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Nautica 450
Široká veřejnost dnes dává přednost jednodu-
chým lodím se sportovním duchem, na kte-
rých je možné se projet s dětmi, ale také si 
příjemně zazávodit. V Polsku vzniká nová one 
design třída Nautica 450. Loď se dodává 
ve dvou variantách, v základní a ve variantě 
Race. Nautica 450 je vybavena hlavní plachtou 
moderního tvaru, výsuvným čelenem a gena-
kerem. Varianta Race má větší jak hlavní plach-
tu, tak i genaker, který je vrcholový. Jednoduchá 
loď vychází z moderních požadavků, je lehká, 
jednoduchá na ovládání i na údržbu, rychlá 
a v neposlední řadě i velmi bezpečná. Svojí 
velikostí se Nautica pohybuje mezi jachtami 
třídy 420 a 470, tvarem trupu však spíše připo-
míná australské skify. Nautica 450 by měla být 
atraktivní pro naše jachtaře také cenou. Jde 
o zajímavou jachtu, jež by jistě na našich ře-
kách a jezerech našla své uplatnění.

www.nauticaboats.pl

Duretti 55
Na český trh přichází nová značka lodí – Duretti. Filozofie loděnice 
se nejlépe ukazuje na novém modelu Duretti 55. Loď je poháněna 
agregáty Volvo Penta o výkonu 2x 575 hp a měla by dosahovat 
rychlosti 28 kn. Při celkové hmotnosti 20 tun to bude pro loď těžký 
oříšek, zvlášť pokud bude obsazena šestičlennou posádkou a dopl-
něna člunem se závěsným motorem. Na druhé straně je tu v porov-
nání s evropskou konkurencí stejně velkých lodí neuvěřitelně příz-
nivá cena. Pro celkem tři kajuty jsou k dispozici dvě koupelny, při-
čemž na zádi lodě se ještě nachází prostorná kajuta pro posádku se 
vstupem do motorového prostoru. Interiér lodě je vybaven napří-
klad LCD televizí s DVD systémem. Do standardní výbavy patří také 
generátor a klimatizace o výkonu 104 000 BTU.

www.dubaimarine.cz

Délka 4,5 m
Šířka 1,92 m
Plocha plachet 14,5 m2

Hlavní plachta 9,8 m2

Kosatka 4,7 m2

Genaker 21,8 m2

Ponor 1,50 m2

Hmotnost 90 kg
Posádka 1–3 osoby

Celková délka 16,8 m
Šířka 4,9 m 
Ponor 1,4 m
Hmotnost (cca) 20 t
Palivová nádrž 2270 l
Vodní nádrž 568 l
Cestovní rychlost 20–22 uzlů
Nejvyšší rychlost 26–28 uzlů
Motory 2x 575 hp Volvo Penta 
Cena 570 000 eur  
 včetně dopravy do Evropy, bez DPH


