ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οταν ανοίξουν
τα ‘φτερά’
της ALA 8
δημιουργούνται
δύο ακόμα
μεγάλα
Sun-Deck

ALA 8

ΑΝΟΊΞΤΕ ΤΑ «ΦΤΕΡΆ» ΣΑΣ
❱❱ Γιώργος Πολυχρονίου

Η

ALA 8 είναι ένα εξαιρετικό day
cruiser που παρουσιάζεται από το
ναυπηγείο ALA YACHTS ένα καινούργιο
brand βασισμένο όπως στην εικοσαετή
εμπειρία των ανθρώπων που το
ξεκίνησαν κατασκευάζοντας σκάφη για
πολλές επώνυμες εταιρείες.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ
Η ALA 8 είναι μία καινοτόμα
σχεδιαστική πρόταση του σχεδιαστικού
οίκου ‘Satura Studio’ σε συνεργασία με
το μηχανολογικό studio ‘MBMarine’ .
Το πρωτεύον χαρακτηριστικό της είναι
τα υδραυλικά ανοιγόμενα πλαϊνά της
σαν πραγματικά φτερά δημιουργώντας
στην πρύμνη έναν χώρο πλάτους 3.45
μτ. σχεδόν μιάμιση φορά μεγαλύτερο
από το πλάτος του σκάφους που είναι
στα 2.55 μτ. προσφέροντας έναν νέο
τρόπο άνεσης πάνω στο σκάφος.
Με αυτό τον τρόπο βρίσκουμε σε ένα
8μετρο σκάφος χώρους από πολύ
μεγαλύτερα σκάφη. Αλλά η ALA 8 δεν
σταματάει εδώ.
Στην πλώρη υπάρχει ένα ακόμα SunDeck το οποίο μετατρέπεται εύκολα σε
τραπέζι.

7.99 mt.
2.55 mt.
Max πλάτος με ανοιχτά φτερά 3.45 mt.
Δεξαμενή βενζίνης
500 lt.
Δεξαμενή νερού
117 lt.
Κατηγορία ‘CE’
‘B’
Άτομα
8
Max ιπποδύναμη
400 HP
Ολικό μήκος (L.o.a.)

Ολικό πλάτος (Β.max)

ALA στα Ιταλικά σημαίνει φτερό
και η ALA 8 δεν έχει ένα αλλά δυο φτερά!!!

Το εσωτερικό μπάνιο εγγυάται την
πλήρη ιδιωτικότητα των επιβαινόντων
όταν αυτό χρειαστεί. Το κάθισμα
διακυβέρνησης προσφέρει ασφάλεια
και άνεση με αναπαυτικά μαξιλάρια
μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα wet bar
και μία εστία μαγειρέματος.
Στο Sun-Deck της πρύμνης υπάρχουν
διπλά μαξιλάρια τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όταν ανοίξουν τα
‘φτερά’ της ALA 8 δημιουργώντας δύο
ακόμα μεγάλα Sun-Deck.
Με max ιπποδύναμη 400 HP ο
ιδιοκτήτης της μπορεί να διαλέξει
ανάμεσα σε μονή ή διπλή τοποθέτηση.
DESIGN ΚΑΙ
ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ
Σε συνδυασμό με την εξαιρετική
ποιότητα κατασκευής της η ALA 8
έρχεται να ανοίξει τα φτερά της και στις
Ελληνικές θάλασσες δημιουργώντας το
δικό της κοινό.
Το σκάφος είναι κατασκευασμένο με
υλικά τελευταίας τεχνολογίας, biaxial,
multiaxial, ισοφθαλικά & vinylester. BF
Μινιμαλιστικός και πολυτελής ο σχεδιασμός του τραπεζιού
της πλώρης. Λιτές γραμμές και στο εσωτερικό μπάνιο
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Standard Εξοπλισμός
• Ανοξείδωτο ράουλο άγκυρας

• Τέσσερεις δέστρες βυθιζόμενες

• Φώτα πλεύσης

• Ανοξείδωτη σκάλα

• Ανοξείδωτα ρέλια

• Deck πλήρως αυτοαδειαζόμενο εν στάση

• Ντουζιέρα

• Πλήρεις Marine ταπετσαρίες

• Δύο αντλίες σεντίνας

• Τραπέζι πλώρης με βάση

• Πυξίδα

• Συρόμενη πόρτα τουαλέτας

• Συνθετικό teak καταστρώματος Cer-Deck

• Νιπτήρας με βρυσάκι στο κάθισμα

• Βολάν

• Αποθηκευτικός χώρος πρύμνης
ηλεκτρικά ανοιγόμενος

• Ηλεκτρική εγκατάσταση με δύο μπαταρίες

• Κάθισμα οδηγού-συνοδηγού

• Ναυτική τουαλέτα

• Ηλεκτρικός πίνακας

• Φώτα Led καταστρώματος

• Εσωτερικός νιπτήρας
με βρυσάκι και ντουζιέρα

• Σύστημα πυρόσβεσης

• Bow thrust

• Διχρωμία Gel-Coat

• Ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι

• Υποβρύχια φώτα

• GPS-Plotter 9’’ με βυθόμετρο

• Ταπετσαρία Silvertex U.S.A.

• Εξωτερικό ψυγείο

• ΜP3-USB Bluetooth με 4 ηχεία Marine

• Macerator

• Παρασκευαστής πάγου

• Ενισχυτής με Subwoofer

• Κάλυμμα κονσόλας

• Ηλεκτρικός εργάτης άγκυρας με ανοξείδωτη
άγκυρα και ανοξείδωτη αλυσίδα 50 μτ.

• VHF

• Κάλυμμα καθίσματος

• Τέντα ηλίου

• Κάλυμμα σκάφους

• Εξωτερική ντουζιέρα
• Κεραμική πλάκα για μαγείρεμα

• Ανοιγόμενα φτερά
με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα

• Boiler ζεστού νερού

• Bimini T-Top

• Παρμπρίζ

Εxtra Εξοπλισμός

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός του σκάφους μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση


SALAMANIS MARINE 
www.sarissamarine.gr
info@sarissamarine.gr
210 2520 410
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