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Navett
a 58

Absolute, kısa bir süre önce tanıtımını
yaptığı Navetta 58 modeli ile uzun menzilli
modern-klasik tarz tekne pazarına giriyor.
Navetta 58 hem tasarımı, hemde rengi ile
bir hayli dikkat çekici.

Güçlü ve Gururlu
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A

bsolute ilhamını denizi
bilen, seven, saygı
duyan insanlardan
almakta. Navetta 58
de işte bu ilhamın bir sonucu.
Navetta 58 güçlü görünümü ile
gururlu duruyor fakat aynı zamanda sizi içine aldığında büyük
bir güven içinde hissetmeniz çok
doğal. Tekneye dört farklı giriş
var; ikisi kıç tarafında, diğer ikisi
ise yanlarda. Ana güvertede ve
flybridge de kullanılan küpeşte,
kaymayan malzeme kullanılmış
zemin ve aynı evinizdeki gibi
basamaksız zeminler güvenliğe
verilen önemi gösteriyor. Mürettebat alanından ana kamaraya,
makine odasından banyolara,
oturma odasından misafir odasına kadar her yerde tavan yüksekliği sınıfının en yükseği.
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Tamamen yeni tasarım 17 metrelik
Navetta 58 modeli İtalyan tersanesinin karakteristik fly ve express
cruiser modellerinden çok farklı
bir tasarım olmuş. Bu tarz teknelerin pazarın yeni trendi olduğunu
ve başrolüde İtalyan üreticiler
olduğu zaten bilinen bir gerçek.
Absolute’da bu segmentten bir

Tamamen yeni tasarım 17 metrelik Navetta 58 modeli İtalyan tersanesinin karakteristik
fly ve express cruiser modellerinden çok farklı bir tasarım olmuş.
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TEKNİK TABLO

Uzunluk (m / ft)		

: 17 / 55,9

Genişlik (m/ ft)			

: 5 / 16,5

Temiz Su Kapasitesi (lt)

: 600

Yakıt Kapasitesi (lt)		

: 2,400

Absolute ile IPS ortaklığı sınıfının en ekonomik yakıt tüketimini sağlamış. Daha az yakıt tüketimi demek,
daha çok özgürlük, daha az kirlilik ve daha fazla konfor demek.

Absolute’da bu segmentten bir pay istiyor ve azaltılmış kullanım maliyetleri ile de bunu başarıyor. Navetta 58’de
hem klasik hem de modern dokunuşları aynı anda bulabiliyorsunuz.
pay istiyor ve azaltılmış kullanım
maliyetleri ile de bunu başarıyor.
Navetta 58’de hem klasik hem
de modern dokunuşları aynı
anda bulabiliyorsunuz. Tasarımı ise uzun seyahatlere uygun
şekilde geniş ve rahat olmuş.
Ana güverte iki farklı ambiyans
sunuyor; kıç tarafında geniş bir
rahatlama alanı, ön tarafta yemek salonu ve dümenin yanında
mutfak. Alt güvertede, son jenerasyon Absolute’larda alışılagelmiş, banyolu üç kamara ve bu
kamaralarda manzaradan keyif
almanız için balkon şeklinde
tasarlanmış. Ana yatak odası
teknenin ortasında ve teknenin
eni boyunca uzanıyor. Flybridge
ise yine son derece geniş, özel
mobilyalarla donatılmış. Kıç
tarafında üç taraflı yemek odası
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bara bakarken onun da arkasında botu yedeğe almak için
alan yaratılmış. Absolute ile IPS
ortaklığı sınıfının en ekonomik
yakıt tüketimini sağlamış. Daha
az yakıt tüketimi demek, daha
çok özgürlük, daha az kirlilik ve
daha fazla konfor demek. Bu
teknede geleneksel denizcilik
yeni bir anlam kazanıyor, yeni
olanaklar, azami stabilite ve
18 knot ile seyir halindeyken 5
yıldızlı otel konforu.

37

