
Navetta
52

Spełnieniem snu dla marynarza to możliwość wypraw w długie rejsy, patrząc na horyzont, 
bez konieczności poświęcania codziennych udogodnień jakie są dostępne na lądzie. 
Bez wątpienia, luksusowy jacht Navetta 52 da możliwość spełnienia tego pragnienia, 
oczarowując i wzbudzając ciekawość dzięki kombinacji wielkości przestrzeni, wydajności 
i dopracowaniu szczegółów. Linia jachtów "Navetta 52" zostały pomyślane tak, aby móc 
w pełni wykorzystać miejsce w obrębie 16 metrów długości. Istnieją dwie kabiny w pobliżu 
kabiny głównej i prywatna łazienka, łazienka dwuosobowa i jedna podwójna 
z bezpośrednim dostępem do toalety.

 

Navetta 52



Navetta
52

Elegancki pokład słoneczny jest gotowy 
ugościć Państwa podczas słonecznych 
dni. Duże okna w kabinach, oferują 
możliwość poczucia się jak na ocenie. 
Luksusowe wnętrze można łatwo 
porównać do domu, dzięki swojej 
elegancji i przestronności. Każdy 
szczegół "Navetta 52" jest bardzo 
dokładnie zaprojektowany i to dzięki 
doświadczeniu w budowie statków, 
która łączy się ze stylistycznymi 
i technologicznymi innowacjami: ten 
związek prowadzi do wygodnego, 
bezpiecznego, luksusowego jachtu 
z troską o środowisko, nie pogarszając 
jego możliwości zasięgowych, typowych 
dla klasy jachtów motorowych.
 

Navetta 52

Długość całkowita: 
16m/ 52 06” ft

Maksymalna szerokość: 
4,65m /  15 01” ft

Pojemność zbiornika na wodę: 
600l

Pojemność zbiorników paliwowych: 
2000l

Silnik: 
2xD6-IPS600



Navetta
58

Navetta 58 to super jacht, który wygląda dumnie i może Cię natychmiast zaskoczyć swoim 
nadmiarem bezpieczeństwa:

od pierwszych chwil daje poczucie stabilności dzięki wysokim nadburciom i barierom 
ochronnym na całej długości głównego pokładu oraz pomostu nawigacyjnego; a także 
poręcze, które są dostępne wzdłuż wszystkich przejść, czy wstawki antypoślizgowe oraz 
drewno tekowe na powierzchni pokładu, który jest pozbawiony stopni, aż po same drzwi 
do kokpitu.

 

Navetta 58

Siła tej luksusowej łodzi uderza cię natychmiast, od burty do burty, aż ku pokazaniu swojej 
wielkiej wygody. Szerokość bocznych okien na głównym pokładzie i w trzech 
podwójnych kabinach pod pokładem potwierdzają szczególną zdolność techniczną i 
konstruktywną linii Absolute i otworzy Cię na życie w krajobrazie morskim w szeregach 
jachtów typu 60.



Navetta
58

Navetta 58 skrywa tajemnice i doświadczenia zarządzania projektami linii Absolute, 
usprawnionej i ukończonej w latach intensywnych badań, optymalizując na 
najwyższym poziomie i lepiej niż ktokolwiek wykorzystanie technologii IPS.

Innowacyjne struktury ISS nie tylko gwarantuje najlepszą zdolność do żeglugi, ale także 
nieporównywalną percepcję w plenerze, przy zaoferowaniu najszerszych okien 
znajdujących się w tego typu łodzi jakim jest Absolute.

Navetta 58

Długość całkowita: 
17m /  55 9” ft

Maksymalna szerokość: 
5 m /  16 5” ft

Pojemność zbiornika na wodę: 
600l

Pojemność zbiorników paliwowych: 
2400l

Silnik: 
2×D6-IPS600/2×D11-IPS800



Absolute
40

Podczas wchodzenia na pokładzie jachtu Absolute 40  po raz pierwszy, można 
doświadczyć niezapomnianych emocji z racje jego 12 metrów długości i 4,10 m szerokości, 
co daje uczucie wielkości i zachwytu.

Kokpit i jego kanapa są zaprojektowane tak, by w łatwy i bezpieczny sposób wejść z 
centralnego pasażu do środka, bez konieczności schylania się czy wysiłku.

Absolute 40

Wielkości dwóch kabin pozwala na przystosowanie Absolute 40 Fly do celów bycia 
najbardziej luksusową łodzią: przednia kabina jest wyposażona w podwójne łóżko i 
łazienkę z prysznicem, a duże okna zapewniają światło o każdej porze dnia ,

Kabina śródokręcia wyposażona jest w 2 pojedyncze łóżka z możliwością złożenia w 
podwójne łóżko i łazienkę z prysznicem skonfigurowaną dokładnie tak jak kabina 
przedniej części łodzi.

Taras do opalania z oparciami dla 3 osób, znajduje się po stronie konsoli nawigacyjnej, a 
kanapa umieszczona na rufie pomieścić wielu ludzi, którzy mogą korzystać z barku wraz z 
lodówką i grill'em.



