FÛKE 37
vitorlás

A Fûke Yacht Kft. saját fejlesztésû hajója a FÛKE 37, ami közel félévszázados hajóépítõi és -tervezõi múlttal rendelkezõ Fûke Sándor munkájának eredménye.
A vitorlást ajánljuk családosoknak, baráti társaságoknak, cégeknek (a cocpitban található tágas
ülõhelyek miatt charter hajónak is alkalmas). A hajó méretébõl adódóan kényelmes túrahajóként
szolgálhat a Balatonon, tengeren, valamint mindenütt, ahol 150 cm-t meghaladja a vízmélység. A
hajót nagy mérete nem akadályozza, hogy kiváló menetteljesítménnyel rendelkezzen, ami ebben
a kategóriában nem magától értetõdõ. Ebben a nagyságrendben ugyancsak egyedülálló a két
kormánykerék, amely a vitorlás irányítását jelentõsen megkönnyíti és a hátsó cocpitban nagyobb
teret, kényelmet biztosít.
Cégünk három éve gyártja ezt a hajó típust. A FÛKE 37-tulajdonosok pozitív visszajelzései folyamatosan megerõsítenek minket a hajó biztonságáról, kiváló vitorlázhatóságáról és kényelmérõl. A
vitorlás belsõ részében 3 kényelmes kétágyas kabin, fürdõ zuhannyal, wc-vel, konyha és szalon
térképasztallal került kialakításra, amely ideális helyet biztosít 8 személy számára. A szalonban
található ülõgarnitúra is fekhellyé alakítható. A hajóban hideg-meleg víz használatára lehetõség
van. A kabinok és a szalon bútorzata mahagóni, mindenhol állómagassággal.
A Fûke Yacht Kft. által forgalmazott termékek közül vevõnk elképzeléseihez igazodva kialakíthatja
hajója teljes berendezését, felszerelését (álmennyezet-, deck burkolat, mûszerek, szerelvények,
kárpit, design stb.) ami igényeinek leginkább megfelelõ. Vevõink döntésének megkönnyítése érdekében lehetõséget biztosítunk egy próbavitorlázásra, melyen személyesen meggyõzõdhet a
FÛKE 37 tulajdonságairól. Üzletünkben pedig bemutatjuk az általunk forgalmazott több ezer árucikket, amely közül kiválaszthatja a számára megfelelõt. Igénytõl függõen luxus kivitelû yachtot is
rendelhet nálunk közép árfekvésben, ha valaki extra felszereléseket kér (plazma tv, DVD-lejátszó,
vízálló hangszórók a kajütben és a fedélzeten, bõrkárpit a szalonban, gombnyomásra mûködõ
csörlõk, árbocba tekerhetõ vitorla) megvalósítása sem jelent számunkra akadályt. Mindig arra
törekszünk, hogy vásárlóink a legtöbbet kapják pénzükért, hiszen megelégedettségünk a mi jó
cégérünk.

A hajó kabinjában belépve az embernek szemet szúr a
maga tekintetében tágasnak mondható tér, illetve a famunkák finomsága, az apró részletekben rejlõ praktikum. A hajó
belsejének kialakítását minden esetbe a vevõ kérésének
megfelelõen történik, az egyéni ötleteket, kívánalmakat
figyelembe véve. Versenyképes minõség, kedvezõ áron.

A Fûke 37 kitûnõen alkalmas versenyzésre, túrázásra, vagy
akár charter hajónak is, néhány ügyfelünk pedig hajóját vízre
telepített nyaralóként használja. Az otthon kényelme, a szükséges luxuscikkek ilyen méretbe már könnyen beépíthetõek,
ami még önfeledtebbé tehetik a hajó használatát.

Hossz:....................................... 11,2 m
Szélesség: ................................ 3,65 m
Merülés:.................................... 1,5 m
Tömeg:...................................... 5,8 t
Nagyvitorla: .............................. 31 m 2
Fock:......................................... 28 m 2
Genoua: .................................... 43 m 2
Spinakker: ................................ 120 m 2
Fekhelyek száma: ..................... 8
12 fõ számára vizsgáztatható

