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РІК ДОВЖИНА

Космический дизайн и совершенно новый подход к организации
пространства на борту.

Oasis 40 разработан Benetti в сотрудничестве с британским дизайн-
бюро Redman Whiteley Dixon и нью-йоркской студией
Bonetti/Kozerski, которая создала элегантный, но в то же время
легкий интерьер с обилием света, панорамными видами и
трансформируемыми помещениями. Проект адресован тем, кто
находится в поисках нового стиля яхтинга, сочетающего
максимальную близость к морю и возможность отдыхать в
роскошной, но неформальной обстановке — в частности, молодым
семьям, предпочитающим здоровый и динамичный образ жизни.

На главной палубе — не обычный салон, а многофункциональный
дневной лаунж с остеклением в полную высоту и прямым доступом
в пляжный клуб — огромную террасу с бассейном прямо у воды. На
якорной стоянке борта в кормовой части откидываются, увеличивая
площадь пляжной зоны. Помимо бара, столовой и кухни на главной
палубе предусмотрены велнесс-зона и место для занятий йогой, а
апартаменты владельца в носовой части палубы со спальней,
кабинетом, двумя ванными и гардеробными комнатами занимают
площадь около 50 кв.м. На нижней палубе — 4 каюты для гостей и
помещения команды из 7 человек. При этом кап... More info

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Запас ходу

Местонахождение

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

40.80 м

9.00 м

2.06 м

GRP

5 + 4

5 + 4

2 x MAN 12 - V 1400 к. с. 1029 kW

45000 л

8000 л

16.00 узл

4000 мм

Італія

https://azimutyachts.ua/sale/oas40m-hull105-2022.html


Екстер'єр OASIS 40M

Екстер'єр OASIS 40M



Пляжний клуб в кормовій частині

Пляжний клуб в кормовій частині



Пляжний клуб в кормовій частині

Сандек



Обідня зона на сандеку

Бар в кормовій частині сандеку



Салон на верхній палубі

Салон на верхній палубі



Обідня зона в салоні на верхній палубі

Головний пост керування



Зона відпочинку в носовій частині

Кокпіт на головній палубі



Кокпіт на головній палубі

Салон на головній палубі



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Обідня зона в салоні на головній палубі

Кухня



Каюта власника на головній палубі

Каюта власника на головній палубі



Каюта власника на головній палубі

Санвузол власника | Гардеробна



Гостьова VIP каюта на нижній палубі

Гостьовий VIP санвузол



Гостьова каюта по лівому борту на нижній палубі

Гостьова каюта по правому борту на нижній
палубі



Екстер'єр OASIS 40M

Екстер'єр OASIS 40M



Екстер'єр



Сандек



Верхня палуба



Головна палуба



Нижня палуба
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Валовая вместимость (GT) 385 т Довжина габаритна 40.80 м

Ширина габаритна 9.00 м Осадка 2.06 м

Будівельний матеріал GRP Berths 10 + 7

Кількість кают 5 + 4 Кількість санвузлів 5 + 4

Двигуни 2 x MAN 12 - V 1400 к. с. 1029 kW Запас палива 45000 л

Запас води 8000 л Бак чорних вод 5000 л

Бак сірих вод 5000 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

16.00 узл

Запас ходу 4000 мм Водозміщення 310.00 т

Дизайнер інтер'єру Bonetti/Kozerski Architecture D.P.C. Зовнішній дизайн і концепція Pierluigi Ausonio Naval Architecture / Azimut|Benetti S.p.A R&D Department

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 Oasis 40M: 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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