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Merhaba,

Son 2 yaza kıyasla daha özgür ve rahat geçirdiğimiz 2022 yazından sonra fuarlar dönemine girdik 
ve şimdi de Pendik’te düzenlenecek olan Cryptom Bosphorus Boat Show fuarına katılıyoruz.
Tekrar Pendik Marinturk City Port Marina’ya fuar için dönmekten mutluyuz. Tezmarin olarak 
Servis Merkezimizi geçtiğimiz yıl Pendik Marinturk City Port Marina’ya taşımıştık. Bu nedenle 
30’dan fazla tekneyle katılacağımız bu fuara ayrı bir keyifle hazırlandık.

Teknelerin hepsini saymayacağım, yeni sayımızda hepsini göreceksiniz. Ancak bizleri 
heyecanlandıran yeniliklerden bahsetmek istiyorum. Beneteau Swift Trawler 48, Beneteau 
Oceanis 34.1, Lagoon 55, Lagoon 67, Aquila 44, Arcadia Sherpa 60, Wellcraft 355, Topline 
Corsair X33, BWA Sport 19, 26 ve Premium 30, Delphia 11 Sedan, T-Tender Lux 580 gibi bir 
düzineden fazla yeni tekne sergileyeceğiz. Ayrıca Tezmarin olarak yeni kurduğumuz Navigare 
Türkiye Charter tanıtımımızı da bu fuarda yapacağız.

Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, her zaman sizlerle daha keyifli zamanlar 
geçirebildiğimiz, coşkulu ve eğlenceli olmanın yanı sıra, her zamanki gibi unutulmaz anlarla dolu 
oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 senesine de çok özel hazırlıklar yapıyoruz. 
Bu etkinliklerden en önemlisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın 100. yılını Göcek’te 3 gün 
süren bir etkinlik şöleni ile kutlamaya hazırlanıyoruz. Geleneksel Bahara Merhaba Partisi, Balık 
Tutma Yarışması, özel tanıtım günleri ve yarışlar ve festivallerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıl Tezmarin olarak birçok birincilik aldık, bunlardan en değerlisi ise 2 yıl üs üste 
Beneteau Group’un tüm markalarını satan bayileri arasında “Best Dealer’’ olmak idi. Bunun için 
önce siz Değerli Müşterilerimize, ardından tüm Tezmarin Ailesine çok çok teşekkür ederiz.

Yeni sayımızı keyifle okumanız dileğiyle… Denizlerde buluşmak üzere…

Bilge Hergüner
Genel Müdür 

2 | Tezmarin

https://www.vestel.com.tr/
https://www.tezmarin.com/
https://www.facebook.com/Tezmarin
http://www.instagram.com/tezmarin
http://www.linkedin.com/company/tezmarin
https://www.youtube.com/c/Tezmarinchannel
http://www.tezmanholding.com/
https://www.facebook.com/Tezmarin
http://www.instagram.com/tezmarin
http://www.linkedin.com/company/tezmarin
https://www.youtube.com/c/Tezmarinchannel
http://www.tezmanholding.com/


Uluslararası Beneteau bayi toplantısı bu yıl 28-29 Haziran 2022 tarihlerinde, dünya 
genelinden birçok Beneteau temsilcisinin katılımıyla Atina’da gerçekleşti. 2023 
hedeflerinin görüşüldüğü ve yeniliklerin paylaşıldığı toplantı sonrasında, yıllık satış 
performans değerlendirmesi ile en başarılı satış performansı gösteren Beneteau bayileri 
açıklandı.

6-8 Haziran 2022 tarihleri arasında Sitges-Barselona’da 
gerçekleşen Lagoon bayi toplantısında, 2021 yılının en başarılı 
distribütörleri açıklandı. Tezmarin Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ralf Tezman ve Lagoon Satış Müdürü Osmancan 
Erşahin, “Lagoon 2021 World Best Dealer” ödülünü, Lagoon 
Bölge Satış Müdürü Jessica Leconte, Lagoon Direktörü 
Thomas Gailly, Lagoon Asya Pasifik Satış Direktörü Guillaume 
Andrebe ve Lagoon EMEA Satış Direktörü Jean François 
Lair’den teslim aldı. 

Ralf Tezman, 2010 yılından bu yana, yaklaşık 11 yıldır devam 
eden bu başarıyı korumanın gururunu yaşadıklarını belirtti. 
“Tüm ekibimizi ve başarılarımıza katkı sağlayan herkesi 
kutluyor, bu haberi sizlerle paylaşmaktan büyük onur ve 
mutluluk duyuyoruz.” şeklinde ifade etti.

Tezmarin, bu yıl da 5 farklı kategoride ödüle layık görüldü:
 
• Beneteau yelkenli tekne satışında dünya birinciliği
• Beneteau motorlu tekne satışında dünya birinciliği
• Tüm kategorilerde dünya birinciliği 
• Group Beneteau’nun tüm markalarını satan bayileri arasında dünya birinciliği
• Ayrıca bu yıl ilk defa verilen, pandemi döneminde kendi pazarında “En İyi İş Geliştiren 
Bayi” ödülünün sahibi Tezmarin oldu.

Tezmarin Dünya Genelinde Lider Distribütör

Yunanistan’dan 5 büyük ödülle döndü

Δ

Dünyanın en iyi Lagoon bayisi

HABERLER

Δ
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Tezmarin, Kosifler Oto ve PowerAPP iş birliği ile bu yıl 4.’sü düzenlenen “Baharın Keyfini Sürün” bahar daveti, 13-14-15 
Mayıs tarihlerinde tekne ve otomobil tutkunlarını Setur Kalamış Marina’da ağırladı.

Heyecanla beklenen etkinlikte üç gün boyunca, denizde 
Tezmarin çatısı altında bulunan Beneteau’nun lüks yelkenli 
ve motorlu tekneleri ve XO Boats, BWA, Top Line, Tiwal, 
Temo.450, T-Tender Boats markalarına ait 15 farklı model 
deniz tutkunlarının beğenisine sunuldu. 

Beneteau’nun amiral gemisi Grand Trawler 62 ilk defa 
denizde sergilenirken, davetliler XO DFNDR 9, XO 
EXPLR 9, Top Line Corsair C29 ve BWA 19 GT modellerini 
denizde test seyirleri ile deneyimleme fırsatı buldular.

Karada ise Kosifler Oto’nun tamamen elektrikli yeni BMW 
iX, yeni BMW i4, yeni BMW iX3, yeni BMW 2 Serisi 
Active Tourer ve diğer BMW modelleri tanıtıldı. PowerAPP 
DJ’lerinin müzik ziyafeti sunduğu etkinlikte, JABBAR 
performansı ile davetlileri büyüledi.

Baharın Keyfini Sürün Vol.4
Denizde ve karada
bahara merhaba….

HABERLER
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Tezmarin tarafından ilki 2017 yılında yapılan Lagoon 
Rally, bu yıl 29-31 Ağustos tarihleri arasında Göcek’te 
gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinlikte 30 Ağustos 
Zafer Turu, Zafer Rallisi, SUP yarışları ve keyifli aktiviteler 
düzenlendi. 

30 Ağustos Zafer kutlamaları kapsamında Bedri Rahmi 
Koyu’na çıkarma yapan Lagoon Rally filosuna, marşlar 
eşliğinde tek gövdelilerin de katılmasıyla, coşku daha da arttı 
ve benzeri görülmemiş bir duygu yoğunluğu ile kutlamalar  
devam etti. Kortejin Kille Koyu’nu ziyaret etmesinin ardından 
Zafer Rallisi için rota Tersane Ada’sına çevrildi. Lagoon’lar, 
tatlı bir rekabetin yaşandığı 100. yıl 30 Ağustos Zafer Rallisi 
yarışında Tersane Adası ve Tavşan adası arasında kurulan 
parkuru yelkenlerle donattılar. 

Türkiye’nin en büyük katamaran rallisinde Lagoon Rally filosu, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılını, Göbün Koyu, Batık Hamam 
Koyu, Sarsala Koyu, Bedri Rahmi Koyu ve Kille Koyu’nda büyük bir coşkuyla kutladı.

Lagoon Rally filosu
30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılında Göcek’e

çıkarma yaptı!

ETKİNLİK

Bedri Rahmi Koyu
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22x27.5.pdf   1   26.10.2022   17:47
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Misafirlerine farklı talep ve zevklere cevap veren geniş filosu ve 
tailor made (terzi usulü) hizmet anlayışı sunan rudder & moor, 
Türkiye turizminin uluslararası pazardaki yeni tekne charter markası 
olarak konumlanıyor. 10’dan fazla katamarana sahip ödüllü Lagoon 
marka katamaran filosu ile Fethiye ve Göcek destinasyonunda 
Yacht Classic Otel Marinası’nda hizmet veren rudder & moor, 
profesyonel ekibi ile de unutulmayacak bir tatil vadediyor. 

rudder & moor’un faaliyetleri arasında ise tekne kiralama, tekne 
brokerage, tekne işletme sistemi, kişiye özel tekne servis hizmetleri 
bulunuyor. Tekne işletim sisteminden katamaran filosuna, tatil 
seçeneklerinden terzi usulü hizmetin detaylarına kadar pek çok 
bilgiyi rudder & moor’un Ece Saray Marina’nın tam karşısında yer 
alan modern ve yeni ofisinden temin edebilirsiniz. 

