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Bunda nebo
ZÁCHRANNÁ VESTA?

Luxus s nádechem Orientu

Z NOVÉHO
ZÉLANDU DO
NOVÉ KALEDONIE

Alen 55

MOTOROVÉ ČLUNY

❘

PŘEDSTAVUJEME

LUXUS

s nádechem
Orientu

Alen 55 je čerstvým přírůstkem do rodiny tureckého výrobce luxusních jachet. Lodě
Alen jsou vyráběny již 20 let v Istanbulu v loděnici vybavené nejmodernějšími
technologiemi. Alen se zaměřuje na luxusní jachty o délce 42–68 stop, klade důraz
na výjimečnost designu a použitých materiálů, jako je teak, kůže a lakované povrchy
interiérových prvků. Nejen interiér, ale i technický design a navigační prvky mohou
být předmětem úprav na přání zákazníka.
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PŘEDSTAVUJEME

❘ MOTOROVÉ ČLUNY

Dva motory Volvo Penta o výkonu 2x 800 HP lodi dovolují plout cestovní rychlostí až 30 uzlů.

Alen 55

A

len 55 je nástupkyní úspěšné „čtyřicetdvojky“ a poprvé byla představena
na festivalu de la Plaisance v září 2014
v Cannes. Křivky jejího nadčasového designu
připomínají její menší sestru, ale nová o 4 m prodloužená verze nabízí více prostoru a pohodlí
na palubě i v podpalubí, kde naleznete luxusní
ložnici pro dvě osoby, velkou obývací kajutu
a koupelnu.

❯❯❯

Palubě vévodí středová konzola řízení s pevnou střechou,
kde se nachází nejmodernější navigační zařízení.

❘
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PŘEDSTAVUJEME

U rozkládacího stolu poblíž otevřené kuchyně situované za sezením
směrem k zádi je možné usadit až osm osob.

Paluba vyložená teakovým dřevem je prostorná a bezpečná i pro děti. Obvodový chodník je dostatečně široký a chráněný masivním
zábradlím, jehož povrch je rovněž vyložen teakem. Na palubě jsou dvě opalovací plošiny,
na přídi a na zádi. Kolem záďové plošiny můžete po dvou schodech sestoupit na velkou

koupací platformu a hydraulickou lávku využít
také jako koupací žebřík.
Palubě vévodí středová konzola řízení s pevnou střechou, kde se nachází nejmodernější
navigační zařízení a také ovládání skrytého
kotevního mechanismu. Vše je provedeno

Velké sofa v obývací kajutě lze rozložit na dvojlůžko.
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Luxusní koupelna je samozřejmostí.

v moderním minimalistickém designu. U rozkládacího stolu poblíž otevřené kuchyně situované za sezením směrem k zádi je možné
usadit až osm osob.
Také interiér lze přizpůsobit přání zákazníka. Lze
volit například mezi další ložnicí nebo kajutou

Palubě vévodí středová konzola řízení
s pevnou střechou.

inzerce

Interiér lze přizpůsobit přání zákazníka.

TECHNICKÉ ÚDAJE
pro profesionální posádku. Velké sofa v obývací kajutě lze rozložit na dvojlůžko, všude
jsou velkorysé úložné prostory. Kombinace
teaku na podlaze, koženého čalounění a obložení stěn vytváří příjemný teplý interiér.
Alen 55 je ideální jachtou na víkendové
nebo několikadenní plavby. Dva motory
Volvo Penta o výkonu 2x 800 HP jí dovolují
plout cestovní rychlostí až 30 uzlů.
Text Jan Šilhavý
Foto Nicolas Claris

Alen 55
Délka
16,8 m
Šířka
4,8 m
Ponor
0,82 m
Výtlak
21 t
Počet osob
16
Motory
D13 Volvo Penta 2x 800 HP
Objem palivové nádrže
2 500 l
Objem nádrže na vodu
500 l
Max. rychlost
35 uzlů
Cestovní rychlost
30 uzlů
Dojezd
280 Nm
www.alenyacht.com

Velké sofa v obývací kajutě lze rozložit na dvojlůžko.
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