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Super Favorite de Luxe, bouwjaar 1971 
 
 

L.o.a. 11,20m x 3,20m x 1,00m 
1 x Peugeot DTP 92pk 6 cilinder , revisie 2000 daarna ca. 500 uur. 
Doorvaarthoogte 2,30m. 

 

 

€ 42.500,= 
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Super Favorite de Luxe, bouwjaar 1971 
 

Interieur:  

mahonie 

Exterieur:  

stalen romp met mahoniehouten opbouw 

 
Indeling van voor naar achter:  

Voorpunt: 

stahoogte 1,56m 
Electrisch toilet met rvs wastafel en vluchtluik  

Kombuis: 

stahoogte 1,83m 
BB. rvs aanrechtblad met Electrolux trio 60 ltr. koelkast  12V/220V/gas 
dinette beslaapbaar 1,90m x 1,30m met berging 
SB. kombuis met Gimeg 4 pits thermisch beveiligd gaskookplaat 
Tomado electrische oven 
Grote bergkastenpartij 
Voorzien van teakhoutenvloer 

Stuurhut:  

stahoogte 1,80m 
BB. stuurstand met stuurstoel 
Ruime kuip met mahonie eettafel met stoelen 

Achterkajuit:  

stahoogte 1,43m 
Voorzien van  teakhoutenvloer  
SB bed (2,00m x 0,75m) en BB bed 2,00m x 1,15m 
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Accesoires: 
 
Craftman electrische boegschroef 
Zwemplateau met gasbun 
Rvs trappen, bolders 
Fenderhouders,dek/handreling en davids 
Zomer en wintertent 
Eberspächer D 4 verwarming 
Victron Phoenix  acculader/omvormer 
12Volt/2500watt/120Amp 
Vicron  Multi Plus afstandbediening 
1 x Optima 75 Ah startaccu 
4 x Optima 75 Ah  lichtaccu’s 

2 x Optima 50 Ah  boegschroef 
Par Max 1,9 drinkwaterpomp + drukvat  
Suzuki dieptemeter/log 
Silver kompas 
Vetus ruitenwissers 
Sony radio/cd/usb 
Flat-screen tv 
Cabrio kap met isolatieplaten 
Rvs dieseltank 225 ltr. 
Watertank 225 ltr. 

Opmerkingen: 

Opbouw, romp en onderwaterschip zijn geschilderd in 2019/2020. 
Laatste jaren is er veel vernieuwd en schip ziet er prima en verzorgd uit. 
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