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SUOSITUSVÄHITTÄISHINNASTO  2019

MV  = ilman ohjauspulpettia

R  = ohjauspulpetti

DUO  = kahdella pulpetilla

CC = keskipulpetti

L/P  = tilauksesta lyhyt tai pitkärikiselle koneelle

Suvi 420 (sis.airot ja reunalistan) 1 170.00
KAMPANJAHINTA 2019  995.00     
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  152.00    
– kaiteet 100 cm rst  131.00    
SUVI 460 (sis.airot) 1 520.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  162.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– satamakuomu, vihreä  331.00    
SUVI 465 (sis.airot)  1 725.00
KAMPANJAHINTA 2019 (sis. istuinsarja) 1590.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  142.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– satamakuomu, vihreä 331.00    
SUVI 495 (sis.airot) 1 620.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  162.00    
– satamakuomu, vihreä  342.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
SUVI 420 ”TERVA”   1 215.00
(sis. tervatut airot ja reunalistan)
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm) 152.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
SUVI 460 ”TERVA” (sis. tervatut airot)  1 590.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  162.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– satamakuomu, vihreä  331.00    
SUVI 465 ”TERVA”  (sis. tervatut airot)  1 795.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  142.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– satamakuomu, vihreä 331.00    
SUVI 495 ”TERVA” (sis. tervatut airot)  1 695.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  162.00    
– satamakuomu, vihreä  342.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
SUVI 42 ”KELO” (sis. harmaat airot) 1 590.00 
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– satamakuomu, vihreä  321.00    
SUVI 48 ”KELO”  (sis. harmaat airot)   1 790.00
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– satamakuomu, vihreä  352.00    
SUVI 52 ”KELO” (sis. harmaat airot) 2 390.00 
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– satamakuomu, vihreä  362.00      
SUVI 444  (sisältää airot) 2 090.00
KAMPANJAHINTA 2019 1 890.00
– satamakuomu 331.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  172.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– peräkaide rst  301.00
SUVI 450  (sisältää airot) UUTUUS 2 295.00
– satamakuomu, vihreä 331.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)   132.00    
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– peräkaide rst  301.00
– keulakaiteet rst  279.00  
SUVI 4230 MV  L/P 2 930.00
SUVI 4230 R    L/P 3 230.00
KAMPANJAHINTA 2019 (sis. TL+TL-kaari) 2 850.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  219.00
– istuintyynysarja UUTUUS  395.00    
– sivukaiteet 170 cm rst  245.00        
– sivukaiteet 210 cm rst  413.00
– keulakaiteet rst  279.00
– tuulilasi  274.00    
– tuulilasinkaari rst  289.00    
– peräkaide rst  342.00    
– satamakuomu  377.00    
– kölirauta 20 mm rst  asennettuna  315.00
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    
 SUVI 4250 4 275.00
KAMPANJAHINTA 2019 (sis. TL+TL-kaari) 3750.00      

– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  244.00    
– istuintyynysarja   474.00    
– sivukaiteet 200 cm rst  250.00    
– keulakaiteet rst  279.00    
– tuulilasi  274.00    
– tuulilasin kaari rst 289.00    
– peräkaide rst  341.00    

– satamakuomu  376.00    
– uistelutarga rst 1500 mm  473.00    
– vapaputki 245 mm rst  40.00    
– takilapohja  65.00    
– keulaportaat  224.00    
– kölirauta 20 mm rst asennettuna  315.00
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    
SUVI 45 DUO (sis. laminaattisarjan) 6 375.00
– istuintyynysarja   464.00    
– perähyttikuomu  913.00    
– satamakuomu  385.00    
– tuulisuoja ohj. pulpettien väliin  101.00    
– uistelutarga 1500 mm rst  473.00    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00    
– takilapohja  65.00    
– keulaportaat  224.00    
– kölirauta 20 mm asennettuna  315.00
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    
SUVI 46 (sis. köliraudan + laminaattisarj.) 7 090.00
– istuintyynysarja    543.00    
– perähyttikuomu  869.00    
– satamakuomu  393.00    
– uistelutarga 1700 mm rst  483.00    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00    
– takilapohja  65.00    
– keulaportaat  224.00    
– lepuuttajateline (kaidekiinnitys)  104.00
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    
SUVI 47 DUO (sis. köliraudan + välioven
+ laminaattisarjan) 8 550.00
– istuintyynysarja   476.00    
– perähyttikuomu   931.00    
– satamakuomu  385.00    
– uistelutarga 47 Duo rst UUTUUS  610.00
    (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)        
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00    
– takilapohja  65.00    
– keulaportaat  224.00    
– tölkkiteline (kaidekiinnitys)  40.00    
– lepuuttajateline (kaidekiinnitys)  104.00
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    
SUVI 50 DUO (sis. köliraudan + välioven  
+ laminaattisarjan) 9 475.00
– istuintyynysarja   487.00    
– satamakuomu (kaareton)  406.00    
– perähyttikuomu   958.00
– uistelutarga 50 Duo rst UUTUUS  620.00
    (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00    
– takilapohja  65.00    
– keulaportaat  224.00    
– vesihiihtokaari 5050/5080/50 320.00    
– lepuuttajateline (kaidekiinnitys)  104.00    
– tölkkiteline (kaidekiinnitys)  40.00
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    
SUVI 50 DUO FISHER UUTUUS
(sis. köliraudan + laminaattisarjan) 9 790.00
– istuintyynysarja   495.00    
– perähyttikuomu  958.00    
– satamakuomu  (kaareton)  406.00    
– uistelutarga 50 Duo rst UUTUUS  620.00
    (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00    
– takilapohja  65.00    
– keulaportaat  224.00    
– lepuuttajateline (kaidekiinnitys)  104.00    
– vesihiihtokaari 5050/5080/50  320.00
– painorasia rst (kaidekiinnitys) UUTUUS 45.00    
– viehe/laukuriteline rst UUTUUS 45.00    
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    