Absolute
40

Absolute 40

Długość całkowita: 
12,05m /  39 06” ft

Maksymalna szerokość: 
9,97m /  13 03” ft

Pojemność zbiornika na wodę: 
250l

Pojemność zbiorników paliwowych: 
900l

Silnik: 
2×D6-330/2×IPS400/2×IPS500



Absolute
45 FLY

Kompaktowość 45 FLY - nadaje dynamikę i sportowy charakter temu luksusowemu jachtu - 
podkreślając styl Absolute: otwory wentylacyjne zintegrowane z kadłubem, boczna linia 
kadłuba, okna w kabinach pokładowych, okno rufowe łączą się formując wejście do tylnej 
kabiny. Wszystkie te cechy są charakterystyczne dla stylowych i luksusowych jachtów, 
podobnie jak nasz mały megajacht 45 FLY!

Absolute 45 FLY

Przechodząc z kokpitu do 
wnętrza, można docenić 
wielkość drzwi przesuwnych: 
otwartość bezpośrednio 
łączy wnętrze salonu 
i galerę z sofą kokpitu dla 
maksymalnego poczucia 
radości z życia wszystkich 
obecnych na pokładzie.



Absolute
45 FLY

Absolute 45 FLY

Długość całkowita: 
12,05m /  46 05” ft

Maksymalna szerokość: 
9,97m /  13 05” ft

Pojemność zbiornika na wodę: 
250l

Pojemność zbiorników paliwowych: 
900l

Silnik: 
2×D6-IPS600

Jeśli weźmiemy pod uwagę całą kabinę w śródokręciu, z własnym WC i kabiną 
prysznicową, przestronną szafą i podwójną kabiną na dziobie, z łazienką, oddzielnym 
prysznicem i również dwiema szafami, wraz z pełni wyposażoną kabiną dla załogi, to trzeba 
przyznać, że jest to światowej klasy niekwestionowany splendor bycia dla właściciela i gości 
na pokładzie jachtu Absolute 45FLY, co również potwierdza integracja systemu IPS z 
kadłubem zoptymalizowana dla tych silników i widoczności we wszystkich kierunkach: 
co jest wielką korzyścią dla kapitana!
 



Absolute
50 FLY

Absolute 50 Fly realizuje koncepcje i rozwiązania typowe dla większych luksusowych 
jachtów motorowych.
Systemy IPS-600 zapewniają najlepsze osiągi, niskie zużycie, cichy ruch i brak wibracji.
Jeszcze wczoraj, wygoda to było tylko słowo: dziś znalazła swój konkretny wyraz 
w przestrzeni przeznaczonej dla siedmiu osób. Funkcjonalność użytkowanej przestrzeni jest 
łatwiejsza dzięki drzwiom przesuwnym, zaokrąglonym wykończeniu mebli, ogromnym 
rozmiarom łóżek i prostotą pięter, które są prawie bez stopni i bez różnic w wysokościach. 
Pokoje sypialniane to trzy kabiny dla w sumie sześciu osób. Ponadto, czwarta kabina rufowa 
może służyć zarówno kapitanowi jak i dla gościa.

Absolute 50 FLY

Komfort również wyznacza 
przestrzeń dla kapitana, 
którego siedzenia do 
sterowania (wewnątrz i na 
pokładzie górnym) mogą 
być podwójne regulowane i 
odchylane.

 



Absolute
50 FLY

Absolute 50 FLY

Długość całkowita: 
15,20m /  49 10” ft

Maksymalna szerokość: 
4,43m /  14 6” ft

Pojemność zbiornika na wodę: 
450l

Pojemność zbiorników paliwowych: 
1600l

Silnik: 
2XIPS D6-600

W salonie widać niekończący krajobraz morza, który jest oddzielone od pomieszczenia 
kuchennego za pomocą elektrycznych szklanych drzwi przesuwnych. Ze schodów, można 
mieć dostęp do pomostu nawigacyjnego, które mieści główną kanapę ze stołem jadalnym, 
natomiast na rufie bocznej sofę i pokład do opalania z trzema pojedynczymi oparciami. 
Ponadto, mokry barek ze zlewozmywakiem, grill'em, maszyną do lodu i lodówką do 
dyspozycji.

 



Absolute
56 FLY

Żeglując w nocy, widzimy blask, który przyświeca nam z daleka. To jacht Absolutne 56 FLY, 
który płynie przed nami!

Światło, które świeci przez okna pokładowe pokazuje ogrom swych oryginalnych 
panoramicznych widoków: w kabinach, które są centralnym miejscem dla właściciela - w 
pełni oświetlone i tak samo w kabinie na dziobie dla gości, otwierając oczy na horyzont 
bezkresnego morza. Trzecia kabina, z dwoma oddzielnymi łóżkami, o pełnej wysokości i 
parą klasycznych okrągłych iluminatorów oferuje trochę żeglugi i przygody dla młodych 
gości.

