DOSYA

10-12 METRE MOTORYATLAR

Yazın tadı tuzu
BUYRUN; 10-12 METRE ARASI 2015 MODEL 16 ADET ŞIK MOTORYAT… TEK
KIŞININ RAHATÇA KULLANABILECEĞI, AILE VE ARKADAŞLARLA TEKNEDE
KALMAK IÇIN YETERLI KONFORA SAHIP BU MODELLER, HAYATINIZA YAZ
NEŞESI GETIRECEK.

Chris Craft Corsair 36 Hard Top

r*

1 dola

7
494.5

Marina Deniz Araçları
Geniş yüzme platformundan ulaşılan kokpitin üzeri açılıp
kapatılabiliyor. Karşılıklı koltuklar güneşlenmek için de ideal.
Kokpitte zemine saklanabilen masa, çift kişilik dümen mahalli,
yanında tek koltuk, buzdolabı ve lavabo var. Motor dairesine
kokpitten rahatça ulaşılabiliyor. Baş güvertedeki büyük heç ile
aydınlatılan iç mekanda ayrı duş kabinli banyo, mini mutfak, masa
ve çift kişilik yatağa dönüştürülebilen oturma grubu yer alıyor. 1.080
litre yakıt, 190 litre su kapasitesi var.
Tam boy: 11,60 metre
En: 4 metre
Ağırlık: 7.258 kilogram
Motor: Yamaha 2X380 HP
www.marina.com.tr

*Vergiler hariç, İstanbul teslim

Luce 38 Open/38 Cruiser
Luce Yachts
Luce Yachts 38 feet’te iki farklı alternatifle denizcilerin karşısında. Bir
veya iki kamara seçeneğiyle sunulan 38 Open, geniş güneşlenme
bölümü ve mutfağı da bulunan üzeri açık havuzluğuyla rüzgârı ve
denizi sonuna kadar hissetmek isteyenler için tasarlanmış. İdeal bir aile
teknesi olan, iki kamaralı Luce 38 Cruiser ise 38 Open’daki gibi geniş bir
güneşlenme alanına sahip ancak mutfağın ve oturma grubunun olduğu
bölümün üzeri kapalı ve korunaklı. Her iki model de 250 deniz millik
seyir menzili ve motor seçimine göre 40/45 knot hız kapasitesiyle keyifli
hafta sonu gezileri vaat ediyor. Her ikisinin de 780 litre yakıt, 220 litre
su kapasitesi var.
Tam boy: 11,60 metre
En: 3,57 metre
Ağırlık: 6.800 kilogram
Motor: 2XVolvo Penta 350 IPS veya 2X400 IPS
www.luceyachts.com
112 naviga
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*Tekneler boylarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.
* Tekne bilgilerinde yapılacak her türlü değişiklik firmaların sorumluluğundadır.

Sabre 38 Salon Express
Tatari Yatçılık
Dış hatlarının estetiği ilk bakışta her yönüyle şık bir lobster olduğunu
hissettiriyor. Masa ve oturma grubunun bulunduğu havuzluktan, cam
kapıyla aydınlık salona geçiliyor. Burada da U şeklinde bir oturma grubumasa, karşısında LED TV’nin saklandığı ahşap mobilya ve kumanda
mahalli var. Birkaç basamak aşağıda ise bu boyda bir tekne için çok
geniş mutfak, karşısında ayrı duş kabinli banyo yer alıyor. Çift kişilik
kamara ise baş tarafta. Hızı 30 knot’ın üstüne çıkabiliyor.
Tam boy: 11,59 metre
En: 4,06 metre
Ağırlık: 9.773 kilogram
Motor: 2XVolvo Penta D4 IPS 400
www.tatari.com.tr
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*Fabrika teslim

Jeanneau Leader 36
00
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* Vergiler hariç, Fransa fabrika çıkış