Detaylı bilgi için www.rudderandmoor.com

Mavinin en güzel tonlarını rudder & moor ile keşfedin

Türkiye’de bir ilk olan karıştırarak sütlü Türk kahvesi pişirme 
özelliğine sahip Arzum OKKA Rich Spin M, klasik, sert, közde 
pişirme özellikleri ile bol köpüklü, sütlü Türk kahvesi deneyimi 
sunuyor. Çocukluğunuzun nostaljik lezzeti sütlü Türk Kahvesi ile 
sevdiklerinizle kahve keyfini ikiye katlayın. Türk kahveli birbirinden 
farklı içecekler deneyimleyebileceğiniz Arzum OKKA Rich Spin M 
ile karıştırıcı cezvesi sayesinde sahlep, sıcak çikolata gibi tariflerle 
ikram seçeneklerinizi artırabilirsiniz. Arzum OKKA Rich Spin M’e 
tüm online mecralardan ve www.arzum.com.tr’den satın alabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde piyasaya  sürülmesinin 
ardından, BMW X1’in üçüncü nesli Avrupa 
turuna çıktı. Görücüye çıktığı farklı ülkelerde 
otomotiv gazetecilerinin ve potansiyel müşterilerin 
beğenisine sunulan araç fotoğraflara göre 
yakından çok daha iyi görünmesiyle takdir topladı.
www.kosifler.com.tr

OKKA ile çocukluğunuzun lezzeti sütlü Türk kahvesi

Yeni BMW X1 Kompakt SUV beklentileri aşıyor!
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sherpa
THE POCKET-
SIZED MEGA
YACHT

A
THE 
SYNTHESIS
OF A
PARADOX

A115 A96

COMING SOON

NEW A85A105

Sherpa 80XL Sherpa 60

https://www.arcadiayachts.it/en/


Deniz 
üzerinde 
bir kale

“
”

Tam Boy: 34,99 m

Genişlik: 8,13 m 

Ağırlık: 185.000 kg

Hız: Maksimum ± 16 kn / Seyir ± 14 kn

Kabin: 8-12

Daha fazla bilgi

Sınır tanımayan tasarım ve son teknolojik yenilikler 
sunan lüks İtalyan markası Arcadia Yachts, binlerce 
yıllık, tarih, sanat ve mimariye damgasını vurmuş bir 
kültürün değerleriyle özdeşleşen misyonu ile bugün 
hala deniz için zamansız bir aşk hikayesi anlatmaya 
devam eden yatlara imza atıyor. 

Arcadia A115, iç ve dış mekanlar arasında kesintisiz 
sürekliliği sağlayan 140 m2’lik üst güvertede sınırsız 
alanlar sunuyor. 7 yıldızlı otel konforunda, ortalama 
40 m2 genişliğindeki kabinler, eşsiz ve sofistike 
bir atmosferle sahibinin zevkini yansıtacak şekilde 
tasarlanmıştır. Ana güvertede yer alan bar alanı ve 
10 kişilik büyük yemek masası, panoramik bir terasa 
açılıyor. 

Filonun amiral gemisinde tüm 
alanlar birbirine bağlantılı, 
özelleştirilebilir ve sınırsızdır.
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Tüm Arcadia yatların imzası olan büyük 
cam pencereler ve güneş panelleri, 
doğa ile bağlantının mümkün olduğunca 
kesintisiz olması için her şeyi merkezine 
alan bir tasarım felsefesinden doğuyor.  
 
A105, navigasyon özelliklerinin kalitesinin 
yanı sıra iç ve dış mekanlarında kullanılan 
tasarım ve dekorasyon öğelerinin 
farklılığıyla da dikkat çekici. Üst güverte, 
65 m2’lik kapalı ve açık Sky Lounge alanı ile 
gökyüzü ve deniz arasında muhteşem bir 
bağlantı oluşturuyor. 50 m2’den fazla alana 
yerleştirilmiş solar paneller yaklaşık 4 KW 
enerji üretiyor.

Tam Boy: 31,57 m

Genişlik: 7,76 m 

Ağırlık: 145.000 kg

Hız: Maksimum ± 16 kn / Seyir ± 14 kn

Daha fazla bilgi

Zarafetle
harmanlanan

çok ödüllü
bir yat

“

”
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Arcadia’nın ilk ve ikonik yatı A85, uzun seyirler, partiler ya da aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek isteyen sahiplerine konfor ve 
teknolojiyi bir arada sunuyor. Kıç güverte, yüksek teknoloji ürünü jardin d’hiver sürgülü camlarla kaplı, deniz üzerinde yaklaşık 
100 m2’lik veranda, kesintisiz yaşanacak ve paylaşılacak mekanlarla dolu.

26 metrelik yatta, mahremiyet
ve sosyal buluşmalar arasında
yeni bir konsept...

JOYSTAR“ ”

Daha fazla bilgi

Tüm deniz kaza ve 
tehlikelerine karşı

Denizde, yatma mahallinde,
çekek işlemlerinde

Yat donanım ve 
ekipmanı ile beraber

Yat kazalarında 3. 
şahısların sigortalanması

Sabit değer klozu

Tezman Sigorta olarak müşterilerimize uygun prim oranları ile 
dünyadaki en geniş kapsamlı tekne sigortası hizmetini HDI Sigorta 
güvencesi ile sunmaktayız. Yılda 1000’in üzerinde gerçekleştirdiğimiz 
tekne ve yat sigortalarında fark yaratan çözümlerimizle daima 
yanınızdayız. 

Hacıahmet Mah., Irmak Cad., DLP İş Merkezi, No:1-9, İç Kapı No:19, 34440
Beyoğlu, İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 253 62 40   |   Fax:  +90 212 253 77 78

www.tezmansigorta.com

TEKNE – YANGIN – OTO KAZA – SAĞLIK – MÜHENDİSLİK – NAKLİYAT – FERDİ KAZA – TARIM – EMEKLİLİK VE HAYAT

DAİMA YANINIZDA

*İlanda belirtilen hususlar ön bilgilendirme niteliğinde olup, teklif ve poliçede yer alan özel şartlar ve klozlar geçerlidir.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TEZMAN-ILAN-22-Sherpa 60.pdf   1   2.11.2022   17:20:53

Kategorisinin en büyüğü: 32 metrekareden fazla özel alan

Master Suite
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Sherpa 80 XL, toplam 221 m2’lik iç ve dış 
yaşam alanlarına verilen önem ve özenle, 
yatta lüks ve konfordan ödün verilmeden 
tasarlanan mekanların en önünde geliyor. 
 
Güneş panelleriyle donatılan Arcadia 
Sherpa 80 XL, havalandırma sistemleri 
hariç, konaklama için gerekli enerjiyi 
de güneşten elde edebiliyor. 36 m2 
genişliğindeki Sun Lounge alanı, 
konuklarının deniz ve güneşle buluşma 
noktası olarak kurgulanmıştır.

Sherpa 80 XL’ın stil sahibi ve güçlü 
karakterinin sesi bu bölümde kendini 
duyuruyor. 65 m2’lik Sky Lounge alanı, 
Arcadia felsefesini yansıtan en özel 
mekanlardan. Alt güvertede yer alan master 
süit, sahibinin zevklerine göre planlanabilen 
lüks ayrıcalıklar sunuyor. 

Süperyatlarda görmeye alıştığımız bir düzene sahip master 
süit’e baş tarafta yer alan bir VIP kabin ve iki misafir kabini 
eşlik ediyor. Ayrıca üç kişilik mürettebat için iki ayrı kabin 
tasarlanmıştır.

Tam Boy: 24,61 m

Genişlik: 6,98 m 

Ağırlık: 71.000 kg

Hız: Maksimum ± 20/23 kn

        Seyir ± 18/20 kn

Daha fazla bilgi

Kullanıcın hem doğayla iç içe 
olduğu hem de doğaya saygı 

duyduğu bir yat

“
”
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Sherpa 60, dümen, kamara ve mutfak için ön bölümde yer alan benzersiz alanları ile onu limandaki diğer teknelerin çoğundan 
ayıran bir profile sahiptir. Açılır kapanır pencereler, sahiplerinin isteklerine göre sky lounge alanını açık veya kapalı bir güverteye 
dönüştürüyor.

Büyük kıç güvertede, kalabalık arkadaş grupları için geniş 
şezlonglu bir güneşlenme alanı ve C şeklinde bir kanepe, 
yemek masası, bar, buzdolabı ve lavabo bulunan ayrı bir sosyal 
alan bulunmaktadır. Kıç güverte ve büyük yüzme platformu 
teak ile kaplıdır. Kıç güvertenin altında, bir bot ve deniz 
oyuncakları için yeterince büyük bir garaj bulunmaktadır. 
Yaklaşık 25 m2’lik son teknoloji güneş panelleri, teknenin 
sistemlerini çalıştırmak için 1,5 kw ‘lik güç üretir.

Tam Boy: 18,67 m

Genişlik: 5,58 m 

Ağırlık: 30.000 kg

Hız: Maksimum ± 19,5 (std) / 21/22 kn     

        Seyir ± 16 (std) / 18/19 kn

Daha fazla bilgi

Yenilikçi yeşil 
çözümler

“
”
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Tam Boy: 11,90 m
Genişlik: 3,60 m

Tam Boy: 16,58 m
Genişlik: 4,96 m

Tam Boy: 14 m
Genişlik: 4,20m

Tam Boy: 18,08 m
Genişlik: 5,13 m

Tam Boy: 16,25 m
Genişlik: 4,96 m

Tam Boy: 22,86 m
Genişlik: 5,99 m

Walkaround ve Endurance aralığındaki yeni GT52, performanstan ödün vermeden en üst düzey kalite standartlarına 
sahip, zarif, güvenli ve konforlu hacimler arayan kullanıcısına hitap ediyor.

Seriyi keşfet

https://www.pardoyachts.com/model/pardo-gt52/
https://www.pardoyachts.com/
https://www.pardoyachts.com/
https://www.pardoyachts.com/model/pardo-gt52/
https://www.pardoyachts.com/model/pardo-38-walkaround/
https://www.pardoyachts.com/model/pardo-43-walkaround/
https://www.pardoyachts.com/model/pardo-50-walkaround/
https://www.pardoyachts.com/model/pardo-gt52/
https://www.pardoyachts.com/model/pardo-e60/
https://www.pardoyachts.com/model/pardo-gt75/


Alt güverteAlt güverte

Ana güverteAna güverte

Aşağıda mutfak versiyonuYukarıda mutfak versiyonu

Pardo
GT52

365 gün365 gün
süren konforlusüren konforlu
seyir tutkususeyir tutkusu

Cantiere del Pardo, Walkaround ve Endurance aralığının özelliklerini ve kilit 
noktalarını yansıtan yeni modeli GT52, ikonik tasarım, yüksek performans 
ve denize sınırsız erişimi bir arada sunuyor.  GT52’nin iç mekan tasarımının 
önemli bir özelliği, mekanların algısını kökten değiştiren yukarıda ya da 
aşağıda mutfak seçeneği sunması. Nauta Design tasarım ofisi bu başyapıtta, 
iç ve dış mekanları arasında sınırsız “yaşanabilirlik” kavramına verilen özenin 
bir kez daha altını çiziyor. Pardo GT52, dünya çapında sektörün en önemli ödülü olarak kabul edilen European PowerBoat of the Year 2023 ödülüne 20 

metreye kadar olan tekneler kategorisinde aday gösterildi.

