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Riva Aquarama - drewniany
model legendarnej łodzi
motorowej 55cm
Cena

1 075,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
RIVA AQUARAMA - DREWNIANY MODEL LEGENDARNEJ, WŁOSKIEJ ŁODZI MOTOROWEJ

Ekskluzywny model wyjątkowej łodzi motorowej, która stała się ikoną - Riva Aquarama. Model wykonany w skali 1:15 (55cm długości) z ogromną
dbałością o szczegóły. Model zbudowany od podstaw przez doświadczonych Rzemieślników, czasochłonną metodą desek klejonych na
drewnianej ramie, co wymagało setek godzin szczegółowej, finezyjnej pracy. Do budowy modelu użyto wyselekcjonowane i sezonowane drewno
(mahoń, heban, palisander, drewno wiśniowe). Charakterystyczny dla tego modelu efekt “lustra” uzyskany dzięki nałożeniu kilku warstw lakieru
z połyskiem. Każda warstwa była suszona i wygładzona przez szlifowanie przed nałożeniem następnej. Prawdziwa pikowana tapicerka ze skóry.
Starannie wykonane metalowe okucia zewnętrzne, śruba i płetwa steru wykonane z mosiądzu, deska rozdzielcza łodzi jest wyposażona w
metalową kierownicę, przełączniki i wskaźniki, wszystkie wykonane z polerowanego metalu.

Najsłynniejszy projekt Carlo Riva - Aquarama, stała się z czasem czymś więcej niż tylko łodzią motorową, jest niekwestionowanym okrętem
flagowym marki Riva, legendą w zakresie piękna, kunsztu i osiągów zarówno na wodzie jak i poza nią. Slogan reklamujący to dzieło sztuki
szkutniczej głosił: „Słońce, morze, radość z życia!” Prawdziwa alegoria włoskiego Dolce Vita!
Riva Aquarama posiadała Brigitte Bardot, Sophia Loren, Richard Burton, Arystoteles Onassis, Jean-Paul Belmondo, Sean Connery, George
Clooney, Brad Pitt, miliarder Gunter Sachs, wydawca Axel Cesar Springer... Piękne mahoniowe łodzie z charakterystycznymi rozszerzonymi
łukami kadłubów i potężną mocą silników V8 stały się ikoną blasku gwiazd z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych - każdy z celebrytów, który
chciał być traktowany poważnie na Riwierze Włoskiej pokazywał się na pokładzie Rivy.

Po raz pierwszy wybudowana w 1962 roku, połączyła niepodważalne zalety poprzedniego modelu Riva - Tritone Aperto z kilkoma nowymi
udogodnieniami w tym oddzielnym, charakterystycznym przednim siedzeniem i centralnym antypoślizgowym pomostem który ułatwiał
łatwiejszy dostęp do łodzi od strony rufy. Podobnie jak Triton zawsze była łodzią dwusilnikową chociaż jednostki silników były bardzo
zróżnicowane od 185 KM każdy po 2 x 350 KM w Aquarama Special.

W sumie w trakcie długiej serii produkcyjnej Riva Aquarama, która zakończyła się dopiero w 1996 roku zbudowano 769 łodzi (każda ma swój
niepowtarzalny numer) w odmianach Lungo, Super i Special.

Model wykonywany ręcznie z kilku rodzajów drewna przez rzemieślników specjalizujących się w obróbce drewna, żywicach, lakierach oraz
wykonaniu poszycia i elementów okuć zewnętrznych modeli z dużą troską o jakość i precyzję wykonania. Skala modelu 1:15
Model Riva Aquarama na biurku prezesa lub na komodzie naszego salonu znamionuje człowieka o niekwestionowanym guście i morskiej pasji.
Prawdziwa ikona wśród łodzi, morska legenda, synonim luksusu, prestiżu i blichtru lat 60-tych i 70-tych oraz włoskiej elegancji i szyku.
Niezwykły i nietuzinkowy prezent dla miłośników łodzi motorowych, pasjonatów marynistyki oraz opierającego się wszelkim modom morskiego,
nautycznego stylu. Niepowtarzalny element marynistycznego wystroju wnętrz.

Wymiary:
długość - 55cm
szerokość - 18cm
wysokość - 16cm
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waga - 1,1kg

nobilitujący prezent nie tylko dla miłośników włoskiego stylu i designu oraz łodzi motorowych,
niezwykły, rzucający się w oczy element marynistycznego wystroju eleganckich biur, salonów, gabinetów
doskonały upominek z Morskim Duchem, synonim włoskiej klasy i designu
ożywcie swój dom lub biuro niespotykanym drewnianym modelem przepięknej łodzi motorowej Riva Aquarama, obok której nikt nie
przejdzie obojętnie
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