Karina Yatçılık
Aile ve arkadaşlarla kısa seyirlerde konfor için tasarlanmış. Yüzme
platformu ve güneşlenme yatağına dönüşebilen koltuk ile girilen
havuzluk, korunaklı yapısıyla tüm günü geçirmek için ideal. Burada,
mutfak, masa ve oturma grubu, iki kişilik kumanda mahalli ve
karşısında uzanma koltuğu da bulunuyor. Baş tarafta da güneşlenme
minderi var. Alt bölümde mutfak, ayrı duş kabinli banyo ve bir
koltuk yer alırken baş taraftaki ana kamara, masası, barı, oturma
grubu ve televizyonu ile bu boyda pek rastlanamayacak rahatlığa
sahip. Vasatta bir kamara daha mevcut. 550 litre yakıt, 160 litre su
kapasitesi var.
Tam boy: 11,47 metre
En: 3,62 metre
Ağırlık: 6.847 kilogram
Motor: Volvo Penta 2XD4 300 HP, Volvo Penta 2XD4 260HP ya da
MerCruiser
www.karina.com.tr

Jeanneau Velasco 37F
Karina Yatçılık
Boyuna kıyasla kullanışlı flybridge’iyle dikkat çekiyor. Velasco 37F,
flybridge’in gölgelendirdiği küçük bir havuzluğa ve cam kapıyla girilen,
360˚ görüş açısı sunan salona sahip. Flybridge’teki güneşlenme bölümü
ve oturma grubu, birkaç ufak düzenlemeyle farklı şekillerde kullanılmak
üzere tasarlanmış. Salonda U şeklinde oturma grubu ve masa, karşısında
donanımlı mutfak, iki kişilik kumanda mahalli ve karşısında seyir keyfini
tatmak için bir koltuk daha yer alıyor. Birkaç basamak aşağıda ise ana
kamara ve iki tek yataklı misafir kamarası ve ayrı duş kabinli banyo var.
Yakıt kapasitesi 2X400, su kapasitesi 330 litre.
Tam boy: 11,43 metre
En: 3,84 metre
Ağırlık: 7.853 kilogram
Motor: Volvo Penta 2XD4 330 HP
www.karina.com.tr
*Vergiler hariç, Fransa fabrika çıkış
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Maori 37
Marin Base
Yüksek performanslı ve tarz sahibi servis teknesi Maori 37, yüzme platformu ve
geniş yan yürüme yollarıyla güvertede rahat hareket olanağı sağlıyor. Baş tarafta
ise oturma grubu ve zemine sabitlenebilen büyükçe bir masa yer alıyor. Dümen
mahalli üstü karbon hard top ile kapanabiliyor veya açık olarak kullanılabiliyor.
2X400 litre yakıt, 250 litre su kapasitesi var. Standart motoruyla azami hızı 40
knot ancak en yüksek motor seçeneğiyle 48 knot’a ulaşmak mümkün. 12 kişi
kapasiteli Maori 37’nin seyir menzili 275 deniz mili.
Tam boy: 11,30 metre
En: 3,65 metre
Ağırlık: 5.500 kilogram
Motor: MerCruiser 2X430 HP-Yanmar 2X370 HP
www.marinbase.com.tr
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* Vergiler hariç, fabrika teslim, başlangıç

EdgeWater 368CC

dolar*

Tatari
Ortadan konsollu spor-balıkçı teknesi EdgeWater 368CC, iki ya da üç motorla
güçlendiriliyor. Karbonfiber hardtop ve rüzgâr siperliğiyle kaptanına konfor
sağlayan 368CC, hem havuzlukta hem baş güvertede geniş hareket alanıyla
balıkçılar için ideal. 368CC, 1.640 litre yakıt kapasitesine sahip ve 16 kişi
taşıyabiliyor.
Tam boy: 11,20 metre
En: 3,5 metre
Ağırlık: 3.720 kilogram
Motor: 900 HP (en yüksek)
www.tatari.com.tr

