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Riva Rivarama 44 - drewniany
model nowoczesnej, włoskiej
łodzi motorowej 70cm
Cena

1 299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
DREWNIANY MODEL ŁODZI MOTOROWEJ RIVA RIVARAMA - POŁĄCZENIE WŁOSKIEGO STYLU I NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH ZDOBYCZY TECHNIKI

Prezentujemy Państwu pięknie wykonany, z dbałością o najmniejsze szczegóły, drewniany model współczesnej łodzi motorowej, nowoczesnego
modelu Riva 44 Rivarama, charakteryzujący się eleganckim włoskim stylem i panującą na pokładzie atmosferą prestiżu i elitarności.
44 Rivarama jest dużą łodzią z przestrzenią wewnętrzną i miejscem do spędzania ponad jednego dnia na pokładzie. W rzeczywistości ostro
nakreślony kadłub w kolorze metalowo-brązowym kryje w sobie prawdziwe pływające mieszkanie ze wszystkimi ekskluzywnymi udogodnieniami
w postaci włoskich tkanin i designerskich mebli.
Klasyczny design Riva Rivarama 44 jest stworzony przez Mauro Micheli i Officina Italiana Design, dzięki czemu model ten jest naturalną ewolucją
legendarnego modelu Riva Aquaramy. Budowa będąca połączeniem naturalnej elegancji, włoskiego stylu i najnowszych, morskich innowacji
technologicznych spowodowała, że Rivarama 44 zdobyła tytuł „Najlepszego europejskiego otwartego jachtu” (Best European Open Yacht) w
kategorii 40-60 stóp dwa lata z rzędu.
Innowacyjny projekt Rivaramy jako jachtu dla dwojga z tylko jedną kabiną główną (umieszczoną na dziobie), oferuje wszystkie wygody
pięciogwiazdkowego hotelu. Nazywana jest po prostu… “Bentley of the Sea”.
Kolejną cechą wyróżniającą Rivaramę jest jej wydajność. Ten model, powszechnie wyposażony w podwójne silniki wysokoprężne MAN o mocy
700 lub 800 KM,rozpędzają łódź do ponad 40 MPH . Nowe modele zbudowane dzisiaj, nazywane Rivarama Super, wyposażone są w silniki MAN o
mocy 800 KM i osiągają prędkość przelotową 41 MPH oraz prędkość max. 47 MPH. Dla jachtu 44-owego są to imponujące liczby, do których
niewielu konkurentów może się zbliżyć.
Używane modele łodzi motorowej 44 Rivarama rzadko można spotkać w cenie poniżej 500.000$, nowe modele ze względu na fakt, że są nie
tylko pięknymi łodziami w europejskim, włoskim stylu, ale są również bardzo użyteczne a przede wszystkim użytkowe kosztują grubo powyżej 1
mln $

My oferujemy Państwu pięknie wykonany drewniany model tej ikony włoskiego stylu w skali 1:20 (oryginalna 44 Rivarama ma wymiary 13,5m x
3,9m)
Model zbudowany ręcznie, od podstaw, przez doświadczonych Rzemieślników, czasochłonną metodą desek klejonych na drewnianej ramie co
wymagało setek godzin szczegółowej i precyzyjnej pracy. Do wykonania modelu przeznaczono wyselekcjonowane i sezonowane drewno (mahoń,
heban, palisander, drewno wiśniowe) - są to gatunki drewna również powszechnie stosowane w budowie prawdziwych łodzi motorowych.
Na gotowy model nałożono kilka warstwy farby i lakieru - każda warstwa była suszona i wygładzona przez szlifowanie przed nałożeniem
następnej.
Liczne, szczegółowe detale modelu, jak okucia, ozdoby, koła kierownicy i śmigła wykonane są z mosiądzu lub stali nierdzewnej wypolerowanych
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.
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Wymiary:
długość - 70cm
szerokość - 20cm
wysokość - 23cm
waga - 2,4kg

Oferowany model został zbudowany na podstawie oryginalnych zdjęć, planów i rysunków.

niepowtarzalny, nobilitujący prezent dla miłośników włoskiego stylu i nowoczesnych, sławnych łodzi motorowych,
niezwykły, rzucający się w oczy element marynistycznego wystroju eleganckich pomieszczeń
prestiżowy upominek z Morskim Duchem, klasą i nautycznym designem
ożywcie swój salon, biuro, gabinet niespotykanym drewnianym modelem przepięknej włoskiej łodzi motorowej Riva Rivarama 44 obok
której nikt nie przejdzie obojętnie
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