Teknik Özellikler

Tam Boy: 16,58 m

Genişlik: 4,96 m 

Yakıt Kapasitesi: 2000 lt

Tatlı Su Kapasitesi: 600 lt

“

”
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Pardo GT75

Yeni modelYeni model
alarmı!alarmı!

Tam Boy: 22,86 m

Genişlik: 5,99 m 

Yakıt Kapasitesi: 4200 lt

Su Kapasitesi: 1200 lt

Pardo GT75 Tender Garage, C şeklindeki oturma alanının arka tarafında çok geniş bir güneşlenme güvertesini 
barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu bölüm, gerektiğinde hidrolik sistem kullanılarak tender için ayrılmış garaja erişilebilir. Bu 
özellik, süperyat dünyasının tipik yaklaşımını yansıtıyor.

Pardo GT75 Beach versiyonda, kıç bölümün tamamı deniz manzaralı geniş bir terasa dönüştürülebilir. Bu mekan, sa-
hibinin isteklerine göre kolayca şekillendirilebilmesi için hidrolik olarak kontrol edilebilen yan kanatlarla donatılmıştır. Beach 
versiyondaki en özel alanlardan biri olan master kabin, sahibine deniz üzerinde ayrıcalık sunan tasarımın sonucu.

Pardo Yachts filosunun yeni amiral gemisi Pardo GT75, son derece konforlu iç hacimlere odaklanan bir tasarıma ve yüksek 
performansa sahip. Yeni model, yaklaşık 23 metrelik boyu ve Pardo Yachts ailesine özgü gövde hatlarıyla Walkaround ve 
Endurance serileri arasında konumlanıyor.

30 | Tezmarin Tezmarin  | 31

https://www.pardoyachts.com/model/pardo-gt75/


Tam Boy: 18,08 m

Genişlik: 5,13 m 

Yakıt Kapasitesi: 2400 lt 

Su Kapasitesi: 700 lt

Pardo
Endurance 60

Pardo Endurance 60, Cantiere del Pardo tarafından denizdeki yaşamı 
şık, rahat, güvenli ve eko-sürdürülebilir bir şekilde deneyimlemeniz için 
tasarlandı. Sadece üç yılda 200’den fazla satılan Pardo serisinin (Pardo 
38, 43 ve 50) başarısından sonra, filoya katılan Pardo Endurance 60, 
keyifli hafta sonları ve uzun menzilli seyirler için açık hava yaşam tarzının 
merkezi niteliğinde.

Ana güvertenin yan platformları açıkken, 
arka güvertede bar ile yemek masası 
arasında kalan bu keyifli sosyal alan, 
sahibini tüm cömertliğiyle ağırlıyor. 
Sonuç, deniz üzerinde keyifli anlar için 
41 m2’lik (büyük yüzme platformu dahil) 
gerçek bir yüzer teras.

Gerçek lüksGerçek lüks
sınırsızlıksınırsızlık

özgürlüktürözgürlüktür

“

”
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Tam Boy: 14 m

Genişlik: 4,20 m 

Yakıt Kapasitesi: 1200 lt

Su Kapasitesi: 300 lt

İtalyan tersanesi Cantiere del Pardo’nun ilk motoryatı 
Pardo 43; dış tasarım özellikleri, güven verici seyir deneyimi 
ve iç mekanlarıyla oldukça göz alıcı.
 
Tasarım ve mühendisliği Zuccheri Yacht Design tarafından 
yapılan Pardo 43, en son teknoloji, zarafet, kalite ve deneyime 
dayalı kişiselleştirme seçeneklerinin yanı sıra konfor ve lüks 
ile karakterizedir.

YatçılıkYatçılık
dünyasındadünyasında

gerçek bir simgegerçek bir simge

“

”

Pardo 43
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GRANDGRAND
TRAWLER 62TRAWLER 62
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Gemi İnşa Mühendisi: MICAD
Tasarımcılar: Nauta Design

Beneteau Power serisinin amiral gemisi Grand Trawler 62, sınıfında bir trend belirleyici konuma sahip ve geleceğin uzun 
menzilli motoryatları için bir çok yenilikçi fikirlerle dolu.

Beneteau’nun, Massimo Gino (Nauta Design) ve 
Amedo Migali (MICAD) ile iş birliğinin mükemmel 
bir ürünü olan Grand Trawler 62, Deplasman sınıfında 
European Powerboat of the Year 2022 ödülünün 
sahibi.

Her şey eşsiz bir seyir deneyimi için!

İç mekan 2 farklı yerleşim seçeneği sunuyor. Master kabin gövdenin merkezinde 
yer alan birinci seçenekte büyük bir ebeveyn banyosu yer alıyor ve toplam 
6 kişilik yatak kapasitesi mevcut. İkinci seçenekte ise, 4 kamarayla toplam 8 
kişilik konaklama kapasitesi sunuluyor. 2 yataklı mürettebat kamarası ise, her iki 
seçenekte de kıç tarafta konumlanıyor. Saten cilalı ahşap mobilya üzerine deri 
ve zarif tekstil ürünleri Nauta Design’ın usta tasarımcılarının titiz çalışmaları ile 
iç ve dış mekanlarda zarafeti yansıtıyor. Grand Trawler 62, 900 deniz mili seyir 
menziline sahip.

GRANDGRAND
TRAWLER 62TRAWLER 62
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Andreani Design dokunuşları ile iç mekan oldukça şık ve misafirperver. Tam donanımlı büyük L şeklindeki mutfak, uzun 
yolculuklar için bol miktarda depolama alanı sunuyor. Sancak tarafta, kolay yanaşma ve yürüme için dümen istasyonuna 
açılan bir yan kapı bulunmaktadır. Cömert 20 m2’lik flybridge alanı isteğe bağlı olarak T-Top ile tamamlanabilir. Seanapps 
uygulaması ve smart box, teknenizin durumunu izlemenize, bakım işlemlerini planlamanıza ve entegre bakım seyir jurnaline 
7/24 erişmenize olanak sağlıyor. 9 knot hızda 600 deniz milini aşan menzile sahip!

Sevdiğiniz teknenin dümeninde durup etrafınıza baktığınızda, 
doğayla çevrili olduğunuzu görmek son derece tatmin edicidir: ister 
dağlar, ister ormanların yeşilliği, ister kilometrelerce uzanan mavi 
sular... Swift Trawler 48 ile nereye giderseniz gidin, dümendeyken 
panoramik manzaranın nefesinizi keseceğinden emin olabilirsiniz. 
Bu nedenle Swift Trawler 48, açık hava eğlenceleri için mükemmel 
bir tamamlayıcıdır.

Panoramik manzarayaPanoramik manzaraya
sahip muhteşem birsahip muhteşem bir

yaşam alanıyaşam alanı

“
”

SWIFTSWIFT
TRAWLER 48TRAWLER 48

Herkese uygun bir rüya vardır...

Gemi İnşa Mühendisi: MICAD
İç Mekan Tasarımı: Andreani Design
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SWIFTSWIFT
TRAWLER 41TRAWLER 41

Cömert bir uzun yol teknesi

Dış görünüşü serinin yenilenen çizgilerini yansıtıyor. 13,43 metre uzunluğunda, 7 yolcuya kadar konaklama kapasiteli. 
Tasarımını MICAD ve Andreani Design’ın üstlendiği model, yenilikçi çözümlerle tekne yaşamını tam anlamıyla kolaylaştırıyor.

Tasarım özellikleri, performansı ve kullanım kolaylığı ile dünyadaki “Trawler” anlayışını değiştiren uzun yol teknesi Swift Trawler 
41’in her iki versiyonu da optimum yakıt tüketimi ve maksimum verimlilik için tasarlandı: Sedan ve Fly

GRANGRAN
TURISMO 36TURISMO 36

Yeni nesil Express Cruiser

Beneteau’nun Express Cruiser kategorisinde ki en yeni modeli Gran Tursimo 36, önceki modellerin geleneğini şık bir şekilde 
devam ettiriyor ve teknedeki misafirlerin konforuna odaklanıyor. Dümenin arkasında en üst düzey konfor ve bol heyecan sunan 
bu safkan, onu mükemmel bir sportif gezi teknesi haline getiriyor. İç mekanda da güvenli ve konforlu seyir ön planda. Master 
kabin ve misafir kabini cömert ve rahatlatıcı bir atmosfere sahip. Hardtop, teknenin sportif tasarımına katkıda bulunmasının 
yanı sıra mürettebatın korunmasını ve denize açık bir yaşam tarzıyla bütünleşmesini sağlıyor. Büyük elektrikli sunroof, heyecanı 
arttırmak için standart olarak temin edilebilir.
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Beneteu’nun imza modellerinden yeni nesil Express Cruiser, sportif görünümü, mükemmel yol tutuşu, açılır tavan ve geniş 
gövde pencereleri ile modern bir görünüme sahiptir. Andreani Design’ın iç mekanda sunduğu lüks detaylar, master kabinde, 
geniş salonda, misafir kamarasında üst düzey konforla birleşiyor.

Kıç taraftaki büyük güneşlenme alanı ve kokpitteki geniş U şeklindeki oturma düzeni, iç-dış mekanlar arasında eğlenceye 
kesintisiz bir şekilde devam etmenizi sağlar. Geniş hidrolik yüzme platformu, suda yapılacak aktivitelerin tadını çıkarmak için 
mükemmeldir.

GRANGRAN
TURISMO 45TURISMO 45
Sportif tasarım, etkileyici performans
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ANTARES 8
Beneteau, yenilenen Antares serisinin bu yıl suya indirilen yeni modeli Antares 8’i iki farklı versiyonda sunuyor: Cruising ve 
Fishing. 

İki farklı versiyon iki farklı deneyim

Her iki model de olağanüstü derecede stabil, yüksek performanslı ve sportif. 8,23 metre uzunluğundaki modelde biri 
kabinde, diğeri salonda olmak üzere iki adet çift kişilik yatak bulunuyor ve beş yolcuya kadar konaklama imkanı sağlıyor. 
Opsiyonel olarak, ergonomik tasarımlı dümen istasyonuna isteğe bağlı olarak 12inç kontrol paneli takılabiliyor ve klima sistemi 
ile donatılabiliyor.

