
GRUNO MOTORYACHTEN
CLASSIC - ELITE - EXCELLENT - SPORT - SUBLIEM - TRAWLER
Prijslijst 2020 - Extra’s (indien niet in standaarduitrusting)
  

De aangegeven meerprijzen voor Extra’s gelden voor alle GRUNO modellen. De kosten voor het 
inbouwen en monteren zijn inbegrepen, alsmede de benodigde montagematerialen.

Exportprijs 
excl. BTW

Nr. Type Gruno jacht:
1 Motor type
2 Betimmering in mahonie i.p.v. eiken € 2.000,00
3 Betimmering in teak i.p.v. eiken € 3.500,00
4 Betimmering in kersen i.p.v. eiken € 2.200,00
5 Flexiteek op dekken, gangboorden en zwemplateau, per m² ± € 600,00
6 Parketvloeren in interieurs, per m² € 500,00
7 2e stuurstand € 4.500,00
8 2e instap op zijkant € 2.200,00
9 Cabrioletkap met 1 ruitenwisser op windscherm € 3.200,00

10 Zonnekap standaard model € 1.500,00
11 Cabriolet rond achterdek (extra) € 2.100,00
12 Heteluchtverwarming, 2e stuurstand buiten op het achterdek (i.c.m. cabrio) € 500,00
13 Fenderhouders RVS, 2 stuks voor 4 fenders € 350,00
14 Ankerlier, elektrisch met afstandsbediening i.p.v. handbediening € 1.600,00
15 Boeg- of hekschroef, 75 Kgf, elektrisch, met accu, compleet systeem 12V € 3.950,00
16 Boeg- of hekschroef, 95 Kgf, elektrisch, met accu, compleet systeem 12V € 4.000,00
17 Boeg- of hekschroef, 125 Kgf, elektrisch, met accu, compleet systeem 12V € 5.000,00
18 Dekwaspomp met dekaansluiting € 850,00
19 Davits RVS € 1.200,00
20 Hekdouche met warm en koud water, compleet systeem € 600,00
21 Stuurbank op achterdek € 800,00
22 Acculader, automatisch, 12V, laadstroom 30A € 950,00
23 Omvormer, 230V, uit 12 V, constant 1.600 Ah € 2.300,00
24 Generator set, 4 kW, diesel, compleet systeem € 8.500,00
25 Toilet, met elektrische versnijdingspomp i.p.v. handpomp € 800,00
26 Vuilwaterafvoeren van pantry/douche/wastafel in separate vuilwatertank (180 L) € 2.650,00
27 Faecaliënafvoersysteem d.m.v. afzuigpomp € 1.000,00
28 2e doucheruimte voorschip, compleet ingericht € 2.800,00
29 2e toiletruimte in voorschip, met wastafel, compleet ingericht (WC met handpomp) € 2.950,00
30 Magnetron (ingebouwd) € 720,00
31 Gasalarm € 400,00
32 Stereoset met Cd-speler en 2 luidsprekers € 750,00
33 Roerstandaanwijzer € 750,00
34 Radarsysteem (1e stuurstand) € 4.000,00
35 Dieptemeter € 1.000,00
36 Dieptemeter, snelheidsmeter en log, combinatie-instrument € 1.500,00
37 Kaartenplotter (1e stuurstand) € 2.000,00
38 Kompas, elektronisch € 1.500,00
39 GPS satellietennavigator € 1.600,00
40 Autopiloot-systeem (1e stuurstand) € 4.400,00
41 Extra stopkontakten 230 V of 12 V, per stuk € 55,00
42 Wasmachine/droger (ingebouwd) € 1.500,00
43 Extra accu’s 120 Amp. AGM incl. inbouw, per stuk € 300,00
44 Thermopane beglazing € 4.500,00
45 Marifoon geïnstalleerd € 1.000,00
46 Beklede bank op het achterdek € 4.500,00
47 Geïntegreerde trap € 3.800,00
48 Primer + antifouling onderwaterschip € 1.850,00
49
50
51
52

% BTW

Totaalprijs:

Kranen tot 25 ton, winteropslag, reparatie, schilderen, renoveren en eigen vervoer.

l  Klassieke elegantie
l  Harmonische lijnen
l  Exclusieve sfeer

GRUNO GRUNO 
CLASSIC RETROCLASSIC RETRO

Jachtwerf Gruno B.V.
Reitdiepskade 19 - 9974 PJ  Zoutkamp (NL) Telefoon +31(0)595 - 40 20 57

E-mail: info@grunoboats.nl  |  jachtwerfgruno@cs.com
Internet: www.grunoboats.nl  |  www.gruno-motoryachten.com



Voor de CLASSIC RETRO-types is de ‚technische beschrijving‘ van het overeenkomstige CLASSIC-type van toepassing.
Alle CLASSIC RETRO-modellen zijn gebouwd naar CE-categorie „B“.
Elk model met eenzijdige, geïntegreerde wenteltrap en achterbank.

Standaarduitrusting (gedeeltelijk): (watergesmeerde of ingevette) aandrijfas inbouw in roestvrij staal, 4-blads propeller, flexibele homokinetische koppeling 
met dynamisch druklager, roerblad dubbelwandige met schoffel, roeras gemaakt van roestvrij staal, automatische stromend water warm / koud, warm water 
van de ketel via de motor en 230 volt, heteluchtverwarming, vergassingsinstallatie volgens DIN, alle ramen en patrijspoorten in getint warmteïsolerend veilig-
heidsglas met geanodiseerde aluminium frameprofielen, warmte- en geluidsisolatie, 230 V walaansluiting, gasfornuis (4 pits) gepolijst roestvrij staal, koelkast 
(90 I), interieur in eikenhout met hoge houten deel solid plafondpanelen in lichte panelen, stuurstand op het achterdek, voorruit met aluminium frameprofie-
len over Behalve helm (5-piece, opvouwbaar), zwemplateau en eenzijdig wenteltrap (in Kasko geïntegreerd), vangrail, leuningen en beslag in gepolijst roestvrij 
staal, RVS-mast, anker , Ankerketting met boogrol en handankerlier.

