce-C (kustwateren)
hydraulisch
Nanni 38 pk
2 x 120 liter staal
150 liter kunststof
98 liter kunststof
naar wens klant
2 vast en 2 op dinette
1,89 meter
€ 189.500

BASISOPTIES o.a.
Casco geheel gestraald
9 lagen hoogwaardige coating
Antifouling
Geïntegreerd zwemplateau
Spiegeldeur
Zeereling rvs
Handreling rvs
Kikker en bolders rvs
Zwemtrap rvs uitschuifbaar
Kabelaring met eindkap rvs
Siermast hout
Patrijspoorten 6x rvs chroom
Vluchtluik
Windscherm 5-delig aluminium
Cabriokap tweedelig
Motor Nanni 38 pk
Boegschroef
Walstroom
Boiler

Tankmeters
Roerstandmeter
Bilgepomp
Handlenspomp
Vuilwaterpomp
Mahonie interieur
Vloeren teaklook hpl
Badkamer met douche
Wasmeubel
Elektrisch toilet
Compressorkoelkast 85 liter
Gaskookplaat 3 pits met deksel
Wasbak rvs en mengkraan
Afzuigventilator
Ledverlichting
Leeslampjes
Kussenset
Brandblussers en branddeken
Afleverpakket
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REALIZING DREAMS
Uw dromen zijn onze motivatie. Onze kennis en vakmanschap zijn uw
zekerheden. De Langenberg Cabin Cruiser 30 en onze medewerkers
bieden alle mogelijkheden uw droom werkelijkheid te laten worden. We
zijn oprecht in u geïnteresseerd. In uw behoeftes, wensen en ideeën. U
wordt gehoord en uw mening wordt op prijs gesteld. Samen realiseren we
de gedroomde boot waarop u kunt recreëren, genieten en leven.

