WHITE EAGLE – ŁODZIE Z KLASĄ!
Zapraszamy Państwa do świata luksusowych
JACHTÓW MOTOROWYCH, które realizujemy od pomysłu, aż do ﬁnalnego efektu
w postaci wysokiej klasy ŁODZI. Specjalizujemy się w budowie jachtów na indywidualne
zamówienie i według oryginalnych pomysłów
naszych klientów, a naszymi atutami jest rzemiosło na najwyższym poziomie i dbałość
o każdy detal. Budowane przez nas jachty
łączą w sobie najnowsze technologie
i oryginalny design, a każdy projekt to
przemyślana wizja mająca na uwadze styl,
użyteczność i bezpieczeństwo. Powstaliśmy
po to, aby spełniać marzenia i wizje o jachtingu na najwyższym poziomie!
Dołączcie do nas!
Artur Osipowicz i Rafał Osipowicz
Właściciele i twórcy marki White Eagle
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BUDUJEMY ŁODZIE NA MIARĘ MARZEŃ!
Naszym celem nie jest masowa produkcja. Marka White Eagle powstała po to, aby ze szczególną
starannością realizować pomysły naszych klientów, a zbudowane łodzie charakteryzowały:
niezawodność, bezpieczeństwo, spersonalizowane detale, wyjątkowe wnętrza i ekskluzywny
wygląd. Jesteśmy gotowi do budowy każdego rodzaju łodzi – komfortowych jachtów
turystycznych, łodzi typu „houseboat”, przygotowanych do spędzenia rodzinnych wakacji na
wodzie, a także szybkich i luksusowych motorówek o eleganckim wyglądzie i komfortowym
wnętrzu.

AKTUALNIE W OFERCIE :
EAGLE ONE luksusowy, drewniany jacht motorowy,
inspirowany klasycznymi projektami uznanych na świecie
marek.
EAGLE ONE wykończony jest najwyższej jakości egzotycznym drewnem typu Bubinga – drewno z serca Afryki
oraz drewnem mahoniowym Framire i Sapelli. Każda
część jachtu – pokład, burty, kokpit, kajuta - została
wykonana ręcznie w naszej szkutni.
Z dbałością wykończone powierzchnie burt i pokładu
nadają łodzi luksusowy i oryginalny design. Całości
dopełniają dopasowane starannie okucia włoskiej marki
Osculati. Fotele oraz kanapy zostały wykonane na
specjalne zamówienie i według autorskiego projektu,
z najwyższej jakości materiałów. Konstrukcję napędza
silnik renomowanej i znanej na całym świecie marki
Mercury.

DANE TECHNICZNE
Długość całkowita
Długość kadłuba bez odbojnicy rufowej
Długość KLW
Szerokość całkowita
Szerokość KLW
Zanurzenie do KLW
Wyporność do KLW
Wyporność do KLW -5cm

6,30 m
5,81 m
4,95 m
2,14 m
1,95 m
0,29 m
1215 kg
840 kg

Wysokość boczna z owiewką
Wysokość wnętrza max
Załoga
Silnik przyczepny długa kolumna 508mm
Zbiornik paliwa
Komory wypornościowe łącznie
Kategoria projektowa

1,65 m
1,20 m
1-5 osób
80kM
95 Litrów
0,76 m³
D

EAGLE ONE
EAGLE ONE to rekreacyjny jacht motorowy, ślizgowy. Pod pokładem dziobowym
znajduje się miejsce do spania dla 2 dorosłych osób, ewentualnie dla 2 dorosłych
+ dziecko. Pod kojami znajdują się podręczne bakisty. W centralnej bakiście kajuty
zamontowane są akumulator bytowy i rozruchowy. W kokpicie znalazły się dwa fotele
plus rufowa ławka dla 3 osób. Pod ławką rufową usytuowane są dwie bakisty
techniczne oraz centralnie lodówka marki WAECO. Bezpośrednio pod podłogą
kokpitu ulokowany jest tworzywowy zbiornik paliwa o pojemności 95 litrów i pompa
zęzowa.

ponadto w ofercie
Komfortowa łódź turystyczna typu „houseboat” ZEPHIR 750. To idealna propozycja dla
miłośników turystyki wodnej, którzy cenią sobie komfort związany z domem. Jacht posiada
obszerne, w pełni wyposażone kajuty, toaletę z prysznicem, komfortową kuchnię. Na tylnym
pokładzie znajduje się miejsce odpoczynku z wygodną sofą oraz stolikiem i stanowisko dla
sternika. W przedniej części pokładu znajdują się materace do opalania. Model ZEPHIR 750
posiada zapasy wody pitnej (200 litrów), które pozwalają na dłuższy rejs bez potrzeby cumowania
i uzupełniania zapasów. Przeznaczony jest do pływania w osłoniętych akwenach, głównie
rzekach, kanałach jeziorach. Ze względu na funkcjonalność łodzie typu „houseboat”
porównywane są do barek rzecznych, ale designerski wygląd nadają im charakteru eleganckich
jachtów motorowych.
ZEPHIR 750 to idealna propozycja na rodzinne i bezpieczne wakacje na wodzie. To propozycja
dla Ciebie!

ZEPHIR 750

Usługi szkutnicze
Posiadamy doświadczenie w renowacji i naprawach łodzi. Z wyjątkową dbałością
przygotujemy jacht do sezonu, a także dokonamy niezbędnego serwisu w trakcie zimowania.
W ramach usług szkutniczych oferujemy
ź
ź
ź
ź

przegląd i serwis łodzi,
konserwację,
remonty i modernizację,
malowanie i zabezpieczanie antyporostowe

Służymy fachowym doradztwem w zakresie
doposażenia, unowocześnienia oraz przeróbek.
W swojej pracy wykorzystujemy najlepsze
materiały i dostępne technologie.
Prace szkutnicze wykonujemy w naszej siedzibie
w Łodzi. Zapewniamy transport.

Skontaktuj się z nami!
tel.: 509 371 668, tel.: 510 099 610
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