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Локація

Довжина габаритна

Ширина габаритна

Осадка

Будівельний матеріал

Кількість кают

Кількість санвузлів

Двигуни

Запас палива

Запас води

Крейсерська швидкість

Запас ходу

Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

Італія

35.00 м

8.00 м

1.91 м

GRP

5 + 4 crew

6 + 2

2 x MTU 16V 2000 M93 2400 к.с.

18000 л

3000 л

26.00 узл

21.00 узл

500 мм
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Зона для засмагання в носовій частині

Пляжний клуб в кормовій частині судна



Бар на флайбриджі

Бар на флайбриджі



Обідня зона на флайбриджі

Обідня зона на флайбриджі



Обідня зона на флайбриджі

Зона відпочинку на флайбриджі



Зона відпочинку на флайбриджі

Зона відпочинку на флайбриджі



Зона відпочинку на флайбриджі

Зона відпочинку на флайбриджі



Сходи на флайбридж
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Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Салон на головній палубі

Салон на головній палубі



Обідня зона в салоні

Деталі інтер'єру



Деталі інтер'єру

Деталі інтер'єру



Сходи до поста керування

Сходи до поста керування



Каюта власника

Туалетний столик в каюті власника



Каюта власника

Каюта власника



Каюта власника

Каюта власника



Балкон в каюті власника

Гостьова каюта



Сандек



Флайбридж



Головний пост керування RPH



Головна палуба



Нижня палуба



П Р О Д А Ж  Я Х Т

Azimut Grande 35 METRI  2021  35.00 m  14 174 350 €

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.

РІК ДОВЖИНА VAT НЕ ВИПЛАЧЕНИЙ

Локація Італія Валовая вместимость (GT) 269 т

Довжина габаритна 35.00 м Ширина габаритна 8.00 м

Осадка 1.91 м Будівельний матеріал GRP

Пасажиромісткість 16 Berths 10 + 6

Кількість кают 5 + 4 crew Кількість санвузлів 6 + 2

Двигуни 2 x MTU 16V 2000 M93 2400 к.с. Запас палива 18000 л

Запас води 3000 л Бак чорних вод 1250 л

Бак сірих вод 1250 л Максимальна швидкість (при
половинному навантаженні)

26.00 узл

Крейсерська швидкість 21.00 узл Запас ходу 500 мм

Водозміщення 154.00 т Суха вага 142.00 т

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

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОСНОВНЕ

Балкон по лівому борту (в каюті власника) з поручнями з автоматичним
механізмом

Електричний кормовий підрулюючий пристрій (вимагає модифікації генераторів, не
входить у вартість)

Система кондиціювання в салоні та каюті власника (замість стд) Стандартне планування палуби

Система зміни масла для основних двигунів, редукторів і генераторів Додаткова звукоізоляція між салоном і машинним відсіком (один шар Mapflex 3
мм)

Додаткова звукоізоляція в каюті власника - кормова перегородка і стеля (один
шар Mapflex 3 мм)

Гараж

Заправна колонка від головних паливних баків для тендера

ЕКСТЕР'ЄР

Додатковий сандек з оздобленням тиком замість стандартного кормового хард
топа

Пофарбування конпусу та надбудови, включно з антенами

Носова частина

Носова зона відпочинку з накриттям, три тенти з карбоновими опорами

Флайбридж

Оздоблення тиком флайбриджа - 12 мм Стандартне планування флайбриджа

Пляжний клуб на кормі

Стандартне планування пляжного клубу
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Інтер'єр

Центральна вакуумна система

Дерево

Дерево в стилі Акілле Сальваньї «Модерн»: Світле дерево: Alpi cod. TBT 2B 2066/XV 15 - матове покриття

Темне дерево: червоне дерево Mahogany - 100% глянець

Покриття підлоги

Планування згідно стандартного дизайну Акілле Сальвані 35М Салон: дерев'яна підлога в обідній зоні, у вітальні дерев'яна підлога біля входу і
круглий килим під диваном

Лобі на головній палубі: килим Каюта власника: дерев'яна підлога і килим навколо ліжка

Гостьові каюти: дерев'яна підлога і килим між ліжками Vip каюти: дерев'яна підлога і килим у ліжок

Лобі на нижній палубі: килим Санвузол власника, VIP-санвузли, гостьові санвузли, денний санвузол: дерев'яна
підлога.

Санвузол власника, VIP-санвузли, гостьові санвузли (підлогове покриття в
душових): тик

Сходи в гостьову зону і до головного посту управління з оніксу з підсвічуванням

Головний пост управління: дерев'яна підлога

Кухня, комора та зона екіпажу: вініл дизайнерський на підлозі -JabartI-5008 -Назва:
Dark Caroline Pine

Дерев'яна підлога згідно стандартного дизайну Акілле Сальвані 35М

Килими згідно стандартного дизайну Акілле Сальвані 35М

Мармур

Кухня
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- стільниця: Neolith Calacatta Polish - фартух: Neolith Calacatta Polish

Санвузол власника - стільниця: statuario

- умивальники: statuario - стіни душової: statuario

VIP і гостьові санвузли: - стільниця: statuario

- умивальники: statuario - стіни душової: statuario

Денний санвузол: - стільниця: statuario

- умивальник: statuario Флайбридж: робоча поверхня барної стійки: Silestone tigris sand

Пляжний клуб: стільниця: Silestone tigris sand

Салон - Обідня зона

Двері в салон з електричним керуванням

Санвузли

Змішувачі згідно стандартного дизайну Акілле Сальвані

ЕЛЕКТРИЧНА СИСТЕМА

400 В - 50 Гц Генератори Kohler 70 кВт / 50 Гц замість стд

Регулятори яскравості для зовнішнього освітлення (кокпіт і флайбридж) Точкові світильники в кормовій частині флайбриджа (втоплені в склопластик) -
шість світлодіодних прожекторів Flexa моделі PW1922

6 х підводних світильників під плавальної платформою (підводні
світильники Aqualum Gen 4 18 TRI series)
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Автоматична паралель між генераторами

Побутова техніка

Винний холодильник в коморі Холодильник в лобі на нижній палубі

НАВІГАЦІЙНА ЕЛЕКТРОНІКА і УПРАВЛІННЯ

Пульт дистанційного керування для основних двигунів і носового підрулюючого
пристрою (MTU) в кокпіті і на флайбриджі

Покращений навігаційний пакет Furuno - версія Platinum

Автоматична ідентифікаційна система AIS

АУДІО - В ІДЕО - ТВ

Дві фіксовані відеокамери на стелі кормової частини кокпіта + поворотна
відеокамера з наближенням в машинному відділенні (Panasonic для Raymarine або
Axis для Furuno), підключена до навігаційних дисплеїв

Тільки підготовка під установку супутникового телебачення (кабелі KVH) -
включаючи проводку в салон і каюти (без зони екіпажу)

Підготовка під установку SAT COM (KVH кабелі)

Оновлений аудіо / відео пакет - версія Gold
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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 35 METRI: 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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