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Nové modely Lagoon 450 a 52 SporTop 
Nové modely Lagoon 450 SporTop a 52 SporTop budou předsta-
veny na podzimních veletrzích v Cannes a Barceloně. Modely 
SporTop bez flybridge vycházejí vstříc jachtařům, kteří preferují 
nižší těžiště katamaranu, snadný přístup k hlavní plachtě, a tedy 
celkově sportovnější charakteristiku. Modely Lagoon SporTop 
mají přepracovanou střechu, ve které je integrované vyvýšené 
dvoumístné kormidelní pracoviště (podobně jako u modelu Lagoon 
39), které umožňuje neustálou komunikaci posádky. Navíc je z něj 
ale odsouvací střechou přístup po schůdkách na střechu salonu, 
kde se nacházejí sluneční lehátka určená pro použití při kotvení. 
Kormidelní pracoviště může být z boku chráněno zasouvacím 
panelem v linii střechy. Přepracovány jsou i přední kajuty modelu 
450 nad čarou ponoru, nově nabízejí více prostoru. 
Lagoon 450 SporTop a Lagoon 52 SporTop se začnou vyrábět až 
od podzimu, ale kapacita výroby je do konce roku 2015 vypro-
dána. Cena 4kajutové verze Lagoon 450 SporTop je 354 000 EUR 
bez DPH. Prohlídku Lagoon 52 SporTop na veletrhu v Cannes si 
můžete rezervovat u společnosti ALTUMARE. 
www.katamarany-lagoon.cz

Sealine F530
Necelých 16 metrů dlouhá a 4,63 m široká jachta nabízí tři 
velké kajuty a dvě toalety s odděleným sprchovým koutem. 
Na zádi může být umístěna navíc kajuta skippera, která je 
přístupná jak ze zadní koupací platformy, tak poklopem 
v kokpitu. Kajuta skippera nabízí vlastní toaletu i možnost 
umístění pračky se sušičkou nebo naopak velký úložný 
prostor místo techniky. Revolučním designovým prvkem 
jsou velkoplošná okna vedoucí prakticky přes celou hlavní 
palubu. Jejich délka je úctyhodných 5,90 m a výška 1,80 m. 
Okna mohou být vybavena dveřmi pro přímý vstup na bok 
paluby. Vlastní dveře má k dispozici i skipper přímo vedle 
kormidelny na pravoboku. 
Výchozí motorizací je dvo-
jice motorů Volvo Penta IPS 
600 s dvojicí protiběžných 
propelerů. Veškeré výfuko-
vé zplodiny jsou odváděny 
přes spodní nohu motorů 
a k odvodu využívají vznik-
lý prop wash těsně za pro-
pelery. Tím je zajištěn velmi 
bezpečný a komfortní pro-
voz. 

Marex 375
U nás méně známá norská rodinná loděnice Marex, založená v roce 1973, představila koncept nového a prozatím i největšího modelu své 
výrobní řady. Současná produkce Marexu nabízí celkem 7 modelů motorových lodí od 21 do 37 stop. Novinka s označením 375 navazuje 
na úspěšný a doposud největší model značky 370. Hlavním požadavkem zákazníků bylo vytvoření prostoru pro sezení, odděleného od hlav-
ního prostoru v salonu. Nový model nabízí ve dvou zónách na jedné palubě sezení pro celkem 12 osob. V podpalubí se podařilo zvětšit 

prostor, a tedy i komfort pro čtyři 
cestující ve dvou kajutách s jed-
nou velkou toaletou. Štíhlý a mo-
derní trup přizpůsobený pro sklu-
zovou plavbu společně s velkým 
výběrem motorizace od možnosti 
úsporné varianty s jedním moto-
rem až po dvojici výkonných mo-
torů pro rychlou plavbu dělají 
z Marexu vhodnou volbu pro 
„naše“ Středozemní moře. 

Délka 15,94 m
Šířka 4,63 m
Ponor 1,01 m
Nádrž na palivo 1600 l
Nádrž na vodu 766 l
Výtlak 16 500 kg
Kapacita 12 osob
CE kategorie B
Motorizace 2x Volvo 
 Penta IPS 600, Pod Drive, 2x Volvo  
 Penta IPS 800, Pod Drive (model 2016)
Max. rychlost 26 uzlů
Cena od 599 950 € bez DPH
www.tpscentrum.cz

Délka 11,99 m
Šířka 3,55 m
Ponor 0,93 m
Suchá hmotnost 7700 kg
Nádrž na palivo 750 l
Nádrž na vodu 340 l + 60 l bojler
Motorizace 1x 400 HP Sterndrive  
 2x 300 HP V Shaft 
Lůžka 2 + 2
Kapacita 14 osob
CE kategorie B
Cena od 315 000 € bez DPH
www.marex.no


