
                                               

 

 

 
 

 

ПРОМОЦИЯ 
 

 

Артикул: GOLDEN  LINE - G480LF  

Видео: http://grandlodki.com/Video/GLR-

720x480.wmv  

 

Надуваема лодка мод. GOLDEN  LINE - G480LF 

http://grandlodki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9

&Itemid=7  

 

Описание: 

 
 

GOLDEN Line Rider лодките са пример за най-съвременна 

архитектура и инженерни технологии както и за елегантност и класа. С 

техния първокласен комфорт, стабилност и красота, GOLDEN Line 

Rider осигурява най-високо ниво на лукс и Ви дава възможност да се 

насладите на света около себе си с комфорт и стил! 

Моделът е с надуваеми балони, изработени от висококачествен 

подсилен материал, с дълбоко V – образно стъклопластов корпус със 

двойна стрингер HSH система, изляти  в стъкломата хидрофоли ( тип 

воден спойлер ) със система за намаляване на пръските, 

противоплъзгащо се покритие на пода и огромен багажник. 

Препоръчва се монтаж на двигатели 30 – 75 к.с. с дълъг ботуш ( 20 “),. 

Надуваемите балони са 5 камерни с плавни извивки. Капацитет на 

лодката 6 човека или 900 кг. С двигател 60 к.с. олекотен товар и 

пасажери средната скорост е 70 км/ч. 

Стандартно оборудване: 

1. Отлята от стъкломат конзола CL-03 за управление с предно и задно 

отделение за багаж и протектор от вятър 

Основни размери  

дължина/ширина/висо

чина 

Размери на 

Основата  
Тегло 

1100 x 620x 1200 mm 770 x 620 mm 33 kg 

Не съдържа стандартно уредите и контролите за управление 

 
2. Система от червяк, волан и жило 

3.Два броя кнехтове телескопични на кърмата 

4. Стъпало на носа с телескопичен кнехт 

5. Отводнителна система с еднопосочен отводнителен клапан 

6. Носова и бордови дръжки за хващане и сигурност 
7. Отлят от стъкломат рондук на носа с мека седалка на капака 

8. Отлята от стъкломат седалка с рондк, с мека възглавница и 

облегалка 

9. Навигационна арка от неръждавейка с две ръкохватки 

10. Стъпала от стъкломат на края на балоните с противоплъзгащо се 

стъпало и отводнителни канали за да не се задържа вода и проектирани 

завършаци на този стъпеловиден балонен край за максимално 

глисиране и стабилност. 

11. Две гребла  

  

  

  

Lalizas Marine BG LTD 
Phone +359 52 616 695, fax +359 52 604 284,  
email: lalizasbg@morskimagazin.com 

  online shop: www.morskimagazin.com  

  Лодки GRAND България: www.grandlodki.com  

http://grandlodki.com/Video/GLR-720x480.wmv
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12. Ухо телескопично за швартоване, 1 предно и две задни оринга за 

сапаниране 

11.Крачна помпа 

12.Ремонтен комплект 

13.Ръководство за употреба 

14. Фитосанитарен сертификат 

15. Декларация за съответствие 

16. Две години Гаранция на лодката 

Към цената Е ВКЛЮЧЕНО  и следното 

опционно оборудване за модела, според 

изискванията на клиента:  

+ Вграден танк от неръждавейка 63 л. , с капачка за зареждане на 

гориво, отдушник и маркучи за гориво 

+ Горивомер и датчик за измерване на горивото 

 + Портативнен носови шезлонг - превръща носовата част в удобно 

легло (включва шазлонг и възглавница-матрак) 

+ Откачаща се маса с крак за лодка G480LF 

+ Навигационна арка с електрически пакет включващ:  

= корито за акумулатор 

= акумулаторен ключ и морски кабели за акумулатор 

= навигационни светлини монтирани на арката (зелена, червена, 

топова)  

= електрическа сирена с външен монтаж 

= осушителна помпа с окабеляване и отводнителни маркучи 

= 3 броя морски тип прекъсвачи с предпазители 

= гнездо за зарядно на мобилни телефони 

+ Протектор на кила тип А  

+ Подсилен материал 1700 нишки на см^2 

+ Цвят на Материала : БЯЛ  

+ Стъпала за качване в края на балоните/тубите 

+ Редуцир Вентил предпазващ лодката от пренадуване 

Другите опции които НЕ СА  ВКЛЮЧЕНИ  

в цената на лодката 

Протектори на кила и на балоните, черни балони при PVC туби, 

хипалонов материал на изработка, рейлинг и дръжка от неръждаема 

стомана за конзолата около протектора за вятър, чохли, уреди за 

двигателя, нивомер на гориво и датчик, компас, подобрение на арката 

за теглене на водни ски. 