* ABD teslim

Chris Craft Catalina 34
Marina Deniz Araçları
Rahat oturma bölümleri, üç kişilik korunaklı kumanda mahalli, kıçtan başa rahat
hareket imkanı, livarları, depolama alanları ve olta tutucularıyla balıkçıların
istediği her şeye sahip. Kumanda mahallinin arkasındaki mutfak bölümünde
ise (lavabo, seramik pişirme yüzeyi, ızgara, yiyecek hazırlama alanı, mikrodalga
fırın, buzdolabı ve dondurucu) gibi her türlü donanım bulunuyor. Standart olarak
çift motorlu sunulan tekne istenirse üç motorla donatılıp 54 knot’a ulaşıyor.
Tam boy: 11,15 metre
En: 3,61 metre
Ağırlık: 4.536 kilogram
Motor: Yamaha 2X350 HP
www.marina.com.tr
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* Vergiler hariç, İstanbul teslim

Carver C34
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ADT Marine
Boyuna göre geniş bir flybridge’e sahip. Üst güvertede dümen mahallinin yanı sıra
güneşlenme bölümü, masa ve oturma grubu yer alıyor. Havuzluk ise flybridge’in uzantısı
nedeniyle gölge ve korunaklı. İç mekanda da oturma grubu ve yemek masası karşısında
U şeklinde geniş mutfak ve dümen mahalli bulunuyor. Alt bölümde başta ana kamara,
ayrı duş kabinli banyo ve iki kişilik misafir kamarası mevcut. 946 litre yakıt, 341 litre su
kapasitesi var.
Tam boy: 10,82 metre
En: 3,96 metre
Ağırlık: 8.165 kilogram
www.adtmarine.com
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* Vergiler hariç, tersane teslim, başlangıç

Delphia Escape 1100 Soley NT
Vira Yatçılık-Delphia Yachts Türkiye
Geniş havuzluktan cam kapıyla girilen kumanda bölümü 360˚ görüş açısına sahip.
Kapılar açıkken bu alan kokpitle birleşiyor. Teknenin baş tarafında bir güneşlenme
minderi var. Birkaç basamakla inilen salon ise borda boyunca uzanan geniş
camlar ve açık renk ahşap mobilyalar ile ferah. L şeklinde oturma grubu ve masa,
karşısında donanımlı mutfak, baş tarafta ana kamara ve vasatta çift kişilik misafir
kamarası yer alıyor. 300 litre yakıt, 150 litre su kapasitesi bulunuyor.
Tam boy: 10,80 metre
En: 3,45 metre
Ağırlık: 5.500 kilogram
Motor: 300 HP Volvo Penta Z-Drive-2X220 HP
www.virayatcilik.com

Four Winns H 350
Tezmarin
Four Winns Horizon 350, bowrider tipi geniş baş güvertesi, ikili kaptan
koltuğu ve üzerinde hard top’ıyla dikkati çekiyor. Geniş yüzme platformu,
güneşlenme yatağı, küçük ama donanımlı mutfağıyla kokpiti, baş güverte
kadar cazip bir yaşam alanı. İki kişinin konaklayabileceği iç mekanı aydınlık
ve akılcı yerleşimle ferahlatılmış. 605 litre yakıt, 133 litre su kapasitesi var.
Tam boy: 10,70 metre
En: 3,30 metre
Ağırlık: 5.800 kilogram
Motor: 2X430 HP
www.tezmarin.com
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Cobrey 33 HT

KDE Marine
Cobrey Shipyard’ın en yeni modeli olan 33 HT, oturma grubu-masa, mutfak ve
dümen mahalliyle korunaklı bir kokpite sahip. İç mekan ise geniş ana kamara
ve başaltında iki kişinin yatabileceği oturma bölümü sayesinde dört kişiyi
ağırlayabiliyor. Banyo, ayrı duş kabiniyle rahat bir hafta sonu tatili için tasarlanmış.
Yakıt kapasitesi 650 litre.
Tam boy: 10,60-11,10 metre
En: 3,30 metre
Ağırlık: 5.850 kilogram
Motor: 2X320 HP
* Kampanyalı, başlangıç, İstanbul gümrük teslim www.kdemarine.com

