
Het ontwerp van de Alumax punter is gebaseerd 
op de welbekende Giethoornse punter. 
De punters van Alumax zijn geheel met de hand 
gemaakt en natuurlijk van onderhoudsvrij 
aluminium. Dankzij het uitgekiende ontwerp ligt 
de Alumax punter, ondanks zijn ranke verschij-
ning, stevig op het water.

Mocht u de blanke uitvoering “te stoer” vinden 
dan kunnen we deze ook voorzien van een kleur. 
De Alumax Punter is verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen.

Specificaties

Standaard uitvoering

Setheweg 12
7942 LB Meppel
0522 - 24 22 12

info@alumaxboats.nl 
www.alumaxboats.nl

Gehele boot gelast van zeewaterbestendig aluminium, zelflozende vloer, dubbele bodem, zitplaats in 
de punt, dwars bank zwevend halverwege de boot, vier aluminium kikkers, achterbank met opberg-
ruimte, traileroog op de boeg, magnesium anode op het onderwaterschip.

Punters

PUNTERS 520 620 750

L.O.A. 5.20 m 6.20 m 7.50 m

B.O.A. 1.85 m 2.20 m 2.37 m

Diepgang 0.85 m 0.97 m 1.06 m

Casco gewicht 180 kg 237 kg 454 kg



Punters

   Extra opties

Optie / Puntertype 520 620 750

Stuurstand €  175,00 €  175,00 €   175,00

Stootrand van massief rubber €  700,00 €  840,00 €1.050,00

Hijspunten in de boot gelast €  250,00 €  250,00 €   250,00

Motor beschermbeugel €  400,00 €  400,00   €   400,00

LED navigatieverlichting €  375,00 €  375,00 €   375,00

Sunbrella kussenset €  900,00 €  950,00 €1.000,00

Wrappen boven de stootrand €  530,00 €  625,00 €   700,00

Biminitop met aluminium frame in de kleur navy blue, zwart of grijs €  595,00 €  595,00 €   595,00

Biminitop met zwart gepoedercoat frame in de kleur navy blue, zwart of 
grijs

€  670,00 €  670,00 €   670,00

Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.

 Motorisering op aanvraag

Totaal prijs van de Punter 520 in hiervoor beschreven uitvoering               € 5.750,00
Totaal prijs van de Punter 620 in hiervoor beschreven uitvoering              € 6.995,00
Totaal prijs van de Punter 750 in hiervoor beschreven uitvoering             € 9.995,00