Техн.характеристики на  

Golden LINE G480LF : 

 

Дължина – 455 см 

Ширина – 210 см 

Диаметър на балона – 51 см 

Надуваеми камери – 5 

Товароподемност – 900 кг. 

Брой пасажери – 6 

Тегло на лодката  – 280 кг 

Максимална мощност (к.с.) – 75 

Дължина на ботуша – дълъг ботуш 

Динамични характеристики 

 

 

1. Рондук на носа с мека седалка 

2. Носови страничен/бордови рондук  

3. Преден рондук на конзолата за управление с мека седалка 

4. Рондук на конзолата за управление с капак за достъп 

5. Седалков отсег за съхранение на багаж  

6. Водна осушителна помпа / осушителен отсег  

7. Отделение за вградения резервоар 

Цена на лодката G480LF с ДДС в ЛВ. със 

стандартно оборудване и описаните 

допълнителни опции към модела: 

23 000.00 лв. с ДДС 

Търговска Отстъпка: 3 000.00 лв 
Крайна цена в лв с ДДС: 20 000 лв. с ДДС 
Условия на офертата: 



                                               

 

Цена: всички цени са в лева с ДДС 

Срок на валидност: 01.03.2012.  

Срок на доставка:  максимум 4 седмици след официално потвърждение 

   Начин на плащане: 20% авансово при потвърждение на офертата, остатъка при доставка на стоката 
 
 
 
 

Оферта двигател Yamaha F40FETL: 
 
 

Артикул: Двигател Yamaha F40C 

Техн.характеристики Yamaha F40C:  Мощност  - 40 к.с. 

Обороти – 5000 – 6000 

Брой цилиндри – R4 

Дължина на ботуша – 20 “ 

Тегло – 97 кг 

Стандартно оборудване Yamaha F40C - Външен резервоар 25 л 

- Подкачваща помпа с маркуч 

- Електрически старт 

- Дистанционно управление 

- Защита от свръхобороти 

- Зарядно устройство 

- Сигнализация за ниско налягане на маслото 

- Система за вдигане и регулиране на ботуша 

- Диагностика и сигнализация 

- Оборотомер 

- Алуминиев пропелер 

- Щамбайн 

Гаранция 2 години от датата на доставка 

Крайна Цена с ДДС + монтаж: 12 100.00 лв. 
Условия на офертата: 

Цена: всички цени са в лева с ДДС 

Срок на валидност: 01.03.2012.  

Срок на доставка:  3 седмици след официално потвърждение 

Начин на плащане: 50% авансово , остатъка при доставка на стоката 
 
 
 
 
 
 



                                               

 

 

 
 
 

Оферта Задължително оборудване при регистрация на 1бр. лодка за 6 
пасажера и район на плаване 500 м : 

 

 Код Име Бр. Ед. 

Цена 

Сума: 

1.  70159 Спасителна риза SOLAS 74 
за регистрация , оборудвана 
със свирка 
светлоотражателна лента и 
лампичка 

7 бр 32.00 224.00 

2 92280 Котва сгъваема 6 кг. 1бр 65.80 65.80 

3 2263 Котвено въже 30м. Ф8 30м 1.50 
лв/м 

45.00 

4 50060 Канджа 1 бр 19.70 19.70 

5 337 Аптечка 1 бр 42.00 42.00 

6 31314 Водоустойчив прожектор 1 бр 4.50 4.50 

7 910 Фалшвеер 4 бр 24.00 96.00 

8 70090 Спасителен кръг 2.5 кг 1 бр 58.70 58.70 

9 98992 Въже полипропилен Ф 8 – за 
спасителния кръг 

30 м 0.90 27.00 

10 20693 Хвъргало 1 бр 35.00 35.00 

11 70448 Противопожарно одеало 1 бр 28.00 28.00 

12 31240 Компас Ritchie 75 мм с 
осветление 

1 бр 198.00 198.00 

  Обща сума: 843.70 лв. 

  Отстъпка 100% 843.70 лв. 

  Крайна Цена: 0.00 лв. 
 

