
GRUNO SPORTAGE
GRUNO SPORTAGE 1350
Lengte 13.65 m. - Breedte 4.40 m. - Diepgang 1.15 m. - Hoogte 2.75 m.

(Prijs excl. BTW)

Met 1 motor 140 PK (103 Kw)
Watertank 500 L - Dieseltank 500 L. - Vuilwatertank 200 L. € 420.000,-

Met 2 motoren 82 PK (60.3 Kw)
Watertank 500 L. - Dieseltank 1200 L. - Vuilwatertank 200 L. € 460.000,-

GRUNO SPORTAGE 1500
Lengte 15.15 m. - Breedte 4.70 m. - Diepgang 1.35 m. - Hoogte 2.75 m.

Met 1 motor 170 PK (125 Kw)
Watertank 700 L - Dieseltank 1000 L. - Vuilwatertank 300 L. € 780.000,-

Met 2 motoren 140 PK (103 Kw)
Watertank 700 L. - Dieseltank 2500 L. - Vuilwatertank 300 L. € 840.000,-

GRUNO SPORTAGE 1700
Lengte 17.20 m. - Breedte 4.90 m. - Diepgang 1.50 m. - Hoogte 2.75 m.

Met 1 motor 225 PK (166.5 Kw)
Watertank 1000 L - Dieseltank 1500 L. - Vuilwatertank 400 L. € 1.030.000,-

Met 2 motoren 170 PK (125 Kw)
Watertank 1000 L. - Dieseltank 3000 L. - Vuilwatertank 400 L. € 1.100.000,-

l  Klassieke elegantie
l  Harmonische lijnen
l  Exclusieve sfeer

GRUNO 
SPORTAGE
1350 l 1500 l 1700

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



GRUNO SPORTAGEOnze kracht: comfortabel uitgeruste jachten,
met individuele meubels tegen een redelijke prijs
Een betrouwbaar motorjacht met een comfortabele op maat gemaakte ruimte is de beste garantie voor vele ont-
spannen uren op het water. Als veel schip en luxe tegen een redelijke prijs worden aangeboden, kan de droom 
van de grote vrijheid aan boord van uw eigen jacht op de meest prettige manier worden vervuld. Dat is waar het 
GRUNO-programma voor is. Bij ons vindt u niet alleen een grote selectie stalen motorjachten in vele maten en uit-
voeringen, maar we bouwen ze ook tegen uiterst aantrekkelijke prijzen. Hierdoor kunnen wij u precies de juiste 
boot aanbieden voor elk vaargebied. Bovendien biedt onze 45 jaar ervaring in het bouwen van massief stalen mo-
torjachten u de zekerheid van het kopen van een volwassen jacht met royale ruimte en uiterst veilige en betrouw-
bare technologie. De grote kracht 
van onze scheepswerf is de flexi-
bele productie. We leveren geen 
‘standaard’  jacht; in de bouwplan-
ning kunnen we uw individuele 
wensen met betrekking tot de in-
deling en uitrusting van uw mo-
torjacht meestal gratis of tegen 
een kleine meerprijs afhandelen. 
Ook de installatie van extra appa-
ratuur is geen probleem, dankzij 
ons betrokken personeel. We heb-
ben meer dan 45 jaar ervaring in de 
constructie van op maat gemaak-
te kwaliteitsjachten en we beheer-
sen deze vorm van jachtbouw 
perfect. Door deze persoonlijke 
ondersteuning zijn we in staat om 
elke klant zijn droomjacht te leve-
ren volgens zijn wensen. Overtuig 
uzelf van de voordelen die onze in-
dividuele jachtbouw u biedt. We 
zullen u een vrijblijvende aanbie-
ding doen voor uw droomschip. 
Bel ons voor een afspraak of  kom 
naar onze werf in Zoutkamp. Een 
bezoek is in elk geval de moeite 
waard!

  Met CE-certificaat
Cat B/A
Alle GRUNO-motor-

jachten worden gebouwd en 
geleverd volgens de Europese 
CE-richtlijnen voor watersport-
vaartuigen.

Conceptplan

De sportieve versie
Bij de ontwikkeling van de uitdagende Sportage-versie stond het elegante karakter op de voorgrond. Dit komt 
vooral duidelijk tot uitdrukking in het vloeiende lijnenspel. Harmonisch werken de individuele ontwerpcom-
ponenten samen en versmelten tot dit uiterst representatieve jachtmodel, dat in veel jachthavens bewonderd 
zal worden.

Strakke lijnen met dynamische accenten zijn het dominante element van deze modelvariant. De SPORTAGE-ver-
sie belichaamt op een zeer unieke manier het moderne bereik van het GRUNO-jachtprogramma. Het rechtlijni-
ge, op de praktijk gerichte ontwerp staat garant voor onvervalst vaarplezier op elk vakantiewater.