Fishing versiyonda, sportif balık avcılığı yapan 
deniz tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
özel olarak geliştirilip tasarlanmış birçok detay 
mevcut. Bir yenilik olarak sancak tarafındaki giriş 
kapısı, yanaşma manevralarını ve olta balıkçılarının 
büyük avlarını kolaylıkla yakalamalarına imkan 
sağlayacak özellikte. 
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ANTARES 7
Dıştan takma modeller arasında modası geçmeyen, 
yıllar geçse de “en çok tercih edilen model” olma liderliğini 
kimseye kaptırmayan bir Antares o. Karakteristik ince 
ve zarif gövde hatlarına eşlik eden borda çizgileri, onu 
diğerlerinden hemen ayırıyor. Günlük gezi teknesi 
konseptini tam anlamıyla; yaşanabilirlik, taşınabilirlik, iç 
mekanda sunduğu pratik yerleşim düzeni kısacası tekne 
de yaşamı kolaylaştıran tüm özellikleri 7,48 metrede

benzersiz bir şekilde sunuyor. Yenilenen Antares 7 ‘nin 
Fishing versiyon da mevcut. Kıç tarafta bulunan koltuğun 
yeri, olta tutucular, bardak tutucular, kesme tahtası, 
yemler ve kancalar için saklama alanı ile donatılmış bir 
balıkçı istasyonu ile değiştirilmiştir. Beneteau’nun motorlu 
teknelerinde sunduğu Seanapps mobil uygulamasını, 
teknenizi hazırlamak ya da seyrinizi planlamak için Antares 
modellerinde de kullanabilirsiniz.

Modası geçmeyen ikonik model
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FLYER 9 
SUNdeck / SPACEdeck

Flyer 9’un bir diğer versiyonu Flyer 9 SPACEdeck, tüm su aktiviteleri için mükemmeldir. Teknedeki, ek bir koltuk seçeneği 
onu çok rahat bir ön salon haline getirecek ve büyük bir güneşlenme platformuna dönüştürülecektir.

Günlük gezi teknesi kategorisinde imza niteliği taşıyan Flyer 9 SUNdeck, optimize edilmiş yaşam alanları ve teknedeki 
kullanışlı yaşam alanları ile oldukça cömert, fonksiyonel ve misafirperver. Son teknolojik cihazlarla donatılan model, Flyer 
10’dan ödünç aldığı güvenli yürüyüş yolu tasarımı sayesinde, kokpitten güneşlenme alanına güvenle geçişi eğlenceli ve mümkün 
kılıyor. 9,10 metrelik bu teknede çift kişilik bir kabin, bolca depolama alanı, ayrı tuvalet ve duş alanı yer alıyor. Flyer 9 SPACEdeck

Flyer 9 SUNdeck
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FLYER 8 
SUNdeck / SPACEdeck

Şık ve modern hatlarıyla Flyer 8, şaşırtıcı miktarda alan sunan, çok yönlü ve karakteristik bir tekne. Flyer 8 SUNdeck, son 
model Flyer’larda sunulan yeniliklerin bir birleşimidir. Önceki nesle göre yeni bir özellik olan geniş ön güverteye mükemmel 
erişim sağlayan geniş Smart Walkaround tasarımına ve sırtları yatar güneşlenme minderlerine sahiptir. Ayrıca yolcuları 
güneşten korumak için T-Top’a bir güneşlik takılabilir. 

Geniş alanlar bir diğer versiyon Flyer 8 SPACEdeck, sportif 
aktiviteler oldukça elverişli. Teknenin tasarımının temeli, tam 
hareket özgürlüğü ve kusursuz modülerlik.

Flyer 8 SPACEdeck

Yeni Flyer 8,iki versiyonuyla her zamankinden daha 
fazla eğlenceyi paylaşmaya hazır

Flyer 8 SUNdeck

Flyer 8 SUNdeck, keyifli günübirlik geziler için gerekli tüm donanımlara sahip çok konforlu bir kabine sahip. Geniş 
bir yatağa dönüşebilen oturma grubu ve masası, ayrı tuvalet ve kolay ulaşılabilen bir buzdolabı ile yolcularına konfor 
sunuyor.
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Lagoon sahiplerine ayrıcalıklı etkinlikler ve bulusmalar sunarak, müsterilerimizle yakın ve dostça 

iliskiler sürdürüyoruz. Club Lagoon sayesinde özel fırsatlardan ve avantajlardan yararlanmak için 

sizleri, Clup Lagoon ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

www.cata-lagoon.com

LAGOON CLUB PROFILINIZI OLUSTURUN
. . . .

https://cata-lagoon-tr.tezmarin.com/
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https://www.cata-lagoon.com/en/club-lagoon/login
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SIXTY 7

Tam Boy: 20,15 m

Genişlik: 10 m 

Ağırlık: 48.300 kg

Yakıt Kapasitesi: 5500 lt 

Su Kapasitesi: 1600 lt

Yatak Kapasitesi: 8-12

Lagoon motoryat serisinin, Seventy 8’den sonra piyasaya sürülen 
ikinci ikonik modeli Sixty 7’nin yaratılması aşamasında, dünyanın en ye-
nilikçi tasarımcıları ve mimarlık ofisleri bir araya geldi. Dış mekan tasa-
rımında Patrick le Quément, lüks ve şık iç mekanlarda Nauta Design ve 
bu mekanlar arasındaki geçişlerin samimi ve konforlu uyumu Marc Van 
Peteghem mimarlık ofisinin imzasını taşıyor.

4-5 ya da 6 kabin seçenekleriyle sunulan Sixty 7, yerleşim tercihiniz ne 
olursa olsun yolculuğunuz boyunca size bolca yaşam alanı sunar. Ge-
niş kabinlerden kıç platformuna, panoramik rakipsiz manzaralı flybridge 
alanından lüks salonuna kadar zarafet ve istikrar arasındaki mükemmel 
denge, bu katamaranın her bir köşesinde özenle kendini gösteriyor.

Evden Evden 
uzakta uzakta 

yeni eviniz!yeni eviniz!

“
”
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YENİ

Aquila  36 Sport Aquila 32 Sport Aquila 28 Molokai

Aquila 70 Luxury
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Tam Boy:  12,73 m

Genişlik: 6,4 m

Boş Ağırlık: 15,700 kg

Yakıt Kapasitesi: 1000 lt

Su Kapasitesi: 460 lt

Tam Boy:  9,93 m

Genişlik: 3,85 m

Boş Ağırlık: 4,781 kg

Yakıt Kapasitesi: 2 x 245 lt

Su Kapasitesi: 170 lt

32 Sport

42 Yacht

Serinin karakteristik çizgilerine sadık kalan Yeni Aquila 32 Sport, daha uzun su 
hattı boyuna sahiptir ve bu da daha iyi bir sürüş, konfor ve daha fazla alan sağlar. 
Sabit yüzme platformunda  (sınıfının en iyisi) bulunan özel yüzme merdiveni suya 
giriş çıkışı kolaylaştırır. Kısacası güvertede gündüzleri güneşin tadını çıkartırken, 
geceleri klimalı kabinde (jeneratörlü klima isteğe bağlı) denizde olmanın keyfini 
çıkartabilirsiniz.

Serinin karakteristik çizgilerine sadık kalan Yeni Aquila 32 Sport, daha uzun su hattı 
boyuna sahiptir ve bu da daha iyi bir sürüş, konfor ve daha fazla alan sağlar. Sabit 
yüzme platformunda  (sınıfının en iyisi) bulunan özel yüzme merdiveni suya giriş çıkışı 
kolaylaştırır. Kısacası güvertede gündüzleri güneşin tadını çıkartırken, geceleri klimalı 
kabinde (jeneratörlü klima isteğe bağlı) denizde olmanın keyfini çıkartabilirsiniz.

Sizi ve misafirlerinizi büyük bir konfor içerisinde ağırlayan, lüks bir şekilde donatılmış bir katamaranda güzel bir varış noktasına 
doğru seyir halinde olduğunuzu hayal edin… Yeni 42 Yacht bunun için tasarlandı. Daha büyük Aquila motorlu katamaranların 
birçok yenilikçi özelliklerini bir arada sunan bu model, kesinlikle beklemeye değer!

2023 baharını beklemeye değer! 2023 baharını beklemeye değer! 
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70 Luxury
Denizde yaşama lüks bir dokunuşDenizde yaşama lüks bir dokunuş

Aquila’nın amiral gemisi Aquila 70 Luxury, modern tasarımı, davetkar ekstra geniş yaşam alanları ve sahibinin kişisel zevklerini 
yansıtacak şekilde özelleştirme imkanı ile her açıdan büyüleyici. Aquila 70, opsiyonel motorlarla 27 knot hıza ulaşabilir. İç 
mekanlar İtalya’da tasarlanıp üretilen Manzoni & Tapinassi mobilyaları ile en yüksek lükse sahiptir. Teknenin baş tarafına 
konumlandırılmış 26 metrekarelik master kabin lüks olduğu kadar aydınlıktır.

Tam Boy:  21,26 m

Genişlik: 8,20 m

Boş Ağırlık: 47,000 kg

Yakıt Kapasitesi: 5,480 lt

Su Kapasitesi: 1,560 lt
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FOUR WINNS
TH36 CATAMARAN

Boy: 11,71 m

Genişlik: 4,47 m 

Kişi Kapasitesi: 12

Motor: 2x350 HP outboard

Fransız Bénéteau Group’a ait Amerikan tersanesi Four 
Winns, bir dizi dıştan takma katamaranı piyasaya sürmeye 
hazırlanıyor. Ayrıntılara duyulan sevgi, yenilikçi tasarım 
tutkusu ve kaliteli işçilikle mükemmel bir şekilde şekillendirilen 
Four Winns modellerine bu yeni ekleme, su üzerindeyken 
gündelik zarafet ve rahatlığın bir ifadesi şeklinde yorumlanıyor. 
Estetik ve stil konusunda tutkulu olan ünlü İtalyan Garroni 
Design tasarım stüdyosu, Four Winns’in geniş yerleşim düzeni 
ve zarif çizgilerini HD serisinden ilham alarak TH36 modelinde 
birleştirdi ve onu suda anında tanınabilir hale getirdi. 12 metre 
uzunluğunda ve 15 kişiye kadar taşıma kapasiteli bu yeni 
dıştan takma motorlu katamaran, açık yaşam alanlarına ve 
geceyi teknede geçirmek için bir adet çift kişilik kabine sahip. 

