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kod identyfikacyjny HOR 
zgodne z normą PN-EN ISO10087

                                                                    certyfikat „CE” HORNET 29

SPECYFIKACJA JACHTU   HORNET 24  

I. KADŁUB: wykonany w stoczni w/g obowiązujących norm, dł. 7,30 m; szer. 2,55 m.
Kokpit i pokład wyłożone drewnem IROCCO

II. WNĘTRZE: wykonane ze sklejki szkutniczej, bez wkładki dennej ( laminatowej )

1. Strefa dziobowa:
podwójna koja 
dwie jaskółki boczne 
schowki pod koją w/g uznania armatora

2. Strefa rufowa:
podwójna koja wzdłuż osi
schowki pod kojami w/g uznania

3. Mesa:
dwie koje z możliwością rozłożenia 
rozkładany stół z trzech elementów
oparcia lędźwiowe ze schowkami
dwie jaskółki nad oparciami lędźwiowymi
szafka elektryczna
ciąg szafek po obu stronach
schowki pod kojami w/g uznania
podłoga z podnośnikami

4. W-C:
szafka pod umywalką
jaskółka nad umywalką
wylewka wody przy umywalce
zawór odcinający odpływ wody z umywalki
lustro na ścianie w-c
haczyki do ubrań
duża szafka za w-c

5. KAMBUZ:
kuchenka dwupalnikowa z przykrywką
zlew 

szafki nad kambuzem 
2 szuflady pod kambuzem + szafka
zawór odcinający odpływ wody z kambuza
bateria wody

6. INSTALACJA WODNA:
zbiornik wody pitnej z pompą zanurzeniową
wylewka wody w kambuzie i W-C

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
rozdzielnie elektryczne 6 pkt. 
Mesa  oświetlenie  ledowe,  w-c  1  szt,  koja 
rufowa 1 szt., koja dziobowa 1 szt. 
główny wyłącznik prądu
gniazda 12 Volt
miejsce na akumulator pod schodami
oświetlenie sektorowe przód i tył

8. BALAST  450 kg. 
9. INSTALACJA  GAZOWA wykonana 

zgodnie z PN – przewód miedziany,  zawór 
przy kuchence

10. MATERIAŁ TAPICERSKI na koje w/g 
uznania armatora 

11. MATERIAŁ TAPICERSKI piankowany 
lub  wykładzina  na  burty  w/g  uznania 
armatora 
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III. POKŁAD:

1. OKUCIA ze stali nierdzewnej gat.A2
kosz dziobowy  
brama do kładzenia masztu 4 przełożenia 
zblocze nierdzewne
słupki relingowe na podwójny reling + pasy 
relingowe 4 szt.
półkosze
podwięzi wantowe
drabinka rufowa
pantograf silnika
podpora masztu regulowana
jarzmo steru z płetwą sterową
ostroga płetwy sterowej
rumpel steru
pilers wewnątrz jachtu
kosze rufowe 2 szt.

polery cumownicze 4 szt.
miecz z rolkami nierdzewnymi

2. OKNA I SZTORCKLAPA :
okna 2 szt. wykonane z plexy gr. 5 mm.
sztorcklapa plexa dwudzielna z wentylacją 
gr. 8 mm. 

3. LUKI I OTWORY 
WENTYLACYJNE:
luk dziobowy  
luk nad w-c – 1 szt.

4. Listwa odbojowa profil z tworzywa 
sztucznego

5. Kpl. zawiasów do bakist, luku 
kotwicznego

IV. OSPRZĘT POKŁADOWY:

1. Szyny szotów foka profil 25 mm. - 2 szt.
2. Bloczki łożyskowane do szyn foka na linę Ø 

10 – 2 szt.
3. Rolki zwrotne potrójne – 2 szt.
4. Kabestany szotów foka – 2 szt. + stoliki 

nierdzewne z knagami
5. Stopery do fałów i regulacji potrójne – 2 szt.
6. Knaga do rolfoka  – 1 szt.

7. Zaczep talii grota – 1 szt.
8. Bloczki talii grota łożyskowane z knagą – 2 

szt.
9. Bloczki obciągacza grota łożyskowane
10. Bloczki zwrotne fałów: grota, topenanty, 

Lazy Jacka - łożyskowane

V. TAKIELUNEK:

1. Maszt + bom 
2. Sztywny sztag z rollerem
3. Komplet want długie i krótkie Ø 4 – 2 szt. + 

2 szt. krótkie
4. Achtersztag lina kevlar  Ø 4 z regulacją
5. Ściągacze Ø 8 do want – 4 szt.

6. Komplet lin do żagli i regulacji pokładowych 
fały: grota, topenanty, Lazy Jacka, foka
szoty: grota, foka
talia achtersztagu 4 przełożenia
talia obciągacza bomu 
topenanta
fał i kontrafał płetwy sterowej
regulacja żagli
cuma dziobowa
cuma rufowa

VI. ŻAGLE:
1. GROT pełnolistwowy z 1 refbantą + pełzacze
2. FOK przystosowany do sztywnego sztagu z UV
3. LAZY JACK kpl.
4. KIESZENIE na fały 


