


1988 yılında kusursuz tekneler üretme tutkusu ve amacıyla yola 
çıktık. Bugün aynı tutku ve heyecanla, İzmir / Türkiye tesislerimizden 
4 kıtada 40 ülkeye, müşteri memnuniyetini bütün değerlerin 
üstünde tutarak ustalıkla tekneler üretmeye devam ediyoruz. 

Su sporları alanında global pazardaki liderliğimizi koruma ve yeni 
modellerimizle bu alandaki üstün deneyimimizi farklı pazarlara 
taşıma amacındayız.

3 metreden 14 metreye kadar su sporları teknelerini, gezi 
teknelerini, yolcu teknelerini, balıkçı teknelerini, dalış teknelerini 
ve özel üretim teknelerini, Gezi Tekneleri Yönetmeliği veya Klass 
standartları çerçevesinde üretiyoruz. 

Kalite standartlarının ötesinde, analiz ediyor ve tasarlıyoruz. 
Üst düzey deneyime sahip teknik kadromuz ve yöneticilerimiz 
ile sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da anlamaya 
çalışıyor, içgörümüzle size özel, yenilikçi tekneler tasarlıyoruz. 
Kusursuz üretim felsefemize bağlı kalarak, özgün tasarım ve 
mühendisliği ustalıkla birleştiriyoruz. 

Kaliteli malzeme ile harmanladığımız bu ustalığı, denizde kusursuz 
performans ve deneyimi düşleyenlerin kullanımına sunuyoruz.

DUYULARIN USTALIKLA BİLEŞİMİ



TİCARİ 
TEKNELER

STARK 45

STARK 45-C

DIVING 35XL

SEA TAXI 35

EXCURSION 36

PARASAILING 36

PARASAILING 34

PARASAILING 32

PARASAILING 28

PARASAILING 24



Performans ve 
Keyif Bir Arada
STARK 45
13.85 boyunda, 4.30 genişliğindeki tekne, hem dalış hem 
gezinti için performans ve yaz keyfini bir arada sunuyor. 
Yolcu teknesi gibi farklı amaçları da kapsayan tekne, 28 
kişilik kapasite ve çift dizel kuyruklu makina ile maksimum 
35 knot sürat yapabilir. İsteğe bağlı, güverte üzeri oturma 
şekli değişebilir.

Tam Boy       :   13.85 m

En        :   4.30 m

Dolu Ağırlık       :   12120 kg

Kişi Kapasitesi       :   28



Eşsiz Deniz Keyfi
STARK 45-C
Stark 45 modelinin kamaralı versiyonunu keşfedin. 
Kapatılabilen yan ve kıç güverteler sayesinde kışın da 
kullanıma uygun olan tekne, yaz- kış maksimum verimlilik 
sağlar. Hem dalış severler için, hem gezinti teknesi 
olarak kullanmak isteyenler için eşsiz deniz keyfi sunar. 
İdeal boyutlara sahip olan tekne, 13.85 boyunda, 4.30 
genişliğindedir. 28 kişilik kapasite ve çift dizel kuyruklu 
makina ile maksimum 35 knot sürat yapabilir. İsteğe bağlı, 
güverte üzeri oturma şekli değişebilir.

Tam Boy       :   13.85 m

En        :   4.30 m

Dolu Ağırlık       :   12850 kg

Kişi Kapasitesi      :   28



Derin Hayaller
DIVING 35XL
10.90 boyunda, 3.75 genişliğindeki Diving 35XL ile derin 
hayaller gerçekleşiyor. Hem dalışseverler için, hem gezinti 
teknesi olarak kullanmak isteyenler için ideal genişlikteki 
tekne, 15 kişilik kapasite ile B kategorisindedir. Çift dizel 
kuyruklu makina ile maksimum 35 knot sürat yapabilir. 
İsteğe bağlı, güverte üzeri oturma şekli değişebilir. 

Tam Boy       :   10.90 m

En        :   3.75 m

Dolu Ağırlık       :   8615 kg

Kişi Kapasitesi      :   15



Hızlı ve Güvenli Seyirler
SEA TAXI 35
Nüfusun yoğun olduğu körfez kentleri için, kısa mesafeli 
toplu taşımalarda pratik ve konforlu bir çözüm sunar. 
Sea Taxi 35 deniz aracı, körfezi dolaşmadan yolcular için 
hızlı ve güvenli bir seyir sağlar. Kişisel gereksinimler 
için de idealdir.

