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Настоящая классика от Benetti.

Модель длиной 35.3 м с корпусом из композита и структурой из
карбона отличается классическим для Benetti, но в то же время
очень современным дизайном работы Giorgio M. Cassetta. Он
разработан так, чтобы сделать яхту максимально светлой: в
остеклении надстройки — окна 3-метровой высоты, которые в
центре салона (в зоне столовой) полностью открываются, давая
выход на боковую палубу: благодаря своей ширине она выглядит
как терраса.

Каюта владельца располагается в носовой части главной палубы, а
4 каюты для гостей, каждая с огромным иллюминатором на уровне
воды, — в центре нижней палубы. Помещения экипажа (в носовой
части корпуса, плюс капитанская каюта на верхней палубе у поста
управления) расположены так, чтобы обеспечить команде —
удобство для работы, а гостям — максимальную приватность.
Mediterraneo 116 выделяется обилием палубного пространства для
отдыха на свежем воздухе, в том числе — полностью
кастомизируемым сандеком площадью 80 кв.м. с закрытым скай-
лаунжем и открытой террасой в корме. Два двигателя по 1400 л.с.
позволяют развивать скорость 15 узлов, а благодаря эфективным
обводам корпуса, в экономичном 10-узловом режиме запас
автономности Mediterraneo 116 ... More info

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

35.30 м

7.70 м

2.15 м

GRP + Carbon Fibre

5 + 4

8 + 4

2 x MAN V12-1400 к. с. 1029 кВт

33000 л

4000 л

15.00 узл

14.00 узл

3200 мм

Італія

https://azimutyachts.ua/sale/med-116-009-2020.html


Екстер'єр Mediterraneo 116

Екстер'єр Mediterraneo 116



Екстер'єр Mediterraneo 116

Сандек



Зона для засмагання в носовій частині палуби

Боковий прохід



Боковий прохід

Зона відпочинку в кормовій частині верхньої
палуби



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Салон на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Каюта власника на головній палубі

Санвузол власника



Внешний вид



Сандек



Верхняя палуба



Главная палуба



Нижняя палуба
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Валовая вместимость (GT) 271 т Довжина габаритна 35.30 м

Ширина габаритна 7.70 м Осадка 2.15 м

Будівельний матеріал GRP + Carbon Fibre Berths 10 + 7

Кількість кают 5 + 4 Кількість санвузлів 8 + 4

Двигуни 2 x MAN V12-1400 к. с. 1029 кВт Запас палива 33000 л

Запас води 4000 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

15.00 узл

Крейсерська швидкість 14.00 узл Запас ходу 3200 мм

Водозміщення 200.00 т Дизайнер інтер'єру Benetti Interior Style Department

Зовнішній дизайн і концепція Giorgio Maria Cassetta

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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 Mediterraneo 116: перегляд, сітрайл та
укладання угоди проводяться відповідно до умов
MYBA.

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