Absolute 56 FLY

Możesz cieszyć się miłej 
kolacji z przyjaciółmi, gdzie 
część możesz gościć przy 
stole wewnątrz, a innych na 
dodatkowej czwartej sofie w 
kokpicie, gdzie kolejny stół 
uzupełnia komfort przy 
wieczornym posiłku. 
Kuchnia jest strategicznie 
położony w połowie drogi 
między dwoma stołami.



Absolute
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Absolute 56 FLY

Długość całkowita: 
16,65m /  54 04” ft

Maksymalna szerokość: 
4,65m /  15 01” ft

Pojemność zbiornika na wodę: 
560l

Pojemność zbiorników paliwowych: 
1700l

Silnik: 
2×D6-IPS600 / 2×D11-IPS800

Idąc wzdłuż kadłuba, doświadczamy jeszcze więcej przestrzeni: system silnika tej luksusowej 
łodzi oferuje bezkonkurencyjną równowagę wydajności, trwałości, łatwości użytkowania, 
drastycznie zmniejszając zużycie, wraz z niskim poziomem hałasu bez wibracji, przy niskim 
wpływie na środowisko.
 



Absolute
60 FLY

Absolute 60 FLY to nie tylko luksusowy jacht długi na 60 stóp jak inne, ale bardziej niż inne, 
pragnie zadowolić tych, którzy kochają opalanie w słońcu, dzięki trzem dedykowanym 
pokładom do opalania, jednym na dziobie i dwoma na pokładzie górnym.

Absolute 60 FLY

Również ten jacht jest przystosowany 
do spędzania wspaniałych chwil, 
picia koktajli i jedzenia przekąsek czy 
nieformalnych bankietów. Istnieje 
duży stół na mostku nawigacyjnym 
oraz grill. Jest też, oczywiście, salonie 
na głównym pokładzie, tuż przed 
w pełni zaopatrzoną kuchnią. 
Wreszcie, stół w kokpicie, dyskretnie 
odosobniony przez część namiotową.
 



Absolute
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Absolute 60 FLY

Długość całkowita: 
18,40m /  60 4” ft

Maksymalna szerokość: 
5,05m /  16 7” ft

Pojemność zbiornika na wodę: 
600l

Pojemność zbiorników paliwowych: 
2400l

Silnik: 
IPS800 / IPS950

Absolute 60 FLY ma trzy prywatne kabiny, oprócz obszaru dla załogi, wyposażone w  toalety 
i oddzielne prysznice. Sofa boczna w kabinie i konsola, dwie kabiny z łóżkami typu ‘king-size’ 
i kabina z dwoma pojedynczymi łóżkami, kabina dla załogi z dwoma łóżkami piętrowymi, 
dostępnymi bezpośrednio z platformy rufowej. Układ ten nie wpływa na przestrzeń 
wewnętrzną, gdyż wszystkie te lokalizacje mają maksymalną wysokość, maksymalna 
liniowość, maksymalny rozmiar łóżka i prysznice (całkowicie oddzielne) i maksymalną 
wielkość okien, dzięki wdrożeniu systemu ISS. 



Absolute
64 FLY

Luksusowe jachty można porównać do pań, za ich elegancję. Starożytne okręty, nazywane 
arystokratycznymi jako kwintesencja szacunku. Wspaniałe apartamenty kojarzone z 
majestatycznymi wyprawami transatlantyckich parowców z XX wieku. Podziwiane łodzie 
polarników jako definicja nieustraszonych wypraw. Są to cztery elementy, które kształtują 
"Absolute 64 Fly".
Zgrabna i delikatna linia pokładowa kontrastująca z wyrazistym dziobem jachtu Absolute 
przekazuje ideę elegancji. Podział miejsca na dolnym pokładzie jest elegancki i harmonijny. 
Cztery kabiny będą rozpieszczać właściciela statku i jego gości, oferując im komfort, 
prywatność i spokój.

Absolute 64 FLY

Szlachetność autentycznego 
mostka nawigacyjnego w 
dążeniu do światła i słońca: duże 
okna oferujące marynarzom 
wyraźny widok na morze. 
Powaga tej łodzi jest naznaczona 
w trwałych elementach, jak też w 
urządzeniach i ich 
funkcjonalności oraz w aranżacji 
i wyglądzie.
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Absolute 64 FLY

Długość całkowita: 
19,60m /  64 04” ft

Maksymalna szerokość: 
5,15m /  16 11” ft

Pojemność zbiornika na wodę: 
650l

Pojemność zbiorników paliwowych: 
2400l

Silnik: 
2×IPS950 / 2XIPS1200

Nowoczesny, elektroniczny systemy nawigacji, pomysłowo połączony z autentycznymi 
liniami kadłuba jachtu motorowego daje możliwość nieustraszonej eksploracji oceanów, 
żeglowania z kraju do kraju, rozbijania fal przy zachowaniu pełnej kontroli. Dwa stanowiska 
manewrowe, skąd kapitan nadzoruje i kieruje łodzią, wyrażają sobą siłę i moc.


