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Riva Aquariva Gucci ekskluzywny model
legendarnej włoskiej łodzi
motorowej 90cm
Cena

1 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
PRESTIŻOWY DREWNIANY MODEL ŁODZI MOTOROWEJ RIVA AQUARIVA GUCCI 90cm

Gucci i Riva, we współpracy z Officina Italiana Design, firmą projektową, która wypuściła oryginalną łódź motorową Aquariva w 2000 roku,
stworzyły ekskluzywną, wykonaną na zamówienie dyrektora kreatywnego marki Gucci, Frida Giannini łódź „Aquariva by Gucci”.
Powstanie tej niezwykłej łodzi motorowej było jednym z punktów obchodów 90 rocznicy istnienia marki Gucci w 2011 roku. Ta wyjątkowa
współpraca dwóch najbardziej znanych włoskich domów projektowych miała na celu uświetnienie i podkreślenie włoskiej epoki La Dolce Vita,
która określa radość, glamour i elegancję jako postawę i styl życia .
Obydwie firmy, Gucci i Riva mają podobne historie, w których każda z nich ma wieloletnią tradycję dążenia do doskonałości w projektowaniu i
rzemiośle, co doprowadziło je do międzynarodowej sławy.
Założona przez Guccio Gucci we Florencji w 1921 roku marka Gucci zyskuje z roku na rok coraz większą uwagę i uznanie świata ze względu na
wyjątkowy kunszt i nieprzemijający urok swoich produktów. Po 90 latach istnienia, pod kreatywnym kierownictwem Frida Giannini, firma nadal
wypełnia swoje niezwykłe dziedzictwo we współczesnej modzie, zapewniając unikalne połączenie przeszłości i teraźniejszości.
Podobnie wartości leżące u podstaw marki luksusowych łodzi motorowych Riva i prawie 170-letniej historii jej sukcesu zostały ustalone w chwili
jej narodzin w 1842 roku nad jeziorem Iseo w północnych Włoszech. Tradycja i nowoczesność oraz innowacje łączą się w całość przy tworzeniu
autentycznych morskich klejnotów, które są wyrazem czystej włoskiej elegancji dzięki rzemieślniczemu wykonaniu z dbałości o najdrobniejsze
szczegóły, przy użyciu tylko najlepszych materiałów. Od ponad 20 lat projekt Riva jest kierowany przez Officina Italiana Design, która pod
kierunkiem Mauro Micheli i Sergio Beretta koncentruje się na zachowaniu unikalnej definicji stylu Riva.
Aquariva Gucci to kadłub z włókna szklanego i detale pomalowane w charakterystycznym odcieniu błyszczącej bieli marki Gucci, natomiast
symboliczne dla Rivy pozostało użycie mahoniu z klasycznym wykończeniem lakieru (20 warstw) jak również charakterystyczny kokpit, pokłady
spacerowe i klapa markizy. Wodoodporny materiał pokrywający siedzenia i taras ma wzór Guccissima, a tapicerkę łóżka stanowi piękno białej
bawełny Gucci.
Łódź napędzana jest przy pomocy dwóch potężnych silników Yanmar o mocy 380 koni mechanicznych, zapewniając wyjątkową wydajność przy
maksymalnej prędkości 41 węzłów i zasięgu 150 mil przy prędkości przelotowej.
Aquariva by Gucci została zaprezentowana podczas International Cannes Boat Show w Cannes 7 września 2010r. a następnie w podczas
specjalnej prezentacji 22 września 2010r., w dniu otwarcia Mediolańskiego Tygodnia Mody.

Proponujemy Państwu pięknie i precyzyjnie wykonany z dbałością o najmniejsze szczegóły, wyjątkowy, olbrzymi model niezwykłej łodzi
motorowej Riva Aquariva Gucci z 2011r. w skali 1:12

Wymiary:

wygenerowano w programie shopGold

długość - 90cm
szerokość - 29cm
wysokość - 25cm
waga - 3,5kg

Model zbudowany od podstaw przez doświadczonego Rzemieślnika, 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) - są to również powszechnie stosowane gatunki drewna w budowie prawdziwych łodzi motorowych.
Kilka warstwy farby i lakieru zostało starannie nałożone a następnie każda warstwa była suszona i wygładzona przez szlifowanie przed
nałożeniem następnej, co pozwoliło na uzyskanie charakterystycznego dla łodzi Riva “efektu lustra”.
Liczne detale, jak okucia, ozdoby, koła kierownicy i śmigła wykonane są z mosiądzu lub stali nierdzewnej. Metalowe elementy są następnie
polerowane w celu uzyskania idealnych złotych i metalicznych odcieni.
Deska rozdzielcza łodzi motorowej jest wyposażona w realistyczną metalową kierownicę, przełączniki i wskaźniki, wszystkie wykonane z
polerowanego metalu. Ręcznie szyte pluszowe siedzenia ze skóry.
Oferowany model został zbudowany z zachowaniem skali (1:12), na podstawie oryginalnych zdjęć, planów i rysunków.

niepowtarzalny, nobilitujący prezent dla miłośników nie tylko włoskiego stylu, designu i klasycznych łodzi motorowych
niezwykły, prestiżowy element marynistycznego wystroju eleganckich pomieszczeń
doskonały upominek z Morskim Duchem, klasą i stylem Dolce Vita
ożywcie swój dom lub biuro niespotykanym modelem elitarnej, włoskiej łodzi motorowej Riva Aquariva by Gucci obok której nikt nie
przejdzie obojętnie
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