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DAIHIO 
ZEEWAARDIG POLYESTER KAJUITZEILJACHT MET 4 a 5 SLAAPPLAATSEN 

De Daïmio is een onkenterbaar, snel en zeewaardig Frans kajuitzeiljacht van topkwaliteit , met een elegante lijn en een modern zeil-

plan. Dit zeer sterk gebouwde schip biedt ten opzichte van zijn lengte van 7 m. een ongekend grote leefruimte met een behoorlijke 

stahoogte van 1.60 m. 

De 4 vaste slaapplaatsen zijn allen beslist ruim te noemen en van de 2 slaapplaatsen in het voorschip kan men eventueel op eenvoudige 

wijze één groot bed maken met slaapplaats voor 3 personen, zodat het schip dan totaal 5 slaapplaatsen heeft. D.m.v. het separatie

gordijn kunnen de slaapplaatsen in het voorschip worden afgescheiden van de rest van de kajuit. Doordat het kajuitdak dubbelwandig 

is, heeft men in de kajuit geen last van kondens. 

Het jacht heeft bijzonder veel bergruimten, n.l.: een f l inke ruimte in het vooronder, grote ruimten onder de bedden, kastjes langs de 

wanden over de gehele lengte van de kajuit, een kast onder de kajuitingang (deze ru,imte kan desgewenst ook benut worden voor een 

binnenboordmotor) en een enorme ruimte onder de vloer van de zelflozende cockpit, welke laatste ruimte zowel aan bakboord als 

aan stuurboord vanuit de cockpit bereikbaar is. 

Het gehele dek en de cockpit zi jn antislip gemaakt. Op de spiegel kan een motorbok worden gemonteerd; waaraan een langstaart 

buitenboordmotor to t maximaal 20 p.k. kan worden opgehangen. Het hoge vrijboord en de gunstige verhouding tussen het totaal 

gewicht (1600 kg.) en het balfastgewicht (635 kg.) geven het schip een grote zeewaardigheid. Het jacht is o.a. door z'n enorme 

stabiliteit en z'n goede wendbaarheid eenvoudig te zeilen, ook de singlehanded zeiler zal er veel plezier aan beleven. 

De Daïmio wordt zeer kompleet met vele accessoires en aen f l ink zeilopp. (25.50 m2) standaaVd geleverd, voor een in vergelijk met 

andere schepen erg lage pri js! 

SPECIFICATIE STANDAARDUITVOERING * 

KONSTRUKTIE: 

met glasmat versterkt polyester 
dubbelwandig dek en kajuitdak 

AFMETINGEN: 

lengte over alles 7.00 m. 
lengte in de waterli jn 6.20 m. 
breedte 2.45 m. 
diepgang 1.1.0 m. 
totaal gewicht 1600 kg. 
ballast gewicht 635 kg. 
stahoogte in de kajuit 1.60 m. 
lengte mast 8.50 m. 
hoogte van waterli jn to t mastvoet 1.40 m. 
2 a 3 slaapplaatsen van 2.30 m. 
2 slaapplaatsen van 2.03 m. 

ZEILEN: 

dacron grootzeil met 2 bindreven 11.50 m2. 
dacron fok IV 14.00 m2 . 

tegen meerprijs kan o.a. worden geleverd: 
stormfok I 4.25 m2 . 
stormfok II 6.50 m2 . 
fok III 11.25m 2 . 
genua 20.00 m2 . 
spinnaker 45.00 m2 . 

RONDHOUTEN: 

geanodiseerde aluminium mast en giek 

VERSTAGING: 

alle stagen zijn uitgevoerd in roestvrij staal 

DEKBESLAG: 

r.v.s. preekstoel 
r.v.s. zeereling 
r.v.s. hekreling 
ankerkettinggeleider 
genuarails 
schootlieren 
schootklemmen 
diverse kikkers 
hardhouten stootlijst 
hardhouten handrelingen 
zelflozende ankerkast 
plexiglas vluchtluik 

VERLICHTING: 

bakboord en stuurboordverlichting 
heklicht 
toplicht in de mast 
kajuitverlichting 
lichtschakelaars 

OVERIGE TOEBEHOREN: 
matrassen 
gordijntjes met rails 
separatiegordijn 
vloerbedekking 
pompkloset 
afwasbak 
kardanish gasstel 
zeevaste berging voor glazen en flessen 
2 kajuittafels 

* wijzigingen voorbehouden' 
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