Four Winns TH36 dünya prömiyeri 12-17 Eylül 2023 tarihlerinde Cannes Yachting Festival’de gerçekleşecek. 
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Denizlere adanmış
138 yıllık bir tarih

https://www.beneteau.com/tr/yelkenli-tekneler
https://www.beneteau.com/tr/yelkenli-tekneler
https://www.beneteau.com/tr/tarihce
https://www.beneteau.com/tr/tarihce


51.1

40.1

34.1

30.1

38.1

15,94 m

14,60 m

12,87 m

10,77 m

9,53 m

11,50 m

3 - 5 KABİN + 2 - 3 BANYO-WC

3 - 5 KABİN + 2 - 3 BANYO-WC

2 - 4 KABİN + 1 - 2 BANYO-WC

2 - 3 KABİN + 1 BANYO-WC 

2 KABİN + 1 BANYO-WC

2 - 3 KABİN + 1 BANYO-WC

46.1

YERLEŞİM PLANI

TAM BOY

TAM BOY

TAM BOY

TAM BOY

TAM BOY

TAM BOY

YERLEŞİM PLANI

YERLEŞİM PLANI

YERLEŞİM PLANI

YERLEŞİM PLANI

YERLEŞİM PLANI

60

54
17,12 m

18,95 m3 KABİN + 3 BANYO-WC

TAM BOY

TAM BOY

3 KABİN + 2 - 3 BANYO-WC

YERLEŞİM PLANI

YERLEŞİM PLANI

18 SE

27/27SE

24/24 SE

14/14 SE
4,30 m

5,55 m

7,29 m

TAM BOY

TAM BOY

TAM BOY

36

44

53

11,98 m

14,65 m

17,12 m

7,99 m

3 KABİN + 1 BANYO-WC

3 KABİN + 2 BANYO-WC

3 KABİN + 2 - 3 BANYO-WC

1 KABİN + 1 WC

TAM BOY

TAM BOY

TAM BOY

TAM BOY

YERLEŞİM PLANI

YERLEŞİM PLANI

YERLEŞİM PLANI

YERLEŞİM PLANI

Seriyi
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Geniş kokpit, baştan sona güvenli ve engelsiz hareket 
imkanı sunuyor. Oceanis Yacht 60’ta dümenden 
ayrılmadan tüm olağan manevraları gerçekleştirmek 
mümkün. Son teknolojik uygulamalardan Ship Control ve 
Seanapps sistemleri ile seyir halindeyken ya da tekneden 
uzakta, tüm sistemleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.   
Teknenin orta kısmına yerleştirilmiş mutfak, teknenin gövde 
genişliğini verimli bir şekilde kullanmanızı sağlıyor.

Doğal ışıkla aydınlanan geniş salonunda, etrafında altı kişinin 
rahatça oturabileceği yemek masasının karşısında, oldukça 
rahat bir oturma grubu bulunuyor. 3 kabin 3 tuvalet versiyonu 
bulunan Oceanis Yacht 60’ta master kabin, mahremiyeti 
sağlarken, tekne sahibine muhteşem bir deniz manzarası 
armağan ediyor.

Roberto Biscontini ve Lorenzo Argento, Oceanis Yacht serisinin yeni amiral gemisi Oceanis Yacht 60’ı tasarlarken 
hiçbir ayrıntıda mükemmellikten ödün vermedi. Bu güzel yat bizi zarif ve yeni bir dünyaya davet ediyor. Optimize 
edilmiş yerleşim düzeni, yüksek kaliteli donanımlar ile mükemmellik arayışında gerçek bir adım. 18,95 metre uzunluğa 
sahip Oceanis Yacht 60’ta, zarif tasarım ve kusursuz yol tutuş yetenekleri korunurken, daha geniş alanlar yaratıldı. 

Kusursuz denizci

Gemi İnşa Mühendisi: Biscontini Yacht Design
Tasarımcılar: Lorenzo Argento

Oceanis Yacht 60, Luxury Cruiser 
kategorsinde European Yacht of the 
Year 2023 ödülüne aday gösterildi. 
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Marc Lombard ve NAUTA Design, 7. nesil Oceanis 
serisinin ruhuna sadık, eşsiz bir tasarım konsepti üretmek 
üzere Oceanis 34.1 için bir kez daha bir araya geldi. 
Güverte düzeni, hareket halindeyken, dümen başındayken 
veya demirdeyken, maksimum güvenlik ve konfor sağlamak 
üzere yeniden optimize edildi. Marc Lombard, yeni nesil 
gövdelerin tasarımını bir adım öteye

taşıyarak, orsa seyrinde daha iyi baş/kıç kontrolü ve yanaşma 
manevralarında daha dengeli bir dümen için gövdenin 1/3 lük 
alanına ekstra genişlik ekledi. Bu da her türlü hava koşulunda 
keyif bir seyir demektir. NAUTA Design, şık ceviz veya açık 
meşe kaplamayla zarif, çağdaş bir iç mekan yarattı. 2 ya da 3 
kabinli hangi versiyon seçilirse seçilsin, teknenin içi her za-
man aydınlık ve havadardır.

OCEANIS 34.1OCEANIS 34.1
Her zaman yeni bir seyir planı vardır!
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FIRST 53FIRST 53
Yüksek performanslı seyir ve daha da fazlasını hedefleyen bu “Lüks Performanslı” yelkenli yat, eğer tekne yarışlarının 
da meraklısıysanız, uzman denizciler ve siz mücadeleci denizciler için tasarlandı. İyi dengelenmiş gövdesi, eşsiz heyecanlar 
için tasarlanmış dümen mahalli, engelsiz güverte planı, modern beyaz lake bölmeleri ve yüksek teknolojiyle biçimlendirilmiş 
ahşaplarla dekore edilen iç mekan tasarımı ile First 53, yeni nesil First’lerin gelecekteki standartlarını bir üst seviyeye çıkartıyor.

First 53 tamamen yeni iç mekan 
tasarımı, büyük bir koltuk ve sehpasıyla 
size uzun bir yolculukta gereken 
kullanışlı iki farklı ve pratik alan sunar: 
dinlenme alanı ve yemek alanı.

First 53,
45 yıllık bir deneyimle

1977’de BENETEAU tarafından 
tasarlanan First serisinin en son 

üyesidir. ”

“
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FIRST 44FIRST 44
FIRST 44 PERFORMANCE güverte ergonomisi, tam 
mürettebatlı yarışlar düşünülerek tasarlandı. Ekipman ve 
sistemler tamamen yarışa yöneliktir. Kokpit zemininde tik 
ağacı yerine kullanılan kaymaz yüzeyler, altı adet iyi şekilde 
yerleştirilmiş vinç ve geleneksel bir ana yelken arabası yer 
almaktadır.

FIRST 44 versiyonunda kokpit, geniş, akıcı bir düzende. 
Dört vinç, ana yelken için sabit bir merkez hattı bloğu ile daha 
geriye yerleştirilmiş bir direk, ince bir ana yelken ve cömertçe 
boyutlandırılmış ön yelkenlerle tüm bunlar, modern yelken planının 
potansiyelini en üst düzeye çıkartır. Dümen konsollarından 
elektrikle çalıştırılabilen iki adet 300 litrelik balast tankı, teknenin 
tam potansiyelini korumayı mümkün kılar.

Roberto Biscontini ve Lorenzo Argento iş birliği ile eşsiz seyir keyfini garanti eden FIRST 44, mimarisi ve inşa kalitesiyle yelken 
altında eşsiz bir keyif sağlayan zarif ve konforlu bir tekne. FIRST 36 ve FIRST 53 modelleri arasında yer alan FIRST 44, farklı güverte 
planı, salma ve direk seçenekleri ile FIRST 44 ve FIRST 44 PERFORMANCE olmak üzere iki farklı versiyonda sunulmaktadır. FIRST 36FIRST 36

Neden First 36?
 · Kolay hız

 · Tasarım ekibi

 ·  36 feet’ten daha fazlası

 · Yüksek teknoloji 

 ·  Değişken kokpit

Artık sadece yarış parkurunda değil, tatillerde veya günübirlik yelken gezilerinde de yüksek performanslı yelken seyrinin heyecanını 
yaşayabilirsiniz. First 36 ile Grand Prix yarış teknelerinin en önemli özellikleri, yarışçının veya seyir yapan sahibinin beğenisine su-
nuldu. Bu, özenle yerleştirilmiş yüksek teknoloji, titizlikle tasarlanmış güverte ve iç ergonomi ile mümkün kılındı. First 36, teknedeki 
konforun yüksek performanslı yelken deneyimini etkilemediği ilk teknedir.

Gemi İnşa Mühendisi: Samuel Manuard
Tasarımcılar: Lorenzo Argento
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Tam Boy:  23,28 m
Genişlik:  11 m

Tam Boy:  20,55 m
Genişlik:  10 m

Tam Boy:  16,56 m
Genişlik:  9 m

Tam Boy:  15,35 m
Genişlik:  8,10 m

Tam Boy:  13,99 m
Genişlik:  7,96 m

Tam Boy:  12,80 m
Genişlik:  7,70 m

Tam Boy:  11,74 m
Genişlik:  6,76 m

Seriyi
keşfet
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SIXTY 5
Zarif gövdesi ve karakteristik hatlarıyla, SIXTY 5 lüks yelkenli yat 
dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Salon, açık alanlar ve doğal ışıkla 
birlikte konfor ve lüks bir arada. Aynı tasarım konsepti kabinlerde de 
kendini gösteriyor. Şık, korkusuz, rüzgar ve dalgalara susamış, hassasiyet 
ve incelik içeren SIXTY 5, bildiğiniz veya yeni keşfedeceğiniz yerlerde 
seyir yapmak, maceralarınızı sevdiklerinizle paylaşmak ve hepsinden 
önemlisi yatınızla baş başa olmak için tasarlandı.

