ETAP 22s

STANDAARDUITRUSTING
Constructie
Alle ETAP-jachten worden volgens de unieke, dubbelschalige
ETAP-constructie gebouwd. Hierdoor zijn ze onzinkbaar en
bieden ze een verhoogde rompstijfheid, condensarme kajuiten
dankzij de isolatie van romp en dek en een unieke binnenafwerking.

.

Dek-rompverbinding

Zeilen

•

•

•
•

Romp
•
•
•
•
•
•

iso-NPG-gelcoat;
laminaat bestaande uit met glasvezel versterkte polyester;
eerste laminaatlaag in korte, losse glasvezels - roving;
binnenromp wordt in de buitenromp verlijmd;
injectie van polyurethaanschuim (min. 95 % gesloten
cellen) tussen beide rompen;
versterkingen en tegenplaten uit aluminium of RVS.

Dek
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

dubbelschalig geïnjecteerd dek bekleed met TBS-antislip;
versterkt laminaat en aluminium versterkingsplaten op
montageplaatsen van dekbeslag;
aluminium voetsteunbuizen over de ganse lengte;
open preekstoel en gedeelde hekstoel in RVS;
zeereling (45 cm hoog) uit RVS-draad met 2 scepters in
RVS en 2 midscheepse scepters in RVS als beugels
uitgevoerd voor het vastmaken van vallen bij het zetten of
strijken van de mast;
4 bolders;
mastfundering via aparte steunboog in dekstructuur
geïntegreerd;
2 genuarails met 2 genuasleden;
6 valstoppers;
2 lieren en 2 lierhendels op de roof voor vallen en schoten;
omkeerblokken voor bediening van het lopend want vanuit
de kuip;
3 scharnierbeugels voor bevestiging grootschoot aan de
voetsteunbuis;
1 vlaggenstok met houder.

de trekkrachten van het staand want worden via RVStrekstangen op de puttingplaten in de romp opgevangen;
dubbele borging van dek-rompverbinding: het dek wordt
eerst mechanisch aan de romp bevestigd en vervolgens
verbonden d.m.v. gewapend polyesterhars;
aluminium stootlijst.

Kuip
•
•
•
•
•
•
•

ergonomisch uitgevoerde kuip, zelflozend;
kuipbodem met antislip structuur in de gelcoat;
helmstok;
ruime kuipkoffers aan SB en BB;
berging van de brandstoftank in de kuipbodem;
inklapbare zwemtrap in RVS;
manuele lenspomp.

Tuigage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mast, 7/8-tuigage met niet-doorgevoerde mastvoet op het
dek;
1 paar gestroomlijnde zalingen;
ring voor spinnakerboom op mast;
mastvoet voor strijkbare mast met omkeerblokken en
borging van de mast voor transport;
giek met onderlijkstrekker en 2 reeflijnen - single line
reefing;
giekneerhouder;
alle staand want uit RVS met aangewalste hamerterminals
en spanners op het dek;
voorstag, topwant en onderwant (Ø 4 mm), achterstag
(Ø 3 mm);
grootzeil- en fokkenval met D-sluiting;
grootschoot en 2 genuaschoten;
vlaggenlijn aan SB zaling;
windex.

•
•
•
•

partieel doorgelat grootzeil (15.50 m²) met los onderlijk,
2 reven, rond gesneden achterlijk en ETAP-logo;
2 bovenste zeillatten grootzeil doorgaand, 2 onderste zeillatten niet doorgaand;
afneembare lazy-bag met geïntegreerde lazy-jacks in
optie;
genua 115 % (8.40 m2);
grootzeil en genua voorzien van tell-tales en lijkspanners,
beiden geleverd met zeilzak.

Motor
•

mogelijkheid voorzien op het hek voor montage van een
motorstoel en buitenboordmotor in optie.

Water
•
•

2 draagbare watertanks (2 x 10 l) in het vooronder;
een manuele pomp zorgt voor wateraanvoer aan spoelbak.

Kiel
•
•
•
•

gietijzeren kiel met vleugelprofiel - diepgang 1.30 m;
ETAP-tandemkiel in optie - diepgang 0.70 m;
montage van de kiel in een ingewerkte kielkamer, die deel
uitmaakt van de romp en de binnenromp, waardoor de
kielbelasting optimaal op de romp wordt overgedragen;
kiel wordt doorgebout en RVS-tegenplaten worden
voorzien in de romp.

Roer
•
•
•

2 opgehangen monolitische roeren met doorlopende
glasvezelversterkingen;
ophaalbare roeren in optie;
de overbrenging van helmstok naar beide roeren biedt de
mogelijkheid de inclinatiehoek van elk roer apart in te
stellen.

ETAP 22s

.

Rompdoorvoeren

Salon

DOCUMENTATIE & OPTIES

•

•

De ETAP 21i wordt geleverd met een volledig elektrisch
schema en een gedetailleerd eigenaarshandboek
(Nederlands / Frans of Engels / Duits).

•

rompdoorvoeren in messing of RVS, voorzien van snelsluitende kogelkranen;
gewapende slangen bevestigd met dubbele
RVS-slangklemmen.

•
•
•

Ventilatie & daglicht
•
•

schuifluik en 1 rond vluchtluik op het dek;
2 vaste ramen in dekopbouw in optie.

INTERIEUR
•
•
•
•
•
•
•

meubilair in licht notelaar-laminaat, dat beter resistent is
tegen krassen en vocht;
onderhoudsvriendelijk en duurzaam polyester binnendek
waardoor vochtvrezende decoratie overbodig is;
wegneembare donker gekleurde eiken laminaat
vloerplaten;
trapneergang met 1 wegdraaibare trede, bekleed met een
antisliplaag;
zitkussens in bijpassende tonen;
gordijnen in optie;
stahoogte aan trapneergang: 142 cm.

2 lange zitbanken (200 x 60 cm) aan BB en SB, ook als
kooi te gebruiken;
bergruimte onder beide zitbanken;
open berging achter de rugleuningen aan SB en BB;
kajuittafel met wegneembare voet, eveneens te gebruiken
als kuiptafel, opbergbaar onder de kuip.

Keuken
•
•
•

vast keukenblok in licht notelaar-laminaat met bergruimte
en bestekhouder;
2-pits spiritusvuur;
spoelbak in RVS met manuele pomp.

Voorpiek
•
•
•
•

open vooronder met ruime dubbele kooi;
sokkel voorzien voor montage van pomptoilet of
chemische toilet in optie;
ruime berging onder de kooi;
bergingstas met drukknoppen.

Measurements and weights are indicative and are not binding. ETAP reserves the right to change construction and equipment specifications without prior notice.
Responsable editor : ETAP Yachting, Dijkstraat 15, 9160 Lokeren Belgium, ℡ +32 (0)93484846, +32 (0)9 3489516, website: http://www.etapyachting.com, e-mail: info@etapyachting.com

Een volledige optielijst van de ETAP 21i kan u op aanvraag
bekomen.

