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VENEILE, HIKOILE JA UI
SAIL,
SWEAT
SAIL,
WEATAND
ANDSWIM
SWIM
Floating Finn mahdollistaa
kahden suomalaisen perinteen
yhdistämisen; vedessä liikkuminen ja veneily on meille
suomalaisille luonnollinen
tapa liikkua luonnossa.
Toiseksi mukana oleva sauna
kuvaa rentoutumisen ja rauhoittumisen perinteitä.

Floating Finn 600

Iät ja ajat suomalaiset ovat
nauttineet yksityisyydestä
luonnon rauhassa. Floating
Finn mahdollistaa veneilyn,
hikoilemisen ja uinnin perheen
tai ystävien kesken.
Saunalautta koostuu asennusvalmiista käsityökaluin koottavista elementeistä. Lautan
kaikki osat; ala– ja yläkansi,
sauna, kaiteet, penkit, lauteet
jne. on mitoitettu ja suunniteltu nykyaikaista elementtitekniikkaa hyväksikäyttäen
pakettiautoon mahtuvaksi.
Pakettiauton lisäksi tarvitaan
peräkärry kahden 6,6 m:n
ponttoonin kuljetusta varten.
Saunalautan alakannen pintaala on 20 m2 jota kiertää

ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaide.
Lisäksi 5m2:n yläkansi
samoineen Rst-kaiteineen
mahdollistaa oleskelun ja
kauniista näköalasta nauttimisen joissa ja järvissä.

Joten oletteko valmiit
veneilemään, hikoilemaan ja
uimaan ?

Perhe ja ystävät voivat
istua yläkannen molemmin
puolin olevilla penkeillä ja
nauttia näköalasta.
Floating Finn kuljettaa
ihmisiä paikkoihin, joissa
he voivat nauttia yksityisyydestä saunoen luonnon
hiljaisuudessa ja kalastellen. Kannella olevat Rstkaiteet takaavat turvallisen
toimintaympäristön grillaustilaisuuksien ja
ruuanlaiton pitämiselle.
4 - henkisen puulämmitteisen saunan pinta-ala on
2.4 m2. Varustuksiin kuuluu Rst-kiuas, Rstvesisäiliö ja eristetty Rstpiippu, jottei kukaan polta
itseään.

Tekniset Tiedot
Pituus: 6.6 m

Yläkansi: 5 m2

Moottorisuositus: 20 hv

Leveys: 3.3 m

Kantavuus: 3600 kg

Korkeus: 4.5 m

Omapaino: 1800 kg

Nopeus: ~5 solmua
(olosuhteista riippuen)

korkeus irroitettavan
elementtipiipun kanssa
6m

Sallittu henkilömäärä:
kork. 10 henkilöä
Alakansi: 20 m2

Sauna: 2.4 m2
Contacts:

Floating Finn Oy
Lukiokatu 2, 95400 Tornio/Finland
Internet: www.floatingfinn.fi
Rainer Kettunen +358 50 5939945
rainer.kettunen@floatingfinn.fi
Marko Koivisto +358 400 541227
marko.koivisto@floatingfinn.fi

HINTA: 21.900 €
(alv. 0%) vapaasti
varastossa
(hinta ei sisällä moottoria)

• Helppo kuljettaa ja koota, kehittynyt elementtitekniikka
• Helppo ohjata ja hallita korkealla sijaitsevan
komentosillan ansiosta, hyvä näkyvyys
• Luonnonmukainen, raaka-aineena puu ja Rstteräs
• Puitteet monenlaisille saunakokemiksille, talvella
toimii piha– tai rantasaunana
• Kotimainen tuote, suomessa valmistettu
• Toimitetaan osina pystytysohjeineen, pystytyshinta (Pohjoismaat) 2000 eur (alv. 0 %)
• Rekisteröidään veneeksi
• CE-merkitty kaupallinen tuote