SUVI 57 CC 
(sis. köliraudan + laminaattisarjan)    11 720.00
– satamakuomu (kaareton)  486.00    
– istuintyynysarja vm -18                         571.00    
– perähyttikuomu  1080.00
– uistelutarga rst 1900 mm 491.00    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00    
– takilapohja  65.00    
– keulaportaat  224.00    

– vesihiihtokaari 5700/5750/57  320.00    
– lepuuttajateline (kaidekiinnitys)  104.00
– painorasia rst (kaidekiinnitys) UUTUUS 45.00    
– viehe/laukuriteline rst UUTUUS 45.00    
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    

SUVI 57 DUO (sis. köliraudan + välioven 
+ laminaattisarjan) 11 920.00
– istuintyynysarja vm -18  571.00    
– satamakuomu (kaareton malli)  486.00    
– perähyttikuomu vm -18  1085.00    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00    
– takilapohja rst  65.00    
– keulaportaat  224.00    
– irrotettava pöytä (täyd.)  278.00    
– lisälattiahela pöydälle  52.00
– uistelutarga 57 Duo rst UUTUUS  630.00
    (sis. sivukaiteet uistelutargalle 2 kpl)    
– vesihiihtokaari 5700/5750/57  320.00    
– lepuuttajateline (kaidekiinnitys)  104.00    
– tölkkiteline (kaidekiinnitys)  40.00
– painorasia rst (kaidekiinnitys) UUTUUS 45.00    
– viehe/laukuriteline rst UUTUUS 45.00    
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00    
SOUTU-PALTA 495 (sisältää airot) 1 815.00
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  162.00    
– satamakuomu, vihreä  342.00    
SOUTU-PALTA 510 (sisältää airot)   2 335.00
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  162.00    
– satamakuomu, vihreä  356.00    
– kölirauta 30 mm asennettuna  345.00    
SOUTU-PALTA 605 3 140.00
– sivukaiteet 100 cm rst  131.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm) 162.00    
– satamakuomu  441.00    
– kölirauta 20 mm asennettuna  315.00    
KALA-KAVERI  MV  L/P (sis. köliraudan) 2 930.00
KALA-KAVERI  R   L/P (sis. köliraudan) 3 620.00
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  162.00    
– sivukaiteet 170 cm rst  245.00    
– tuulilasi vm 14-  274.00    
– tuulilasinkaari rst vm 14-  289.00    
– keulakaiteet rst  279.00    
– peräkaide rst  321.00    
– satamakuomu vihreä  356.00    
– uistelutarga 1300 mm rst  465.00    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00    
KALA-PALTA MV  L/P (sis. köliraudan) 3 620.00
KALA-PALTA R  L/P (sis. köliraudan) 4 170.00
– satamakuomu vihreä  448.00    
– sivukaiteet 170 cm rst  245.00    
– sivukaiteet 200 cm rst  250.00    
– istuinsarja synt. polyet. (6 mm)  162.00    
– tuulilasi vm -14  274.00    
– tuulilasinkaari rst vm -14  289.00    
– keulakaiteet rst  279.00    
– peräkaide rst  321.00    
– uistelutarga 1300 mm rst 465.00    
– vapaputki kääntyvä 245 mm rst  40.00       
MERI-PALTA CC  9 330.00
– tuulilasi  274.00    
– tuulilasin rst- kaari  289.00    
– sivukaiteet 250 cm rst  260.00    
– keulakaiteet rst  279.00    
– peräkaide rst  386.00    
– istuintyynysarja  562.00    
– perähyttikuomu  1 015.00
– uistelutarga rst 1700 mm 483.00
– vapaputki kääntyvä 245 mm 40.00   
– satamakuomu  546.00    
– keulaportaat  224.00
– SUVI-varustepaketti UUTUUS 220.00 

MUUT LISÄVARUSTEET: 
sopivat kaikkiin Suvi- ja Palta malleihin
– kaide 40 rst (kpl)  56.00    
– kaide 60 rst (kpl)  62.00    
– kaide 80 rst (kpl)  68.00
 

www.suvi-veneet.fi


