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Справжня класика від Benetti.
Модель завдовжки 35,3 м з корпусом з композиту і структурою з
карбону відрізняється класичним для Benetti, але в той же час дуже
сучасним дизайном роботи Giorgio M. Cassetta. Він розроблений так,
щоб зробити яхту максимально світлою: в склінні надбудови - вікна
3-метрової висоти, які в центрі салону (в обідній зоні) повністю
відкриваються, даючи вихід на бічну палубу: завдяки своїй ширині
вона виглядає як тераса.
Каюта власника розташовується в носовій частині головної палуби,
а 4 каюти для гостей, кожна з величезним ілюмінатором на рівні
води, - в центрі нижньої палуби. Приміщення екіпажу (в носовій
частині корпусу, плюс капітанська каюта на верхній палубі біля
посту управління) розташовані так, щоб забезпечити команді -
зручність для роботи, а гостям - максимальну приватність.
... 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

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/yachts/list-benetti/boat-mediterraneo-116.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



Зовнішній вид



Сандек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня 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 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 Builder Benetti Yachts (Італія)

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 Benetti 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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