84 | Tezmarin Tezmarin  | 85

https://cata-lagoon-tr.tezmarin.com/en/sixty-5.asp
https://cata-lagoon-tr.tezmarin.com/en/sixty-5.asp
https://cata-lagoon-tr.tezmarin.com/en/sixty-5.asp


LAGOON 55
Lagoon daha büyük modellerinde olduğu gibi, aydınlık ve zarif mekanlarla tanımlanan yüksek kaliteli yaşam tarzını Lagoon 
55’e de taşıdı. Modern ve iddialı çizgileriyle, anında fark edilen bir görünüme sahip. Su üzerinde gerçek bir teras olarak 
tasarlanan kıç kokpit, denize uzanan eşsiz bir yaşam alanı. Önemli bir yenilik olarak tavan pencerelerinin üst güverteye entegre 
edilmesi, salona ekstra aydınlık ve ferahlık katıyor. Kullanışlı bir giyinme odası ve ayrı bir banyosu bulunan master kabin, özgün 
bir yerleşim planına sahip.  Ön tarafa tüm manevraların gerçekleştirilebileceği bir dümen yerleştirilen geniş Flybridge’e isteğe 
bağlı olarak bir güneşlenme alanı da eklenebiliyor. Tüm bunlara ek sancak tarafında bulunan tam donanımlı bar flybridge’i 
mükemmel şekilde tamamlıyor.

Oceanway China Yacht Award 2021
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LAGOON 51
Lagoon konforunun ve lüks ayrıcalıklarının korunduğu yeni Lagoon 51’de optimize edilmiş yaşam alanları, teknede mekanlar 
arasındaki bağlantıyı ekstra konforlu hale getiriyor. Lagoon’un sürdürülebilir çözümler (XXL güneş panelleri) sunan çevreye 
duyarlı stratejisi, Lagoon 51’deki tasarım tercihlerinde de öne çıkıyor. Flybridge çatının %80’inini kaplar. Ayarlanabilir 
koltuklarla donatılmış bu alan dilediğiniz kadar misafir ağırlamanıza olanak sağlar. Salondaki yükseltilmiş oturma alanı, en iyi 
360° panoramik manzaraya sahiptir. Owner’s süiti sahibine, beklentilerin üzerinde konforlu ve şık özel bir alan sunuyor. 3 
ya da 4 kabin seçenekli Lagoon 51’in yerleşim planı, standardın bir parçası haline getirilen soyunma odasına büyük bir giriş 
ekleyerek bu alandan da en iyi şekilde yararlanabilmek için optimize edildi.

Lagoon 51, Multihull Cruiser kategorisinde European Yacht of the Year 2023 ödülüne aday gösterildi.
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CNB  66  |  78 New  |  88 New

MODERN AND CLASSICAL AT THE SAME TIME, PERFORMING AND SEAWORTHY,

A  C N B  I S  T I M E L E S S .

Specification

Architect  Philippe Briand

Interior Design Piaton-Bercault-Bonet

Lenght 28,30 m

Beam 6,75 m

https://www.cnbyachts.com/yachts/88/
https://www.cnbyachts.com/yachts/88/
https://www.cnbyachts.com/


CNB 88 CNB 78
Solaris tarafından geliştirilip üretilen ilk model CNB 88, CNB ailesinin 
en son üyesi. Mimari tasarımda Philippe Briand ve iç mekan tasarımında 
Jean-Marc Piaton imzasını taşıyan bu yat, CNB 76’nın büyük kız kardeşi 
olarak, aynı aile ruhunu yansıtan, aynı kullanım kolaylığı sunan, ancak 
daha büyük hacimlerle ve en küçük ayrıntılara kadar titizlikle tasarladı. 
CNB 88’in iç mekanlarında kullanılan özel ahşap işçiliği, okyanusta 
seyreden zarif yat konseptini daha da ileriye taşıyor. Kokpit, minimalist 
bir yapıda ancak yüksek sırtlıklar, çoklu saklama alanları ve mükemmel 
koruma ile tavizsiz konforu garanti eder. CNB 88’de artık iç ve dış 
arasında bir sınır yok. Briand imzasını taşıyan CNB 88, 90 feet’ten 
uzun bir tekneden bekleyeceğiniz her şeyi sunarken, kolay yelken açma 
özgürlüğünü tamamıyla karşılar.

Phillipe Briand, CNB mirasını en yeni CNB 78 ile modernize etti, 
daha fazla alan ve depolama, olağanüstü iç aydınlatma, büyük bir 
salon ve genişletilmiş garajı bir araya getirdi. Solaris Yachts tarafından 
CNB’nin birinci sınıf standartlarının titiz süreci ve kalitesiyle inşa edilen 
78, uzun seyirler için güçlü bir açık deniz yelkenlisi arayan sahipleri için 
üretiliyor.sheltered cockpit.
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WELLCRAFT 
355

Sınırları, zorlamak için tasarlandı! Sınırları, zorlamak için tasarlandı! 
Wellcraft 355’in her santimetresi, büyük bir özenle en yüksek standartlarda tasarlandı. 
Wellcraft, yeni modelin üretiminde, dünyaca ünlü mimar Michael Peters, en yetenekli yat 
tasarımcılarından Pawel Denert ve Camillo Garroni birlikte çalıştı. Yetenekli ekip her türlü 
deniz koşulunda sınırları zorlayan ve daima daha ileri giden bir tekne ortaya çıkartmak için bir 
araya geldi. Dıştan takmalı Wellcraft 355, 1.050 HP’ye kadar güç sağlayan üçlü Mercury veya 
Yamaha motorları ile 50 knot (60mph) üzerinde maksimum hızlara ulaşıyor.

Boy: 10,9 m

Genişlik: 3,3 m 

Kişi Kapasitesi: 12
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M A C E R A Y A
H A Z I R  M I S I N I Z ?

XO, her koşulda yola çıkmaya hazır.

DSCVR 9 T-TOP, her türlü hava koşulunda dalgalı denizlerin üstesinden gelirken, beklentilerinizi aşan bir performans 
sunar. 8,57 metre uzunluğundaki sportif teknede bir tuvalet yer alır. DSCVR 9 T-Top, tüm XO Boats modellerinde 
olduğu gibi alüminyum derin V gövde yapısına sahiptir. Ayrıca 8 kişilik arkadaş grubunu rahatlıkla ağırlayabilir ve 
maksimum 40+ knot seyir hızına ulaşabilir.

https://xoboats.com/xo-fleet/dscvr-9-t-top/
https://xoboats.com/
https://xoboats.com/xo-fleet/dscvr-9-t-top/


DFNDR 9 EXPLR 9

EXPLR 10 Sport

DFNDR 9’la seyir yapmak her şeyden önce eğlencelidir, ancak sportif balıkçılık ve günlük gezintiler için de oldukça idealdir. 
Konforlu iki yataklı kabine hem baş güverteden hem de dümen mahallinden erişilebilir. Tüm gün tekne aktiviteleri için tasarlanmış 
olan bu modelde standart olarak sekiz kişilik bir kokpit, beş kişilik yeterince büyük bir dönüştürülebilir pruva alanı bulunur. Yakıt 
kapasitesi 450 litre, uzunluk 8,80 metre ve genişlik 2,60 metre.

EXPLR 9, maceracı gezginler için mükemmel bir teknedir. Tekneye klima ve ısıtıcı opsiyon olarak eklenebilir. Yenilenen EXPLR 
9, sürüş konforu, çok amaçlı kullanım ve modern teknecilerin çok yönlü ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan tasarımı ile günlük 
gezintileri yepyeni boyuta taşıyor. Tam süspansiyonlu koltukların sağladığı sürüş rahatlığı tüm XO modellerinde vazgeçilmezdir. 
230 cm’ye kadar uzanan bir yatak, geniş ve iyi donanımlı bir tuvaletin yanı sıra tam boy bir buzdolabı, mürettebatın daha uzun 
yolculuklarda bile denizde iyi vakit geçirmesini sağlar.

Yenilikçi tasarımı, olağanüstü sürüş 
nitelikleri ve sağlam alüminyum derin V 
gövdeli tekneleriyle tanınan Finlandiyalı 
tekne üreticisi XO Boats, yeni XO 
DFNDR 8’i 2023’te piyasaya sürüyor.

Yeni modeli rakiplerinden ayıran şey, 
kesinlikle zorlu hava koşullarında 
olağanüstü sürüş özellikleridir. Ayrıca çeşitli 
alternatif seçenekler ile tekneyi benzersiz 
ihtiyaçlarınız için özelleştirebilirsiniz.  
XO DFNDR 8, spor balıkçılığı, gündüz 
gezintisi veya cişe gidip gelmek için 
kullanabilirsiniz. Dıştan takma motorlarla, 
+50 knot hıza ulaşabiliyor.

Her XO modelini tanımlayan derin V gövde yapısı, XO EXPLR 10 Sport’ta son derece agresiftir. Ön tarafta kamara yerine açık 
bir oturma alanı bulunur. Salon ve dümen bölümü tamamen kapalıdır ve motor sesinin içeri girmesini engeller. Ulaşım amaçlı ve 
günübirlik geziler için uygundur. Diğerleri limandayken, sizi güvenli ve istikrarlı bir şekilde hedefinize götürecektir.DFNDR 8 YENİ
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DELPHIA 10DELPHIA 10

DELPHIA 11DELPHIA 11

DELPHIA 12DELPHIA 12

Lounge  |  LoungeTop  |  SedanLounge  |  LoungeTop  |  Sedan

Sedan  |  FlyLoungeSedan  |  FlyLounge

Sedan  |  FlyLoungeSedan  |  FlyLounge

mg-turkey.com #iç indekigüç

MG E-HS Plug-in Hybrid
Hem elektrikli hem benzinli
tek tuşla seçim sizin

+52 km şehir içi elektrikli menzil
+MG ValueGuard Geri Alım Güvencesi
+MG Pilot Sürücü Destek Teknolojileri

400.000 TL'ye 12 Ay %0,99 Faiz veya
50.000 TL takas desteği

MG_EHS22x27cm.pdf   1   19.10.2022   10:51

https://www.delphiayachts.com/
https://www.delphiayachts.com/en/delphia-10-diesel
https://www.delphiayachts.com/en/delphia-11-diesel
https://www.delphiayachts.com/en/delphia-12-diesel
https://www.mg-turkey.com/tr/


DELPHIA 11DELPHIA 11

DELPHIA 10DELPHIA 10

Delphia 11 FlyLounge

Delphia 10 Sedan

Delphia 10 Lounge

Delphia 11 Sedan

Masurian göller bölgesinin kalbinde doğan Delphia, tekne üretiminde 30 yıllık tecrübeye sahip. 2018 yılı itibariyle Beneteau 
Group’a katılan Delphia tersaneleri, varlığını uluslararası bir boyuta taşıdı. Sedan ve FlyLounge olmak üzere iki ayrı versiyona 
sahip Delphia 11, farklı yerleşim planları sayesinde benzersiz ve çok yönlü iç mekanlar sunuyor. İki kişilik bir kabin ile daha 
büyük yaşam alanlarına sahip olabilir ya da on kişiye kadar ağırlayabilen üç kabinli versiyon ile kalabalık grubunuzla birlikte seyre 
başlayabilirsiniz.

