
Finnmaster - made in
the midnight sun
Tervetuloa keskiyön auringon maahan. Täällä Suomen

ylpeimmät veneenrakentajat asuvat ja rakentavat veneitä

taianomaisen kesätaivaan alla.

Jokainen venetehtaaltamme lähtevä vene on

rakennettu ja suunniteltu vuosikymmenten taidolla,

kokemuksella ja selkeällä näkemyksellä: rakennamme

modernisti muotoiltuja veneitä, joissa on järkeviä

ratkaisuja – turvallisuudesta tinkimättä.

Veneemme testataan veneveistämömme edustalla

aidossa meriympäristössä. Ammattiylpeydellämme ei ole

rajoja, ja valvomme tarkasti veneidemme laatua pienintä

yksityiskohtaa myöten. Emme tee kompromisseja

rakentaessamme venettä sinulle ja perheellesi.

Pehmeästi kulkeva virtaviivainen runko

Helppo hallita ja käsitellä

urheilullisessakin menossa

Avara avotila seuranpitoon

Leveä suojaava tuulilasi

Helppokulkuinen ja korkealaitainen

Valoisa kajuutta, jossa vesi-WC

Runsaasti käytännöllistä säilytystilaa

Mukavat o shore-tuolit apukuljettajan

paikalle (lisävarusteena)

LED-etuvalot (lisävarusteena)

Kätevä aurinkotaso (lisävarusteena)
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Finnmaster - made in the midnight sun
Meistä Finnmaster T7 on aivan oma lukunsa. Siinä nykyaikainen huippumuotoilu ja aito käytännöllisyys

yhdistyvät täydelliseksi kokonaisuudeksi, vauhdikkaaksi urheiluveneeksi, joka soveltuu mainiosti myös

hauskaan perheveneilyyn.

T7-mallissa on kaikki. Tyylikkään urheilullinen ulkonäkö, virtaviivainen runko ja keulan innovatiiviset

LED-valot. Se on luonteeltaan nopea ja suorituskyvyltään ja käsiteltävyydeltään mahtava... ja siinä on

myös pehmeä puoli, kotoisaa mukavuutta rentoon oleiluun koko perheelle.

Smart Design -ajattelun ansiosta voit nauttia päivästä rennosti avotilan pöydän ääressä tai

aurinkotasolla ja viettää yön keulakajuutassa, jossa sijaitsee suuri parisänky ja WC.
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Pehmeästi kulkeva runko
mukavaan ajoon

Ajomukavuus on keskeinen osa

onnistunutta venesuunnittelua.

Finnmaster-veneiden rungot on tehty

asiantuntemuksella kulkemaan vedessä

hallitusti ja tarjoamaan vakaan ja

turvallisen tuntuista kyytiä niin

kuljettajalle kuin matkustajille ajo-

olosuhteista riippumatta. Finnmaster T7 -

mallissa on uusimpaan

suunnittelutyöhömme perustuva

virtaviivainen runko.

Tarkkaa käsiteltävyyttä ja
hallintaa

Suunnittelijamme kiinnittävät erityistä

huomiota veneidemme käsiteltävyyteen.

Finnmaster-veneet tunnetaankin

käyttäjäystävällisyydestään ja helposta

ohjattavuudestaan. Lisäksi testaamme

veneissämme Yamahan moottoreita eri

tehovaihtoehdoilla, jotta sinä tiedät

ennalta miten veneesi käyttäytyy

valitsemasi teholuokan voimanlähteen

kanssa, tilanteessa kuin tilanteessa.

Vankka lasinen tuulilasi

Sivuille asti ulottuva kookas tuulilasi

tarjoaa hyvän näkyvyyden ja lisäksi suojaa

kuljettajaa ja matkustajia tuulelta ja

roiskeilta myös takatilan penkillä.

Suunnittelussa on panostettu
mukavuuteen

Avotila lukuisine istumapaikkoineen

houkuttelee miellyttävään seuranpitoon,

ja ohjauspaikan istuimet ovat tukevat ja

myös mukavat.

Kätevä aurinkotaso

Avotilan ruokailuryhmä muuntuu

lisävarusteena saatavan aurinkotason

avulla vaivattomasti aurinkopediksi

rentoon oleiluun.

Valoisa ja ilmava kajuutta

Suuret kattoikkunat ja tuuletusventtiileillä

varustetut pitkät runkoikkunat antavat

keulakajuutalle valoisan ja ilmavan ilmeen.

Kajuutassa on makuupaikat kahdelle sekä

sohvapenkki. Sieltä löytyy myös vesi-WC ja

WC:n verho.
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Kaikki tässä esitteessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja niitä voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Valokuvissa voi olla ammattilaisten ohjaamia veneitä eikä kuvia ole tarkoitettu suositukseksi tai ohjeeksi

veneen turvallisesta käytöstä tai ajotyylistä. Noudata aina paikallisesti voimassa olevaa

veneilylainsäädäntöä. Kun olet vesillä, käytä aina sopivaa pelastusliiviä tai kelluntavälinettä sekä tarvittavia

turvavarusteita.
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