0

149.5

Azzuro ZR
Azzurro Yatçılık
Offshore yarış teknelerinden alınan ilhamla üretilen Azzuro ZR, özel
siparişle karbon veya kompozit gövde ile inşa ediliyor ve altı renk
seçeneğiyle sunuluyor. 80 knot’a ulaşan hızının yanı sıra tarz sahibi
çizgisi, kullanılan kaliteli malzemeler ve konforuyla dikkat çekici bir model.
Gövde yapısı sayesinde yakıt tasarrufu da sağlayan ZR’nin 280 litre yakıt
kapasitesi var.
Tam boy: 10,50 metre
En: 2,70 metre
Ağırlık: 1.200 kilogram
Motor: 1X90 HP-2X250 HP
www.azzurro.com.tr
116 naviga
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* Tek motorlu, vergiler hariç, başlangıç, İstanbul teslim
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Sealine S 330

ro*

50 eu

144.9

Trio Deniz
Spor çizgisinin yanı sıra kokpitte ve iç mekanda geniş yaşam
alanlarına sahip. Oturma grubu-masa, donanımlı mutfak, dümen
mahalli ve karşısındaki ikili koltukla işlevsel düzenlenen kokpit,
üzeri açılıp kapanabilen hardtop’ıyla istendiğinde korunaklı
istendiğinde havadar ve güneşli. 1,87-1,95 metrelik tavan
yüksekliği ile ferahlık sağlayan iç mekanda iki adet çift kişilik
kamara, banyo, oturma grubu-masa ve mutfak yer alıyor. Sealine
S 330, standart tek motoruyla 28, 2X220 HP motor seçeneğiyle
ise 32 knot azami hıza sahip.
Tam boy: 10,31 metre
En: 3,50 metre
Ağırlık: 6,7 ton
Motor: 330 D6 Volvo Penta (standart)
www.triodeniz.com

* Vergiler hariç, fabrika teslim

Sealine C 330
Trio Deniz
S 330 ile aynı gövdeye ancak ‘coupe’ tarzı yaşam alanlarına sahip.
Böylece yılın her vakti denize çıkılabiliyor. Havuzlukta L şeklinde
oturma grubu ve bar, cam kapı ile salona bağlanıyor. 360˚ görüş
açısı sunan salon, oturma grubu-masa ve kumanda mahalliyle
teknenin ana yaşam alanı. Alt bölümde ise iki çift kişilik kamara
ve banyo yer alıyor. Standart tek motoruyla 26, 2X220 HP motor
seçeneğiyle ise 30 knot azami hıza sahip. 570 litre yakıt, 220 litre
su kapasitesi var.
Tam boy: 10,31 metre
En: 3,50 metre
Ağırlık: 7,1 ton
Motor: 330 HP D6 Volvo Penta (standart)
www.triodeniz.com
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* İstanbul teslim, vergiler hariç, motor dahil
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* Vergiler hariç, fabrika teslim

Ocqueteau Cruiser 9.75 Inboard
Gözdem Marin
Cruiser serisinin en büyük modeli Ocqueteau Cruiser 9.75 Inboard, flybridge’li veya
flybridge’siz olarak tercih edilebiliyor. T cam kapıyla girilen salon, geniş görüş açısı,
aydınlık ve ferah yaşam alanıyla her mevsim denizin tadını çıkartmak isteyenler
için düşünülmüş. Geniş mutfak masa-oturma grubu ve dümen mahallinin yer aldığı
salon, kapıların açılmasıyla dış mekan gibi de değerlendirilebiliyor. Altı kişilik yatak
kapasitesi mevcut. 22 knot ekonomik seyir, 32 knot azami hıza ve 225 deniz mili
menzile sahip.
Tam boy: 10 metre
En: 3,42 metre
Ağırlık: 5.500 kilogram
Motor: 2X200 HP Nanni Diesel
www.gozdem-marin.com

