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Sistemi’nin sekizinci gezegeni Neptün’ü keşfetti. Gezegen ismini Roma 
deniz tanrısı Neptunüs’ten almaktadır. 

Uzaydaki deniz tanrısı

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 16.18m (53ft 1in) 
En 8.65m (28ft 5in) 
Toplam yelken alanı 156.91m2

Fiyatı 718 bin Euro

Catana 
Bali 5.4
Catana’lar uzun menzilli seyirler için, 
ancak performans da gözetilerek 
üretiliyorlar; bu nedenle deplasmanları 
oldukça düşük ve inşaları sağlam. 
Catana gövde ve güvertelerini köpük 
sandviç infüzyon tekniğiyle üretiyor ve 
landa demiri, perde takviyeleri ve direk 
kaidesinin yanı sıra üst yapı gibi kritik 
bölümlerde karbon fiber kullanıyor. 
Ege ve Akdeniz çanağı için uygun 
özelliklere sahip modelin estetiği ve 
yüksek bordası gövdelerdeki yaşam 
alanları için bolca alan ve tavan 
yüksekliği yaratıyor. Güverte köprüsü 
güverteyle aynı hizada; salon, mutfak 
ve havuzluk harika açık plan yerleşimi 
paylaşıyorlar. Geniş, açılır bölümleri ve 
içeriyi taze esintiyle dolduran ön 
camları olan modelin en dikkat çekici 
özelliklerinden biriyse salondan ön 

güverteye direkt çıkışı sağlayan 
güverte kapısı. Salonun girişinde 
iskele tarafta tam donanımlu U 
mutfak, sancak taraftaysa navigasyon 
bölümü bulunuyor. Geniş aileler ve 

charter kullanımı için uygun Bali 5.4 
güverte altında 4,5,6 misafir ve iki 
mürettebat kamara seçenekleriyle 
sunuluyor.  
İletişim: catalogicyachts.com

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 32 (105ft) En 7.30m (23ft 11in)
Makine Çift 2200hp MTU
Maksimum hız 26.5 knot
Fiyatı Firmayla iletişime geçiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy 14.60m (47ft 11in) En 4.50m (14ft 
9in) Toplam yelken alanı 88.60m²
Fiyatı 225 bin 300 Euro

Azimut Grande 32 Metri Beneteau Oceanis 46.1
İtalyan tersanenin Grande serisindeki 
yeni modeli 32 Metri serinin 
karakteristik özelliklerini taşıyan bir 
tekne. Modelde ayrı bir güneşlenme 
güvertesine sahip yükseltilmiş 
pilothouse gibi özellikler korunmuş. 
Bu gövde fabrika verilerine göre 21 
knot’lık optimum uzun menzil seyir 
süratiyle deplasman verimliliğini ve 
kayıcı seyir performansını bir arada 
sunarken, 2200hp MTU makinelerle 

Beneteau’nun 2012 yılında 
Avrupa’nun en iyi teknesi seçilmiş 
Oceanis 45 modelinin geliştirilmiş hali 
olan yeni teknenin tasarımı Finot-
Conq’a ait. 51.1 modelinde olduğu gibi 
kademeli gövdesi özellikle cruising bir 
yat için son derece yenilikçi. Su 
hattının üzerinde genişleyen form su 
hattının altındaki formu etkilemeden 
iç hacim yaratıyor. Nauta tasarımlı 
model iç mekânda dört farklı 

26.5 knot maksimum sürat sağlıyor. 
Kuşkusuz bu yılki fuarın en yenilikçi 
teknelerinden biri olacak teknede 
master kamarayla birlikte iki çift 
kişilik ve iki ikiz yataklı dört misafir 
kamarası var. İletişim: karina.com.tr

yerleşim, farklı arma ve salma 
opsiyonlarıyla sunuluyor. Kolay 
kullanımı ile dikkat çeken model First 
Line versiyonuyla sürat seven 
yelkencilere performans yükseltme 
opsiyonu sunuyor.  
 İletişim: tezmarin.com
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