APRESENTAÇÃO

O FLEX-1100 CABIN é mais um projeto da FLEXBOAT para inovar no mercado náutico nacional e
internacional. É um barco repleto de modernidades e com soluções inteligentes e inovadores, confira:

• Duas poltronas articuladas, embutidas na parte externa da cabine, complementam a sofisticação deste
barco. Tais poltronas, através de comandos elétricos, se transformam em espreguiçadeiras
proporcionando extremo conforto ao ato de tomar sol. Utilizando mecanismo com proteção à corrosão e
almofadas injetadas resistentes a água, estas espreguiçadeiras são itens inéditos em uma embarcação de
lazer (exclusividade e pioneirismo da Flexboat).
• Banco de proa para duas pessoas dotado de: apoio de braços acolchoado, porta copos, alça de
segurança, assento e encosto estofado pelo sistema Hinterschaum (almofadas resistentes a água),
compartimento para guarda de pertences sob o assento com 174 litros de capacidade.
• A porta traseira da cabine é dividida em duas partes. A parte de cima, abre com comando elétrico e o
acesso central da parte de baixo, abre através de porta deslizante removível (tipo guilhotina), que formará
a mesa de popa da embarcação.
• A Cabine do FLEX 1100 CABIN possui 4 áreas distintas: cockpit de comando, banheiro, dinette (pequena
cozinha) e salão principal.
• O cockpit é dotado de: Uma poltrona de pilotagem (alemã) que possibilita pilotar o barco sentado ou em
pé. O banco é dotado de sistema de absorção de impactos, (amortecimento), com regulagem para o peso
de cada pessoa que estiver no comando da embarcação. O comando também é dotado de apoio de pé
para o piloto.
• Sob a poltrona de pilotagem existe uma geladeira elétrica (opcional).
• Dois sofás longitudinais sendo um para 3 pessoas e outro para 2 pessoas, no salão principal da cabine.
• Dois faróis de milha com design inovador, super possantes, (1200 Lumens cada um), embutidos no teto
da cabine, (parte frontal) integram a modernidade deste barco.
• A praça de popa rebaixada aumenta a profundidade interna do barco, ou seja, melhora a segurança,
(principalmente das crianças), uma vez que o costado do barco inflável fica mais alto.
• Luzes de cortesia em LED embutidas no rodapé embelezam a praça de popa à noite. A praça de popa
possui também uma área gourmet dotada de 5 gavetas sendo 4 para guarda de utensílios, e 1 para
guardar os pés da mesa de popa mais os instrumentos para churrasco (espetos, facão, pega-carne etc.)
completam o espaço gourmet a pia em aço inox, a torneira escamoteável, uma caixa tipo COOLER (com
parede dupla e espuma de poliuretano), com 108 litros de capacidade e uma churrasqueira elétrica com

1250 Watts. O móvel do Espaço Gourmet tem como sistema de segurança, um interruptor na tampa que
desliga a corrente da churrasqueira impedindo assim acidentes por esquecimento de desligá-la. A tampa
do espaço gourmet possui também uma chapa protetora em aço inox sobre a churrasqueira evitando o
superaquecimento da fibra quando a tampa for fechada com a churrasqueira ainda quente. A tampa é
dividida em duas partes para tornar sua utilização mais inteligente.
• O Flutuador do FLEX-1100 CABIN é cônico e possui 10 (dez) câmaras de ar independentes, confeccionado
com tecido Hypalon francês marca ORCA© com 1670 DECITEX.
• Os cones de popa do flutuador possuem iluminação em LED, proporcionando excelente acabamento e
design inovador.
• O paiol da âncora tem 250 litros de volume cúbico. O Kit de âncora elétrica é item de série.
• Vaso sanitário elétrico com macerador, cuja descarga é armazenada em tanque de águas negras,
suficiente para 15 descargas consecutivas, (60 litros de capacidade com medidor de nível no painel) para
posterior descarte.
• Tomadas USB instaladas: na proa, no banheiro, na praça de popa e no interior da cabine.
• Gaiúta para ventilação no teto do salão principal, sobre a bancada da pia e no banheiro.
• Smart TV de 28 polegadas embutida na parede da dinette. (Opcional).
• Saída de ar condicionado no banheiro. (Ar condicionado opcional).
• Difusores de ar condicionado para o piloto. (Ar condicionado opcional).
• Console de teto para instalação do rádio VHF e rádio de som, dotada de alto-falantes, porta óculos e luz
de leitura.
• Uma base lateral a direita do piloto, integrada ao painel principal, permite acesso ergonômico aos
manetes de comando e ao Joystick além de possuir porta objetos em sua base.
• Limpadores de pára-brisas.
• Esguichos elétricos (água doce) para lavar o pára-brisa.
• Comprimento total da embarcação: 11,00m
• Comprimento dos flutuadores (tubo): 10,73m
• Comprimento da linha d’água: 9,07m
• Largura interna máxima (boca Interna): 2,50m
• Largura total externa (boca máxima): 3,80m
• Diâmetro dos flutuadores (tipo cônico): 0,42m na proa e 0,63m na popa.
• Quantidade de câmaras de ar independentes: 10
• Peso total estimado com parelha de motores de popa 300 HP, abastecido de água e combustível: 5.700Kg
• Motorização mínima: parelha de motores de popa com 250 HP cada.
• Motorização máxima: trio de motores de popa com 400 HP cada.
• Gerador náutico 5 KVA (Opcional)
• Capacidade do tanque de combustível: 800l
• Capacidade do tanque de água doce: 180l
• Capacidade do tanque de águas negras (esgoto): 60l
• Ângulo de inclinação do espelho de popa: 14°
• Ângulo do "V" do casco na popa: 18°

• Quantidade de pessoas diurna (recomendado): 15 sendo (1+14)
• Capacidade total de carga: 3.800kg
• Anilhos para ser rebocado e rebocar: 1 na proa e 2 no espelho de popa.
• Anilhos especiais para içamento: 4 sendo 2 nas laterais da proa e 2 embutidos na plataforma de popa.
• Cor dos flutuadores: branca, prata, cinza, amarelo, vermelho e laranja (Consulte disponibilidade de cores
junto a um de nossos Consultores Técnicos)
• Cor de decoração: azul marinho, verde caribe, ou outras cores personalizáveis (Consulte disponibilidade
de cores junto a um de nossos Consultores Técnicos)
• Cor do casco em fibra de vidro: branca
• Cor do convés: branca
• Revestimento em TECA no convés (Opcional)
• Cor das peças em aço inox: natural polido
• Garantia do casco para utilização como lazer: 2 anos

FLEX 1100 CABIN.
O LUXO DE UMA LANCHA COM A SEGURANÇA DE UM INFLÁVEL.

*As imagens deste barco são ilustrativas e algumas delas podem apresentar opcionais. A Flexboat reserva o direito
de fazer modificações em seus produtos a qualquer tempo sem aviso prévio. A Flexboat não é obrigada a fazer
alterações similares ou modificações em seus modelos vendidos antes da data de tais alterações.
*The pictures about this boat are illustrative only and can show optional items. Flexboat reserves the right to make
changes to its products at any time without prior notice. Flexboat is not obligated to make similar changes or
modifications to models sold prior to the date of such changes.