FÛKE 32
vitorlás

A Fûke Yacht Kft. saját fejlesztésû hajója a FÛKE 32, ami közel 40 éves hajóépítõi és -tervezõi múlttal rendelkezõ Fûke Sándor munkájának eredménye.
A Fûke 32 vitorlás egy igazi balatoni hajó, mely könnyû kezelhetõségével,
fordulékonyságával, kényelmével, jó vitorlázhatóságával méltán kivívta a hajósok szeretetét.
Tágas belsõ kialakítása révén kiválóan alkalmas családoknak és cégeknek.
A hajó külseje egyaránt sportos, elegáns és kényelmes. A szerelvények jól
megtervezett elhelyezése egyszerû kezelhetõséget tesz lehetõvé a kapitány
számára, utasai pedig kényelmesen kialakított helyeket találnak a fedélzeten.
A szalonban konyha, hûtõszekrény, térképasztal és kényelmes ülõhelyek
lettek kialakítva. A hajó orrában és bal hátuljában két-két személy részére
kényelmes ággyal rendelkezõ kabinok vannak. A fürdõben wc, zuhany és
mosdó található.
A Fûke Yacht Kft. által forgalmazott termékek közül vevõnk elképzeléseihez
igazodva kialakíthatja hajója teljes berendezését, felszerelését (álmennyezet-,
deck burkolat, mûszerek, szerelvények, kárpit, design stb.) ami igényeinek
leginkább megfelelõ.
Üzletünkben be tudjuk mutatni az általunk forgalmazott több ezer árucikket,
amely közül kiválaszthatja az Ön számára megfelelõt.

A hajó belsejének kialakítása, a bútorzat anyagának, a használt szövetek színének kiválasztása a vevõ igényei szerinti történik, ezzel is
garantálva a hajó egyediségét, valamint a vevõ
ízlésvilágának visszatükrözõdését.

A fedélzeti veretek tág határok között mozoghatnak, itt is teret engedve az egyéni elképzeléseknek. A szerelvények egészét vagy nagy részét a Lewmar palettából biztosítjuk. A hajó árbocát Sparcraft árboc-reffes vagy John
Mast hagyományos, illetve baum-reffes kivitelben lehet választani.

Hossz:....................................... 9,65 m
Szélesség: ................................ 2,99 m
Merülés:.................................... 1,39 m
Tömeg:...................................... 3,2 t
Nagyvitorla: .............................. 20,8 m 2
Fock:......................................... 25 m 2
Genoua: .................................... 30 m 2
Spinakker: ................................ 65 m 2
Fekhelyek száma: ..................... 6
8 fõ részére vizsgáztatható.

FÛKE Kalóz
vitorlás

A Kalóz, mint új hajótípus az 1936-os Berlini olimpián jelent meg. Azóta
kedvelt verseny, túra és sporthajó osztállyá nõtte ki magát. A hajót többféle
kivitelben lehet készíteni, az egészen egyszerû túrahajótól kezdve, a profi, a
modern kor által gyártott és szerkesztette versenyhajóig. A hajót mi a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen készítjük el, és jelenleg csak fa deckkel rendelhetõ. A jövõben várható mûanyag deckes kivitel is, mely kedvezõ árával
reméljük a vásárlók körében rendkívül népszerû lesz. Versenyhajóink több
Magyar- , illetve Európa- Bajnokságot nyertek.
A hajót azoknak a vitorlázóknak ajánljuk, akik szeretik a víz közelségét, sportos hajózást igényelnek, kis fenntartási költséggel szeretnék meghódítani a tavakat. A Kalóz súlya miatt nagyon könnyen szállítható, akár személyautóval is.

A kalózok mindegyikét RWO felszerelésekkel látjuk el, mely
nagy megbízhatóságot, idõtállóságot, könnyû kezelést tesz
lehetõvé a vitorlázás szerelmesei részére. Aki ezen a hajótípuson tud vitorlázni, annak a nagyobb hajók vezetése sem
jelenthet problémát. Túrakivitelben ideális mindenki számára,
aki a vitorlázással még csak most ismerkedik, illetve azoknak
is, akik a versenyzés eme formájában is részt kívánnak venni.

A kalózos életérzés csak akkor érezhetõ, ha az embernek van otthon egy Kalóza vagy ennek vásárlását a közeljövõben tervezi. A mûanyag deckes kivitel könnyû ápolhatóságával, míg a machagóni deckkel készült változat
látványával nyûgözi le a tulajdonosát. Nincs is annál szebb, mint amikor a machagóni decken megcsillan a
lemenõ nap fénye, és a verseny után megfáradtan, de boldog mosollyal az ember kiköt a kikötõben barátai
társaságában.

Hossz:................................ 5 m
Szélesség: ......................... 1,6 m
Testmerülés ....................... 20–30 cm
Súly: .................................. 170 kg
Férõhelyek száma: ............ 3 fõ
Felszereltség: .................... igény szerint
Rendelhetõ extrák:
• verseny kivitel
• trélerrel