GRUNO CLASSIC RETRO  Prijslijst 2020
De CLASSIC RETRO-modellen combineren klassieke elegantie en harmonieuze lijnen om een onvergelijk-
baar exclusieve ambiance te creëren. Bij de ontwikkeling van deze hoogwaardige jachtserie hebben we 
onze jarenlange ervaring in de jachtbouw in comfort en luxe op het water geïnvesteerd. Alleen op deze 
manier kon het onmiskenbare CLASSIC RETRO-ontwerp worden gerealiseerd met een spiraalvormige 
trap geïntegreerd in de achterkant en optimaal gebruik van de ruimte voor het ontwerp van het ver-
fijnde interieurontwerp. Het resultaat zijn jachten met tijdloze schoonheid en blijvende waarde. Dankzij 
het ontwerp van de CE-klasse ‚B‘ maken ze indruk op het binnenwater, net als op de zee vanwege hun 
ongecompliceerde vaareigenschappen.

Compleet motorjacht, als basismodel met standaarduitrusting volgens onze ‘technische 
beschrijving’ van de GRUNO Classic typen

Prijs excl. BTW

GRUNO 27 CLASSIC
met 38,2 kW (52 PK) Diesel, 4-cylinder

Knikspant 8,70 m x 3,10 m, gewicht: 7 t, brandstof: 350 l, water: 350 l € 149.500,-

Multiknikspant 8,70 m x 3,10 m, gewicht: 7 t, brandstof: 350 l, water: 350 l ?

GRUNO 30 CLASSIC
met 46 kW (62 PK) Diesel, 4-cylinder

Knikspant 9,70 m x 3,20 m, gewicht: 8,5 t, brandstof: 400 l, water: 400 l € 160.000,-

Multiknikspant 9,70 m x 3,20 m, gewicht: 8,5 t, brandstof: 400 l, water: 400 l € 169.000,-

GRUNO 33 CLASSIC
met 46 kW (62 PK) Diesel, 4-cylinder

Knikspant 10,70 m x 3,20 m, gewicht: 9,5 t, brandstof: 400 l, water: 400 l € 170.500,-

Multiknikspant 10,70 m x 3,20 m, gewicht: 9,5 t, brandstof: 400 l, water: 400 l € 182.900,-

GRUNO 35 CLASSIC
met 69 kW (94 PK) Diesel, 4-cylinder

Knikspant 11,50 m x 3,85 m, gewicht: 11 t, brandstof: 500 l, water: 500 l € 196.000,-

Multiknikspant 11,50 m x 3,85 m, gewicht: 11 t, brandstof: 500 l, water: 500 l € 208.000,-

GRUNO 38 CLASSIC
met 69 kW (94 PK) Diesel, 4-cylinder

Knikspant 12,50 m x 3,90 m, gewicht: 13,0 t, brandstof: 500 l, water: 500 l € 236.700,-

Multiknikspant 12,50 m x 3,90 m, gewicht: 13,0 t, brandstof: 500 l, water: 500 l € 249.000,-

GRUNO 41 CLASSIC
met 69 kW (94 PK) Diesel, 4-cylinder

Knikspant 13,50 m x 4,10 m, gewicht: 15 t, brandstof: 500 l, water: 700 l € 279.000,-

Multiknikspant 13,50 m x 4,10 m, gewicht: 15 t, brandstof: 500 l, water: 700 l € 291.500,-

GRUNO 44 CLASSIC
met 103 kW (140 PK) Diesel, 4-cylinder

Knikspant 14,50 m x 4,20 m, gewicht: 18,0 t, brandstof: 500 l, water: 700 l € 331.200,-

Multiknikspant 14,50 m x 4,20 m, gewicht: 18,0 t, brandstof: 500 l, water: 700 l € 343.200,-

GRUNO 48 CLASSIC
met 125 kW (170 PK) Diesel, 4-cylinder

Knikspant 14,95 m x 4,35 m, gewicht: 20,0 t, brandstof: 700 l, water: 700 l € 372.000,-

Multiknikspant 14,95 m x 4,35 m, gewicht: 20,0 t, brandstof: 700 l, water: 700 l € 385.000,-

Prijzen:  De aangegeven prijzen gelden vanaf januari 2020 en zijn voor levering vanaf werf Zoutkamp. Met het verschijnen van deze prijslijst vervallen 
alle voorgaande prijslijsten.

Leveringsvoorwaarden:  Voor alle offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de NJI-voorwaarden (Neder-
landse Jachtbouw-Industrie-voorwaarden), gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht, zoals deze luiden volgens de laatstelijk 
aldaar gedeponeerde tekst. De leveringsvoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Levertijd:  De levertijd van onze jachten is afhankelijk van de ‘lopende’ werfproductie en wordt bij het afsluiten van het contract in overleg zo nauw-
keurig mogelijk overeengekomen.

Wijzigingen:  Wijzigingen van de constructie en de uitvoering van onze jachten zijn voorbehouden.
Uitvoering:  Op een gedeelte van de foto’s in onze documentaties zijn extra’s te zien, die niet bij de standaarduitvoering horen en tegen meerprijs ver-

krijgbaar zijn.


