
Udstyrsliste Locaboat (side 1) 
 
Pénichettes® Classique (935, 935W, 1107W, 1106FB) 
Hævet styrehus med soltag placeret på den bagerste halvdel af båden for optimal udsyn. 2 sidedøre giver 
nem adgang til det store soldæk. Soldækket er nemt at komme rundt på og sø-gelænderet gør det sikkert. 
Dækket er plan med sø-bredden, så det er nemt at gå i og fra land. Den nemmeste Locaboat at manøvrere.  
 

• Alle bådene i Penichette Classique serien er udstyret med en dieselmotor på 37,5hk 
• Stort soltag og mange vinduer 
• 12V cigarstik ved  instrumentbrættet (til mobil, kamera osv) 
• 230V strømudtag i salonen er tilgængelig når båden er tilsluttet landstrøm 
• Varmluftsystem sikrer varmt indeklima året rundt 
• Varmt og koldt trykvand. Varmt vand laves enten via gasdrevet vandvarmer eller varmeveksler fra 

motoren 
• 1 Bad med pumpetoilet 
• Køkken er udstyret med køleskab, ovn og komfur med 2-3 blus, håndvask og skabsplads. Fuld 

udstyrsliste for køkken sendes med bekræftelsen. 
• 935W og 1107W har hvidt skrog og skot, er udstyret med elektriske toiletter og et fastmonteret 

cykelstativ 
• Radio med CD-afspiller 
• Gangbro 
• Sengelinned til alle personer 

 
 
Pénichettes® Aft-Deck (1120R, 1260R, 1500R) 
Det rummelige agterterasse med det U-formede siddepladser forlænger salonen og man kan spise udenfor. 
Salonen har spisebord med fast bænk samt en god styreplads - 2 soltag giver masser af frisk luft. Soldækket 
er nemt og sikkert at komme rundt på. Dækket er plan med sø-bredden. Den hævede styreplads er på den 
bagerste halvdel af båden med optimal udsyn. Alle kahytter er med dobbeltseng, masser af skabsplads og 
egen håndvask. 
 

• Bådene i Penichette Aft-Deck serien er udstyret med en dieselmotor på 28-50hk 
• Bådene er rummelige indeni takket være et stort soltag og mange vinduer 
• 12V cigarstik ved  instrumentbrættet (til mobil, kamera osv) 
• 230V strømudtag i salonen er tilgængelig når båden er tilsluttet landstrøm 
• Alle kahytter har egen håndvask 
• Gasdrevet Varmluftssystem sikrer varmt indeklima året rundt. Centralvarme i Irland, Italien og 

Picardy 
• Varmt og koldt trykvand. Varmt vand laves via varmeveksler fra motoren 
• 2 Bad og 2 elektriske toiletter 
• Køkken er udstyret med køleskab, ovn og komfur med 3 blus, håndvask og skabsplads. Bord og 

stole kan også bruges på agterdækket. Fuld udstyrsliste for køkken sendes med bekræftelsen. 
• Bovpropel (1120R kun i Irland, Tyskland og Holland) og fastmonteret cykelstativ 
• Det forlængede tag over agterterassen giver læ for sol og regn. Udebelysningen giver mulighed for 

at opholde sig ude efter mørkets frembrud 
• Radio med CD-afspiller 
• Gangbro 
• Sengelinned til alle personer 



Udstyrsliste Locaboat (side 2) 
 
Pénichettes® Flying Bridge (1020FB. 1160FB, 1165FB,1180FB, 1400FB, 1500FB) 
Stort agtersoldæk med styreplads, bord og siddepladser. Dækket er nemt at komme rundt på og sø-
gelænderet gør det sikkert. Dækket er desuden plan med sø-bredden, så det er nemt at gå i land. Central 
salon med U-formet spisebord samt sekundær styreplads. 
 

• Bådene i Penichette Flying Bridge serien er udstyret med en dieselmotor på 50hk (40hk i Italien) 
• 12V cigarstik ved  instrumentbrættet (til mobil, kamera osv) 
• 230V strømudtag i salonen er tilgængelig når båden er tilsluttet landstrøm 
• 1180FB og 1500FB er udstyret med solceller samt 230V-stik til barbermaskine 
• I Italien er 1020FB, 1180FB og 1500FB udstyret med solceller, dæksbruser og solskærm 
• Oliefyr producerer varmt vand og centralvarme. Det sikrer et varmt og tørt indeklima 
• Varmt og koldt trykvand 
• 2-4 Bad og 2-4 elektriske toiletter 
• Stort køkken udstyret med køleskab, ovn og komfur med 2-3 blus, håndvask og skabsplads. Fuld 

udstyrsliste for køkken sendes med bekræftelsen. 
• Både indvendig og udvendig styreposition og bovpropel (1020FB kun i Italien, Holland og Midi-

Camargue) 
• Radio med CD-afspiller 
• Gangbro 
• Sengelinned til alle personer 

 
 
Europa (E400, E600, E700) 
Hyggelig og elegant, Europa serien er designet efter samme princip som en stor yacht og inspireret af 
maritim navigation. De traditionelle og teksniske byggemetoder mødes med et moderne design, som byder 
på helt unikke sejloplevelser ombord. Agterdækket er perfekt til en hurtig badetur såvel som at kaste 
snøren ud fra. Indeni er båden rummelig og lys takket være de mange vinduer. Multimediesystem med 
radio, sattelit-TV (begrænset modtagelse visse steder), CD, MP3 og DVD. På soldækket er der et ekstra 
køleskab samt en dæksbruser. 
 

• Bådene i Europa serien er udstyret med en dieselmotor på 65hk (85hk i E700) 
• Bovpropel (+ ekstra hækpropel på E700) 
• 230V strøm 
• Centralvarme 
• Alle badeværelser er udstyret med bad, elektrisk toilet, håndvask og hårtørrer 
• Dækbruser med varmt og koldt vand 
• Myggenet på flere vinduer 
• Køkken er udstyret med 160L køleskab med frys, ovn og komfur med 4 blus, håndvask og 

skabsplads. Fuld udstyrsliste for køkken sendes med bekræftelsen 
• Bimini på alle både i Tyskland, Italien og Polen. I Frankrig kan man leje en parasol 
• Radio med CD-afspiller 
• Gangbro 
• Sengelinned til alle personer 


