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De Compromis 620 is een ruim polyester S-spant
kajuitjacht. Fraai van lijn, modern getuigd en biedt
voldoende ruimte aan 4 volwassenen. Aan stuurboord in de kajuit bevindt zich een praktisch polyes-

ter kookkastje met gootsteen. Het taÍelblad aan dit
kastje is demontabel. Tot de standaarduitvoering
behoren o.a.: RVS preekstoel en zeerailing, 8 cm.
diKke kussens en ramen van gehard glas in een
aluminium lijst. De Compromis 620 heeÍt daarbij een
enorm grote kuip welke plaats biedt aan 6 personen.
De Compromis 620 is tevens zeer stabiel en daardoor

veilig. Het ballastaandeel bedraagt 400 kg. (50%).
Door zijn geringe diepgang is dit jacht zowel voor
binnen- als buitenwater geschikt. Het kajuitdak bestaat uit een sandwich-konstruktie waardoor kondensvorming wordt voorkomen.

Lengte
Breedte

6.20 meter
2.2O meler

ljiepgang

0.85 meier
Doorvaarthoogte staande mast 9 meter
Doorvaarthoogte liggende mast 1.65 meter
Totaal gewicht: +800 kg.
Ballast: +400 kg. ponsdoppen in beton
Zeilen:Am. dacron 210 grams.

Grootzeil:

9.5 m2

Fok:
Slaapplaatsen:

4

Ramen: staalglas in aluminium proÍiel
AÍsluitbare ankerkluis
Verstaging: roestvrij staal
Beslag: roestvrijstaal en gean. aluminium
BindriÍ

t.t m'

Tot de standaarduitrusting behoren o.a.:
Windvaan en 3 landvasten à 5 meter, sjorlieren,

8 cm. dikke kussens met stofbekleding in div. kleuren.
Bergruimte onder alle banken, pannenkast, vloerbedekking. ln de ruime zelÍlozende kuip 2 grote afsluitbare bergruimten.
De luxe uitvoering heeft bovendien een 2-pits thermisch beveiligd gascomÍoor en een 6 kg. gasfles. Een
50 liter waterzak met vulling aan dek. Navigatie- en binnenverlichting.

pmild$
COMPROMIS 620 standaard zoals beschreven
f 15250,COMPROMIS 620 luxe uitvoering
,, 15.950,De COMPROMIS 620 de luxe wordt geleverd als standaard incl. de hieronder met " aangegeven extra's.
" waterzak 50 l. compleet met voetpomp en dekvulgat
" gascomfoor 2-pits, thermisch beveiligd, met gasleiding van kooktoestel tot achterschip
en 6 kg. gasÍles met drukregelaar
" rravigatieverlichting (top-, hek-, bb- en sb-licht)

"

binnenverlichting (1 TL)

Prijzen incl. BTW aÍ werÍ, plijswijzigingen voorbehouden.
Leveringen geschieden volgens HISWA voorwaarden, gedeponeerd ter GriÍfie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, op 1 april 1969.
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