Условия на офертата: 
Цена: всички цени са в лева с ДДС 

Срок на валидност: 01.03.2012г. 

Срок на доставка: При изчерпване на наличностите, 4 седмици след официално 

потвърждение 

Начин на плащане: При доставка на стоката      
 
 
 

КОНСУМАТИВИ 
 

 Код: Име: Бр. Ед. 

Цена 

Сума: 

1.  70094 Жило за управление 1 50.00 50.00 лв. 

2.  Акумулатор Varta 60 ma/h 
капсулован  

1 200.00 200.00 лв. 

3. 50481 Тента тип Venus 1 360.00 360.00 лв. 

  Цена с ДДС: 610.00 лв. 

  Отстъпка 360.00 лв. 

  Крайна цена с ДДС 250.00 лв. 
 
 

Условия на офертата: 
Цена: всички цени са в лева с ДДС 
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Hellas (Headquarters) 
Tel:  +30 210 4226274 
Fax: +30 210 4226273 
E-Mail : info@lalizas.com  
 

Australia  
Tel:  +61 (0)3 95556173 
Fax: +61 (0)3 95322824 
E-Mail : 
LalizasAus@bigpond.com  
 

Bulgaria 
Tel: +359 (0)52 616 695 
Fax: +359 (0)52 604 284 
E-mail: lmbg@lalizas.com 
 

Croatia 
Tel: +385 (21) 490709 
Fax: +385 (21) 339060 
E-mail: penul@penul.hr 
 

España 
Tel:  +34 (0)956 644004 / 5     
Fax: +34 (0)956 644006 

E-Mail : lalizas@ctv.es  
 

Italia  
Tel.: +39 010 6513446 
Fax  +39 010 6513496 
E-Mail: Italia@lalizas.com     
 

Netherlands 
Tel: +31 (0)321 337653  

Fax:+31 (0)321 381640 
E-Mail:  
Nederland@lalizas.com  

 

New Zealand 
Tel:  +64 (0)9 443 3782 
Fax: +64 (0)9 443 3792 
E-Mail:  
newzealand@lalizas.com   
 

Portugal 
Tel : +351 (0)21 3610890 
Fax : +351 (0)21 3640144 
E-mail : 
Portugal@lalizas.com 
 

South Africa 
Tel:  +27 (0) 21 5104021-31  
Fax: +27 (0)21 5104114  
E-Mail : rsa@lalizas.co.za     
 

Thailand 
Tel: +66 (0) 2703 5544,       
       +66 (0) 2703 5858 
Fax: +66 (0) 2703 5525E-

ail: info@lalizasthai.com 

 

Turkey 
Tel: +90 (0)216 494 31 83 
Fax: +90 (0)216 494 31 84 
E-Mail: turkey@lalizas.com  
 

UK  
Tel:  +44 (0)1202 493730   
Fax: +44 (0)1202 493731 
E-Mail : 
lalizas@btconnect.com  
 

UAE 
Tel : +971 (0)4 868123 
Fax : +971 (0)4 2868124 

E-mail : uae@lalizas.com 
 

Ukraine 
Tel : +380 (0)482 304 225 
Fax : +380 (0)482 304 716 
E-mail : 

urkraine@lalizas.com  
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Обща Оферта Лодка, с Двигател, с оборудване за регистрация 
и монтаж: 

 

 Име: Коли
чест
во 

Цена  

1. Надуваема лодка G480LF 1 бр 23 000.00 лв 
2. Двигател Yamaha F40C  1 бр 12 100.00 лв 
3. Допълнително оборудване за 

регистрация (таблица консумативи) 
 843.70 лв 

4. Жила, Акумулатор, тента,  1  610.00 лв 
5. Монтаж, окомплектоване, масло  2 000.00лв 

 Цена в лв. с ДДС:  38 553.70 лв 
 Отстъпка  6 203.70 лв 
 Цена в лв с ДДС  32 350.00 лв 
 ДДС 20 %  5 392.00 лв 
 Крайна цена лв без ДДС  26 958.00 
 Final price EURO, no VAT  13 784.00 
 
 

Условия на офертата: 
Срок на валидност: 01.03.2012г. 

Срок на доставка: 10 работни дни 

Начин на плащане: 50% авансово , остатъка при доставка на стоката 

 

 С уважение:      

        Андриан Анегностиев     

       /Управител Лализас Марин БГ/        

 

            

 



                                               

 



                                               

 

 
 

 


