
Finnmaster P 7 weekend 

Komfort – fart – støjsvag 

 

P7 weekend er en fantastisk kabinebåd, som favner bredt i brugsmønstret. 

Går man rundt i båden, lægger man også mærke til de små detaljer. Cirkulation om bord foregår 

sikkert og let. De negativt monteret ruder giver masser af plads og skylight i ruftaget kan give 

følelsen af at være under åben himmel.  

Støjsvag – man kan føre en samtale med meget lav stemmeføring, selv med 28 knob. Skrog 

konstruktionen i forskibet og undervandsskroget er designet således, at det også absorberer 

støj fra vand. Det er ikke kun smart. Sejler ”blødt og tørt”. Skrogvinklen kombineret med steps 

giver båden en blød gang i bølgerne. Steps holder også vandsprøjt nede - det værdsættes, når 

man er på vandet.  

 

                                     

 

                          

 



       

Forkøjen er stor, rummelig og med indbygget hul i fodenden. Lidt som en seng uden gavl. 

Under BB side af køjen er der et meget stort opbevaringsrum. Man kan kom til toilettet selv 

med fuld opredning. Finnmaster er bygget i Finland og kahytten har en inderskal, som 

mimimere kuldebro fra vandet. Det mærkes. 

     

Toilettet er rummeligt med reel og  god plads også når man er på toilet. Vasken er dyb og til 

højre er der en lang hylde. 

       

Salonen er reel og rummelig. Her er rygstøtter og plads til hovedet, selv for personer over 180 

cm. Pantryet kan laves om til en siddeplads og bordet kan lægges ned, så man har en soveplads. 

Læg mærke til den indbygget hylde, som er 20 cm dyb med plads til private artikler. 



 

Cockpittet er stort og rummeligt og med kalechen oppe, er det en del af kabinen.  Styring ude 

øger sikkerheden, især ved havnemanøvre og fiskeri. 

 

   

Masser af siddeplads – også til gode venner. Det unikke er, at fenderne har en konkret plads. 

Hele 6 opbevaringsrum findes agter. Der er rig muligthed for at få plads til netop jeres favorit 

grej. 

 

 

 



                       

Ringdækket er komfortabelt at gå på med det sidemonteret konkave søgelænder. Som 

standard er der en pullert midtskibs.  

  

   

Førerpladsen er designet til montering af indbygget plotter og har ingen genskind fra solen. 

De negativt monteret frontruder samler ikke på regnvand, når man ligger stille. Det er helt 

specielt.  Under sejlads blændes man ikke af solen med det frembygget tag.      



         

Rummeligheden er enorm bag forruderne, som vist på billederne. 

   

Indbygget badestige på badeplatformen er blandt de fine detaljer. 

 

   Forkøjen er over 200 cm og køjen i salonen er hele 180 cm. 

 

 



 

Pantryet er klassens største  med hele 3 skabe og køleskabet i modsat side. 2 indbyggede 

hylder, som har en dybde på op til 15 cm, giver plads til det som skal være let tilgængeligt. 

Bordpladen er lang, hele 130 cm. Gulvet er uden forskellige niveauer. 

         

På Grønland bruges P7 som Charterbåd. Bland de eneste som kan godkendes. Private kunder 

sejler op ad kysten, ofte 10 til 30 timer ad gangen for at nå frem.  

Finnmaster P 7 Weekend er klar – er i? 


