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The company is not liable for validity of the information provided by the yacht-owner (images, specification of the yacht, l ist of equipment installed, its operability, engine hours, legal aspects). Actual engine

hours are indicated at the moment of initial information placement and gets further periodically updated. Detailed information and characteristics will be provided on buyer's request and indicated in the

contract.

AZIMUT GRANDE 30 METRI РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВИПЛАЧЕНИЙ

Аzimut 30М Grande - є послідовником мав небувалу популярність
Аzimut 95RPH. Оновлена версія має суцільне бічне скління
головного салону, панорамні вікна в VIP-каютах і, звичайно, свій
незмінно яскравий, але розкішний зовнішній дизайн.Яхта має 5-ти
каютне планування з каютою власника на головній палубі,
кормовий "beach-club" з встановлюваним душем, лежаками та
сонцезахисною парасолькою, побудована зі смаком за
індивідуальним проектом з чималою кількістю кастом-опцій таких,
як мармурові білі столи, головні двері з датчиком руху, фарбування
навігаційного обладнання в чорний матовий колір і багатьма
іншими.

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Наработка

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

29.10 м

7.07 м

2.06 м

GRP

5 + 3

6 + 2

2 х MTU 16V 2000 M96 2400 к. с.

12000 л

2000 л

29.00 узл

22.00 узл

350 мм

650 м/ч

Чорногорія
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Салон

Салон



Обеденная зона

Дневной санузел



Доступ в каюту владельца

Каюта владельца



Каюта владельца

Каюта владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Санузел владельца

Санузел владельца



Ступени на главный пост управления

Главный пост управления



Главный пост управления

Ступени на нижнюю палубу



Ступени на нижнюю палубу

Носовая каюта по правому борту



Носовая каюта по правому борту

VIP каюта по правому борту



VIP каюта по правому борту

VIP каюта по левому борту



VIP каюта по левому борту

VIP каюта по левому борту



Гостевой санузел

Гостевой санузел



Флайбридж



Пост управления (Raised Pilot House)



Главная палуба



Нижняя палуба
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Довжина габаритна 29.10 м Ширина габаритна 7.07 м

Осадка 2.06 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 14 Berths 10 + 3

Кількість кают 5 + 3 Кількість санвузлів 6 + 2

Двигуни 2 х MTU 16V 2000 M96 2400 к. с. Запас палива 12000 л

Запас води 2000 л Бак чорних вод 1500 л

Бак сірих вод 1500 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

29.00 узл

Крейсерська швидкість 22.00 узл Запас ходу 350 мм

Наработка 650 м/ч Водозміщення 111.30 т

Дизайнер інтер'єру Achille Salvagni Architetti Зовнішній дизайн і концепція Stefano Righini

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Загальні опції

Пакет навігації Raymarine Gold Кормовий підрулюючий пристрій

Великий сенсорний дисплей в зоні екіпажу Термокамера Raymarine T450

Автоматична ідентифікаційна система AIS Електричні плавникові стабілізатори CMC

4 фіксовані відеокамери Raymarine (2 в кормовій частині кокпіта + 2 в машинному
відділенні)

Покращена система кондиціонування "Dubai Version"

Електричні двері салону

Екстер'єр

Двері гаража, які трансформуються в бич клаб Оздоблення тиком бич клаба і плавальної платформи

Гараж з направляючими для тендера 2 шезлонга, сонцезахисна парасолька і знімний душ для бич клаба

Телескопічний електрогідравлічний трап Opacmare зі знімними поручнями Двері в бічні проходи по обох бортах

8 підводних вогнів Seavision: 4 на кормі, по 2 з кожного боку Лежаки для засмагання на носі

Декоративні скляні вставки в бічних плавниках в кокпіті Фарбування антен, радара і мачти в чорний матовий колір

Кокпіт

Оздоблення тиком кокпіта Оздоблення тиком бічних ступенів на кокпіт

Оздоблення тиком бічних проходів Чохол на меблі і диванну зону в кокпіті

Два кавових столика з мармуровими стільницями і системою ліфта в кокпіті Два складних стільця в кокпіт Aston Cord Minotti

Носова частина палуби Тент з чотирма знімними карбоновими опорами

6 декоративних висувних світильників в носовій частині палуби

Флайбридж

Хард-топ зі зсувною центральною секцією
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Додаткова радарна арка для антен Люк на флайбридж

Оздоблення тиком ступенів на флайбридж Оздоблення тиком флайбриджа

Тент з карбоновими знімними опорами в кормовій частині флайбриджа Вет бар з раковиною і двома барбекю Kenyon

Шафка за барною стійкою з льодогенератором Стіл на флайбриджі з мармуровою стільницею

Додатковий журнальний столик Dedon 80x80 Три барних стільця Dedon Seashell

5 обідніх стільців Dedon Seashell замість стандартних 9 точкових світильників в кормовій частині флайбриджа і арці

Інтер'єрПокриття підлоги

Оздоблення деревом головного салону, коридору по правому борту і нижнього лобі VIP і гостьові санвузли: мармур

Денний санвузол: мармур

Салон

Килимове покриття для підлоги Дизайнерський кавовий столик

Сходинки з оніксу з підсвічуванням на нижню палубу і пост управління

Кухня

Мікрохвильова піч Покращена духова шафа Miele

Холодильник

VIP каюти

Сейф в кожній каюті (всього 4 + 1 в каюті власника) Два односпальні ліжка замість двоспального ліжка в VIP-каюті по правому борту

Гостьові каюти

Додаткове відкидне ліжко в кожній гостьовій каюті
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Санвузли

Унітаз з біде у всіх санвузлах (окрім санвузла екіпажу)

Мармур

Кухня: стільниця з чорного граніту Санвузол власника: білий мармур (стільниця, підлога, раковини, стінки душа)

Гостьовий санвузол: білий мармур (стільниця, підлога, раковини, душові стінки) Денний санвузол: білий мармур (стільниця, раковина, підлога)

Кокпіт: два кавових столика зі стільницями з білого мармуру Флайбридж: білий мармур (топ барної стійки)

Салон: стільниця обіднього столу з білого мармуру замість стандартної дерев'яної

Освітлення

Зовнішнє світлодіодне освітлення Додаткове підсвічування бічних проходів і частини палуби

Регулятори яскравості освітлення зовнішнього підсвічування Розетки 220 В

5 світлодіодних світильників за диваном в кокпіті 2 торшери і настільна лампа Tom Dixon

1 настільна лампа в салоні 1 настільна лампа в обідній зоні

1 торшер в салоні

Розважальна система

Аудіо / відео пакет Silver Колонки Fusion SG-F77W замість стандартних колонок Promar

Антена SAT TV Raymarine STV60 + муляж антени
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Azimut Yachts Ukraine
01024, Київ, вул. Лютеранська, 17

+38 (044) 279 79 99

www.azimutyachts.ua

Ми надаємо повне сприяння в питаннях юридичного
оформлення угоди, попереднього технічного сюрвею,
перевезення в необхідний регіон, страхування,
підбору екіпажу і реєстрації під прапор судна в усіх
основних регістрах.

Моторна яхта Azimut Grande 30 METRI: перегляд,
сітрайл та укладання угоди проводяться відповідно
до умов MYBA.

Кирилл Куатов
CEO | Старший брокер
+393335764444

tel:+393335764444
tel:+38 (044) 279 79 99
https://www.azimutyachts.ua
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