Yenilikçi konsepti ve çevre dostu ürün yelpazesi ile Delphia, koleksiyonun en yeni üyesi Delphia 10 Diesel, üç ayrı versiyonda 
piyasaya sürüldü: Sedan, LoungeTop ve Lounge. Delphia 10 Diesel, serideki en kompakt tasarım olmasına rağmen, şimdiden 
açık ara en ilgi çeken model. 

Hollandalı Vripack Yacht Design 
stüdyosu iş birliği ile tasarlandı. 
Lounge versiyon, geniş oturma 
düzeni ile tamamen açık bir kokpite 
sahip. Geleneksel Sedan versiyon 
ise kullanışlı iç mekan yerleşimi ile 
konforlu bir seyir deneyimi sunuyor. 
9,78 metrelik Delphia 10, geceyi 
denizde geçirmek için oldukça 
konforlu bir kabine sahip.
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WalkaroundWalkaround      

TendersTenders                   

30 Yeni30 Yeni   |  35  |  42  |  50 Yeni50 Yeni

J29  |  J33  |  J39  |  J45  |  J50 

Pirelli 50

DAHA FAZLA

HIZ?

https://www.tecnorib.it/portfolio/pirelli-50/
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Pirelli 50

Pirelli’nin stil ve felsefesi ile doğan, Walkaround serisinin amiral gemisi PIRELLI 50’nin, efsaneleşen denge ve 
performansının ardında Mannerfelt Design Team imzası var. Heyecan verici tasarım ile çok yönlülüğü bir araya getiren 
15,20 metre uzunluğundaki Pirelli 50, hem güverte üstü hem güverte altında şaşırtıcı yerleşim planına sahip. İtalyan 
yapımı bu MaxiRib’in üst güvertesinde konforlu güneşlenme ve oturma alanları bulunuyor. Kokpit, sahibinin ihtiyaçlarına 
göre donatılabiliyor. Başaltının tavan yüksekliği 2,05 metre.

Lüks ve işlevsel tasarım

Dış mekan yerleşim düzeninde açık geçiş yolları hareket özgürlüğü sunuyor. Pirelli 50, şık ve işlevsel tasarımıyla 14 kişilik 
misafir grubunun rahat bir şekilde ağırlanmasına olanak sağlıyor. Beş basamak ile rahatça ulaşılan alt güverte, tüm mekanlarda 
olduğu gibi ferah ve modern bir tasarıma sahip. Merdivenlerin arkasında da iki adet tek kişilik yatak bulunuyor. Bu alan, tuvalet, 
lavabo ve zarif bir gömme duş içeren sofistike tasarımlı bir banyo ile tamamlanıyor.

“Dururken bile hızlı”

Kamara

Tek kişilik yataklar

Banyo

Pirelli 50’nin dış hatları Ted Mannerfelt; en yüksek düzeyde 
stabilite ve güvenliği, olağanüstü performansla birleştiren 
çift basamaklı gövde yapısı İsviçre yarış tekneleri ustası 
Ocke Mannerfelt tarafından tasarlandı.

106 | Tezmarin Tezmarin  | 107

https://www.tecnorib.it/portfolio/pirelli-50/
https://www.tecnorib.it/portfolio/pirelli-50/


Pirelli 42

Pirelli 30

İtalya’nın önde gelen rib üreticisi Pirelli’nin TecnoRib ile olan ortaklığı, deneyim ve teknolojik bilgi birikimini, 
benzersiz stil ve DNA’sını birleştirerek yüksek performanslı ve maksimum kaliteli benzersiz tekneler sunuyor.  
Mannerfelt Design Team tarafından tasarlanan Walkaround düzene sahip 42, sportif, etkileyici, hızlı olduğu kadar güvenli. 14 
kişiye kadar misafirlerinizle gün boyu geniş güneşlenme alanlarında denizin tadını çıkartabilirsiniz.

PIRELLI 42’nin sunduğu her 
mekandan en iyi şekilde yararlanma 
arzusu, iç mekanda da kendini 
gösteriyor. Bu süreçte elde edilen 
sonucu en iyi tanımlayan terimler 
sahibin taleplerini karşılayan zarafet, 
lüks ve rahatlık.

Pirelli sersinin 2023 yılında piyasaya sürülecek dıştan takma 
yeni modeli PIRELLI 30, tam donanımlı günlük bir gezi teknesi 
aynı zamanda megayatlara eşlik edecek lüks bir destek teknesi. 
İtalyan şıklığını karakteristik gövde çizgilerinde yansıtan 9,80 
metre uzunluğundaki ve 3,25 metre genişliğindeki kabinsiz, 
ancak küçük bir kapalı alana sahip olan yeni Pirelli 30, 2x250 hp 
veya 2x300 hp motorlarla donatılabilir. 

Kıç tarafta, ortada katlanabilen ve büyük bir güneşlenme 
güvertesi olabilen bir masa ile iki karşılıklı oturma alanı bulunur. 
Güneşe adanmış bir başka alan da, Akdeniz’e özgü bir şezlonga 
sahip pruvadır. Orta konsolun altında, plajda geçen bir günün 
ardından mayo değiştirmek veya duş almak için tuvaletli bir 
kapalı alan bulunuyor.

2023’ün en yenisi!2023’ün en yenisi!
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PREMIUM 30

Sportif ruhunuzu 
keşfedin.

En son teknolojiyi ve performansı birleştiren sportif BWA 30 Premium, konforlu bir şişme bottan çok daha fazlası. 20 kişi taşıma 
kapasitesine sahip modelin havuzluğunda, hareketli bir masa yer almaktadır. Mobilya ve döşemesi ile tam donanımlı bir kabin 
tuvalet, gece konaklayan sahipleri için özenle düşünülerek tasarlandı. 30 Premium, BWA’nın her koşulda maksimum konforla, 
aileniz ve arkadaşlarınızla geçireceğiniz küçük yolculuklar için idealdir.

Bir İtalyan klasiği BWA’nın,
ödün vermeyen kalite anlayışı, güvenilirliği, stili ve geçmişi Premium, Granturismo ve Professional 

serilerinde hayat buluyor.

SPORT 28 GTO
Granturismo serisinin bir diğer modeli SPORT 28 GTO, aileniz ve arkadaşlarınızla denizde güvenle keyifli bir gün geçirmek için 
oldukça konforlu ve sportiftir. 8,9 metre uzunlundaki model 20 kişi taşıma kapasitesine sahip. Geniş modüler ve ergonomik 
alanlara sahiptir ve modern konsolun alt tarafına deniz tuvaleti kurma imkanı sunar.

SPORT 26 GTO
BWA’nın Granturismo serisindeki modeli Sport 26 GTO, günlük gezi ve su sporları için idealdir. 18 kişilik yolcu kapasitesine sahip 
modelin havuzluğunda yer alan oturma grubu istenirse güneşlenme alanına çevrilebilir ya da yemek masası ile keyifli bir yaşam 
alanı haline getirilebilir. Ön güvertedeki oturma alanı istenildiğinde ek minderlerle güneşlenme alanına çevrilebilir. Maksimum 
300hp motorlarla donatılan modelde uzun yolculuklar için 350lt’lik bir yakıt deposu bulunuyor.

“
”
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BMA X277

Bin yıllık
İtalyan denizcilik
geleneğinin izinde

Carlos Vidal Design Studio ile ortaklaşa geliştirilen X277, BMA markasının tüm estetik özelliklerini yeni nesil son teknolojik 
detaylarla bünyesinde barındırıyor. Yenilik, pratiklik, alan ve konfor… Hepsi bu 8,10 metrelik tekne için mimarlar tarafından özenle 
tasarlandı. Çift kişilik kamarasında ayrı bir tuvalet ve bolca depolama alanı buluyor. 

BMA tekneleri, tekne imalatında otuz yıllık deneyime sahip bir grup uzman ve tekne tutkununun bir araya gelmesiyle büyük bir 
projeye dönüşen bir rüyadan doğdu. Yüksek performanslı BMA serisi, teknolojinin bir konsantresi, sürekli gelişen ve geleceğe 
yönelik bir projedir. Modern ve güven veren çizgilere sahip tekneler, zarif ve vazgeçilmez donanımlara sahip. Denizi her şekilde 
deneyimlemek için uyarlanabilen versiyonlarıyla BMA, önümüzdeki yıllarda tekneciliğin özü olacak.

BMA X266
X266, performanstan asla ödün vermeden maksimum konfor 
sağlamak için son teknolojik yeniliklerle donatılmıştır. X266 
ile denizi yaşamak, hem spor tekneleri sevenler hem de günü 
birlik gezginler için unutulmaz bir deneyim olacak. 8,05 metre 
uzunluğundaki model 11 kişi taşıma kapasiteli. Açık hava mutfağı 
bu boy tekneler arasında oldukça fonksiyonel. 