Tam Boy       :    11.00 m

En        :   3.75 m

Dolu Ağırlık       :   10500 kg

Kişi Kapasitesi      :   12+2



Kusursuz
Gezi Deneyimi
EXCURSION 36
Excursion 36 ile kusursuz gezi deneyimi yaşatın. Günlük 
geziler ve tur tekneleri için ideal olan tekne, optimum hız ve 
performans sunuyor. Teknede ekstra konfor sağlayan 1 adet 
tuvalet, buzluk ve güneşlenme minderleri bulunuyor.

Tam Boy       :   10.85 m

En        :   3.25 m

Dolu Ağırlık       :   4640 kg

Kişi Kapasitesi      :   13



Denizde 
Güç ve Denge
PARASAILING 36
Parasailing 36’nın eşsiz tasarımı sayesinde, açık 
denizlerde gücü ve dengeyi hissedin. Teknenin derin 
V yapısı; dalgalı havalarda verimli, konforlu ve dengeli 
bir seyir sağlar. Çok geniş uçuş platformu ile birlikte 
teknede, tandem ve harness depolama alanları 
mevcuttur. Maksimum tekne hakimiyeti, kokpit 
üzerinden sağlanır.

Tam Boy       :   10.85 m

En        :   3.25 m

Dolu Ağırlık       :   4800 kg

Kişi Kapasitesi      :   13



Su Sporlarında 
Profesyonel
PARASAILING 34
Su sporlarında profesyonelliği arayanlar için 
vazgeçilemeyecek bir model: Parasailing 34.
10.30 boyunda, 15 kişilik kapasiteye sahip tekne; fiberglas 
gövde malzemesi sayesinde dayanıklıdır. Teknenin yakıt 
kapasitesi 325 lt, maksimum hız kapasitesi ise 45 knot’tur. 
320 hp- 480 hp güç aralığında makine ile performans gösterir.

Tam Boy       :    10.30 m

En        :    3.05 m

Dolu Ağırlık       :    4700 kg

Kişi Kapasitesi      :    15



Yeniden Denizlerde
PARASAILING 32
Uzun yıllardır bilinen Parasailing 32 modelinin, 
yenilenmiş halini keşfedin.

Tam Boy       :   9.90 m

En        :   3.05 m

Dolu Ağırlık       :   4250 kg

Kişi Kapasitesi      :   12



Ergonomik ve 
Verimli
PARASAILING 28
Su sporlarında ergonomikliği ve verimliliği arayanlar için 
ideal bir model: Parasailing 28. 
8.65 boyunda, 10 kişilik kapasiteye sahip tekne; fiberglas 
gövde malzemesi sayesinde dayanıklıdır. Teknenin yakıt 
kapasitesi 250 lt, maksimum hız kapasitesi ise 45 knot’tur.

Tam Boy       :   8.65 m

En        :   2.75 m

Dolu Ağırlık       :   3700 kg

Kişi Kapasitesi      :   10



Kompakt ve Ekonomik
PARASAILING 24
Parasailing 24 modeli, kompakt boyutuyla ekonomik çözümler 
sunuyor. Gerekli donanımları da sunan 7 kişilik kapasiteye sahip 
teknede, hem parasailing hem wakeboard sporlarını bir arada 
yapmak da mümkün. Dayanıklı fiberglas gövde malzemesi 
ile birlikte teknenin yakıt kapasitesi 135 lt, maksimum hız 
kapasitesi 45 knot’tur. 220 hp- 330 hp güç aralığında dizel veya 
benzinli tek bir makine ile sevk edilebilmektedir.

Tam Boy       :   7.40 m

En        :   2.45 m

Dolu Ağırlık       :   2600 kg

Kişi Kapasitesi      :   7



SPOR 
TEKNELER

BUTTERFLY 24

SKI 21

SKI 19

SKI 18

SKI 16



Stilin 
Performansla Buluşması
BUTTERFLY 24
Butterfly 24 model sportif teknede stil, performans ile 
buluştu. Estetik tasarımı ve aerodinamik yapının sağladığı 
ergonomi ile Butterfly 24, sportif anlarınıza keyif katar. 
Her detayı titizlikle tasarlanmış olan teknenin boyu 7.40 
m, genişliği 2.45 m’dir. Tek dizel veya benzinli kuyruklu 
makine ile ideal performansı sağlar.

Tam Boy       :   7.40 m

En        :   2.45 m

Dolu Ağırlık       :   2350 kg

Kişi Kapasitesi      :   7



Hayat, Aile ve 
Dostlarla Güzel

SKI 21
SKI 21, aileniz ve dostlarınızla paylaşacağınız eşsiz anlar 
için, konforlu bir atmosfer sunar. 6.5 m boyu ile ideal 
genişliğe sahip olan teknede seyrin tadını çıkarın.