“
”

BMA X222
BMA X222’nin sportif doğası, her türlü deniz koşulunda 
en iyi sportif performansı sunmak üzere tasarlanmıştır. 
Minimalist silueti ve estetik çizgileri İtalyan şıklığını yansıtır. 
İster sportif aktiviteler ister kısa seyirler olsun her tür kullanım 
için fonksiyoneldir. 8 kişi taşıma kapasiteli model 7,10 metre 
uzunlukta ve 2,5 metre genişliktedir.
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TOP LINE CORSAIR X33
TOP LINE Corsair serisinin amiral teknesi 10,45 metre uzunluğundaki X33, üstün sürüş performansıyla iki yıl üst üste Red Sea 
Rib Rally özülünü kazandı. İkonik ve sportif görünümüyle Corsair X33, her koşulda dinamik bir performans sergiliyor.  

Çift kademeli gövdeye sahip Corsair X33, son derece düşük yakıt tüketimi ve yüksek hızın mükemmel bir kombinasyonu. 
60+ knot hızlara ulaşabilen X33, yüksek dalgalarda dahi çevik ve hızlı hareketlerle dengeli, pürüzsüz bir seyir sunuyor. Geniş 
güneşlenme şezlongları, marin tuvalet ve duş gibi özellikleriyle konfor sunan donanımlara sahip. 
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TEMO · 450

TEMO · 1000

Elektrikli Motor

Elektrikli Motor

TEMO · 1000, ön sipariş ile satışlar başlamıştır!

Motor Gücü : 450 Watt
Ağırlık : 5 kg
Boy : 130 cm’den 170 cm’ye kadar ayarlanabilir
Şarj Süresi : 3 saat (220 Volt ya da 12 Volt)
Pervane Çapı : 17,5 cm

Motor Gücü: 1000 Watt
Ağırlık: 15 kg

Pil Ağırlığı: 5 kg
Şaft Uzunluğu: 65 cm 

Şarj Süresi: 5 saat 30 dakika
(220 Watt ile) 

Su Geçirmezlik Derecesi: IP67
Tasarım: Chedal Anglay

ELEKTRİKLİ 
DIŞTAN TAKMA

MOTOR

1.590 €

* Fiyatlara vergiler dahil degildir.
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Neo Sailing  nedir? 

Neo Sailing kurucu ortaklarından Gizem Peksarı sistemi şu şekilde anlatıyor: 
Aslında 3 sacayağı üstüne kurulu bir denizcilik şirketi. Öncelikle temel ve ileri 
yelkencilik eğitimleri veriyoruz. Eğitmen kaptanlarımızla 2020 ve 2021 model 
tekneler üstünde Marmaris-Göcek ve çevresinde teorik ve pratik eğitim 
veriyoruz. Daha fazla mil veya gece seyri yapmak isteyen- asimetrik balon 
kullanmak isteyenler için özel seyir programlarımız var. 

İkinci hizmetimiz kaptansız tekne kiralama. Yeterli tecrübesi olan, amatör 
denizcilik belgesine sahip, TC vatandaşları ve RYA belgeli yurtdışından gelen 
denizciler filomuzdaki tekneleri kaptansız olarak kiralayabilirler. Belgeleri var 
fakat lokasyon ya da kendi pratik bilgileri konusunda çok güvenli hissetmiyorlarsa 
kaptan desteği ya da flotilla desteğiyle tekne kiralama yapabilirler. 

Üçüncü kolumuz ise Neo Club. Kısaca devre-tekne. Neo Club tekne almayı 
düşünen fakat operasyonuyla veya marina, bakım ve ek doğacak maliyetleriyle 
uğraşmak istemeyen, bir senede 3 haftadan fazla tekneyi kullanacak zamanı 
olmayan, her sene tekne kiralama yapan ancak hem yepyeni tekne kullanıp hem 
de daha düşük haftalık kiralama bedelleri ödemek isteyenler için tasarlanan bir 
Neo Sailing üyelik sistemi. 

Neo Club’ta kaç tekneniz var? Nasıl bir kadroyla ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? 

Neo Club’da şu anda 4 teknemiz var. Bir sonraki sezon için 2 tekne daha aramıza katılacak. Üyelik tekneleri 2023 Model 
40.1 Beneteau Oceanis ile devam edecek. Bu tekneyi martta Fransa’dan Türkiye’ye seyir yaparak kendi kursiyerlerimiz ve 
üyelerimizle biz getireceğiz. Operasyon, teknik bakım ve teknik ekibimiz var.

Neo Club nasıl avantajlar sunuyor? 

Denizciliği gerçek bir yaşam biçimine dönüştürmek ve son 
model bir tekneye sahip olma lüksünü daha fazla deniz 
tutkunuyla paylaşabilmek için hayata geçirdiğimiz Neo 
Club, üyelerine 5 sene boyunca her sene 3 hafta teknede 
olma şansı sunuyor. Teknelerimizin hepsi sıfır, fabrikadan 
teslim.

Paketler nasıl? 

3 farklı paketimiz var. Kullanım yaptığınız sezon ve 
aylara göre değişen fiyatlarımız bulunuyor. Sistemimizde 
Haziran-Eylül ayları yüksek sezon, Nisan-Haziran arası 
orta sezon, normal ve yüksek sezon haricinde kalan zaman 
da düşük sezon. 

www.neosailing.com adresinden daha fazla bilgiye 
ulaşabilirsiniz.

Yeni nesil bir devre-tekne sistemi

RÖPORTAJ

116 | Tezmarin

https://www.tezmarin.com/tr/sisme-botlar/detay/temo-450-2
https://www.temofrance.com/en_GB
https://www.tezmarin.com/tr/sisme-botlar/detay/temo-450-2
https://www.temofrance.com/en_GB/temo-1000
http://www.neosailing.com
http://www.neosailing.com
http://www.neosailing.com
http://www.neosailing.com
http://www.neosailing.com


FİBER
Tabanlı

ALÜMİNYUM
Tabanlı

9.570 $

T-TENDER
OPEN DECK 480

Fiber Tabanlı

Boy : 4,80 m
En : 2,20 m
Ağırlık : 230 kg
Tüp Çapı : 48 cm
Motor Gücü (Maks) : 90 HP
Kişi Kapasitesi : 8
Orca Hypalon Kumaş 

20.450 $

T-TENDER
LUX 580

Fiber Tabanlı

Boy : 5,80 m
En : 2,45 m
Tüp Çapı : 52 cm
Motor Gücü (Maks) : 115 HP
Kişi Kapasitesi : 10
Orca Hypalon Kumaş 

5.380 $

T-TENDER
OPEN DECK 330

Fiber Tabanlı

Boy : 3,30 m
En : 1,68 m
Ağırlık : 120 kg
Tüp Çapı : 40 cm
Motor Gücü (Maks) : 20 HP
Kişi Kapasitesi : 5
Orca Hypalon Kumaş 

5.760 $

T-TENDER
OPEN DECK 380

Fiber Tabanlı

Boy : 3,80 m
En : 1,68 m
Ağırlık : 135 kg
Tüp Çapı : 42 cm
Motor Gücü (Maks) : 35 HP
Kişi Kapasitesi : 6
Orca Hypalon Kumaş 

7.950 $

T-TENDER
OPEN DECK 420

Fiber Tabanlı

Boy : 4,20 m
En : 1,86 m
Ağırlık : 160 kg
Tüp Çapı : 48 cm
Motor Gücü (Maks) : 50 HP
Kişi Kapasitesi : 6+1
Orca Hypalon Kumaş 

Tabanlı

1.050 $

T-TENDER UB 230

Şişme Tabanlı

Boy : 2,30 m
En : 1,26 m
Ağırlık : 26 kg
Tüp Çapı : 36 cm
Motor Gücü (Maks) : 4 HP
Kişi Kapasitesi : 2

1.100 $

T-TENDER UB 250

Şişme Tabanlı

Boy : 2,50 m
En : 1,26 m
Ağırlık : 32 kg
Tüp Çapı : 36 cm
Motor Gücü (Maks) : 5 HP
Kişi Kapasitesi : 3

1.140 $

T-TENDER UB 270

Şişme Tabanlı

Boy : 2,70 m
En : 1,50 m
Ağırlık : 50 kg
Tüp Çapı : 40 cm
Motor Gücü (Maks) : 8 HP
Kişi Kapasitesi : 3

1.300 $

T-TENDER UB 300

Şişme Tabanlı

Boy : 3 m
En : 1,50 m
Ağırlık : 54 kg
Tüp Çapı : 40 cm
Motor Gücü (Maks) : 10 HP
Kişi Kapasitesi : 4

ŞİŞME

4.694 $

T-TENDER
OPEN ALUMINUM
300

Alüminyum Tabanlı

Boy : 3 m
En : 1,2 m
Ağırlık : 110 kg
Tüp Çapı : 42 cm
Motor Gücü (Maks) : 20 HP
Kişi Kapasitesi : 4

5.087 $

T-TENDER
OPEN ALUMINUM
330

Alüminyum Tabanlı

Boy : 3,30 m
En : 1,2 m
Ağırlık : 120 kg
Tüp Çapı : 42 cm
Motor Gücü (Maks) : 25 HP
Kişi Kapasitesi : 5

5.286 $

T-TENDER
OPEN ALUMINUM
360

Alüminyum Tabanlı

Boy : 3,60 m
En : 1,25 m
Ağırlık : 130 kg
Tüp Çapı : 45 cm
Motor Gücü (Maks) : 30 HP
Kişi Kapasitesi : 6

8.865 $

T-TENDER
OPEN ALUMINUM
430

Alüminyum Tabanlı

Boy : 4,30 m
En : 1,30 m
Ağırlık : 190 kg
Tüp Çapı : 45 cm
Motor Gücü (Maks) : 50 HP
Kişi Kapasitesi : 6

Fiyatlara vergiler ve harçlar dahil değildir. 

’a özel 9 taksit fırsatı! 
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Denizlerdeki tüm ulaşım ihtiyaçlarınıza cevap vermek için sunduğumuz
T-Tender botları randevu alarak Tezmarin Hangar’da görebilirsiniz.
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Güncel fiyat bilgisi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
www.tezmarin.com
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T A I L O R - M A D E

E L E G A N C E  I N  Y A C H T I N G

VAKKO HOME ZORLU 0212 708 33 33

VAKKO HOME BODRUM PALMARINA 0252 241 10 02

VAKKO HOME ÇEŞME MARINA 0232 241 11 13

VAKKO MARE GÖCEK 0252 241 17 88

cruise@vakko.com.tr

V A K K O . C O M

https://www.vakko.com/cruise-koleksiyonu/