Tam Boy       :   6.50 m

En        :   2.35 m

Dolu Ağırlık       :   1750 kg

Kişi Kapasitesi      :   6



Çok Amaçlı, 
Her Daim Güçlü
SKI 19
Tek yapmanız gereken, ticari ya da keyfi amacınıza 
uygun seçim yapmak. Wakeboard ya da kayak çekebilir, 
günlük kiraya verebilir ya da sevdiklerinizle keyifli anlar 
geçirebilirsiniz. Performansın sınırlarını zorlayacağınız 6 
kişilik kapasiteye sahip SKI 19 tekne, dıştan takma 75 
hp- 150 hp aralığında bir makine ile sevk edilebilir.

Tam Boy       :   5.95 m

En        :   2.40 m

Dolu Ağırlık       :   1550 kg

Kişi Kapasitesi      :   6



Keyifli ve 
Dinamik
SKI 18
Balık amaçlı keyifli bir seçenek sunan, su sporları için 
dinamik bir tasarıma sahip olan SKI 18, 5,5 m boyuyla 
ideal bir genişlik sağlar.

Tam Boy       :   5.50 m

En        :   2.17 m

Dolu Ağırlık       :   1300 kg

Kişi Kapasitesi      :   5



Hızlı ve Güçlü
SKI 16
Ustalıkla tasarlanmış spor görünümüyle SKI 16, büyük 
tekneleri aratmayacak özellikte performansa sahiptir. 
Hızın ve gücün sınırlarını zorlayın.

Tam Boy       :   4.95 m

En        :   2.17 m

Dolu Ağırlık       :   1100 kg

Kişi Kapasitesi      :   4



BALIKÇI 
TEKNELERİ

BONITO 32 IB

BONITO 32 OB

FISHER 21

BOFOR 19



Maksimum Konfor
BONITO 32 IB
Sportif bir balıkçı teknesinde, maksimum konforu yaşayın. 
Günübirlik seyahatlerin yanı sıra 10 kişilik kapasitesiyle 
konaklamalı gezilerin tadını çıkarın.
Fiberglas gövde malzemesine ve 210 lt balık depolama 
alanına sahip olan teknenin maksimum hız kapasitesi 40 
knot’tur. Baş tarafta 2 kişilik yatak ve ayrıca konsolun alt 
kısmında 2 kişinin yatabileceği alan ile Bonito 32 IB, hem 
profesyonel hem hobi amaçlı balıkçılar için yaşanabilir bir 
rahatlık sunuyor.

Tam Boy       :   9.90 m

En        :   3.30 m

Dolu Ağırlık       :   5955 kg

Kişi Kapasitesi      :   10



Maksimum Konfor
BONITO 32 OB
Sportif bir balıkçı teknesinde, maksimum konforu yaşayın. 
Günübirlik seyahatlerin yanı sıra 10 kişilik kapasitesiyle 
konaklamalı gezilerin tadını çıkarın.
Fiberglas gövde malzemesine ve 360 lt balık depolama 
alanına sahip olan teknenin maksimum hız kapasitesi 
43 knot’tur. Baş tarafta 2 kişilik yatak ve ayrıca konsolun 
alt kısmında 2 kişinin yatabileceği alan ile Bonito 32 OB, 
yaşanabilir bir rahatlık sunuyor.

Tam Boy       :   9.50 m

En        :   3.30 m

Dolu Ağırlık       :   5955 kg

Kişi Kapasitesi      :   10



Kompakt Tasarım
FISHER 21
6 kişilik kapasitesiyle kompakt bir tasarıma sahip olan 
Fisher 21, sportif balıkçılar için vazgeçilmez. Dayanıklı 
fiberglas gövde malzemesiyle, 100 lt yakıt kapasitesiyle ve 
45 knot hız kapasitesiyle optimum performansı yeniden 
tanımlıyor. Hem gezi hem balık tutma keyfini bir arada 
yaşamak isteyenler için uygun bir tercih.

Tam Boy       :   6.50 m

En        :   2.35 m

Dolu Ağırlık       :   1950 kg

Kişi Kapasitesi      :   6



Rahat ve 
Güvenli
BOFOR 19
Bofor 19’un ortadan konsol özelliği balıkçılara, tekne 
içerisinde rahat gezinme ve tam kontrol sağlıyor. Dayanıklı 
fiberglas gövde malzemesi, 100 lt yakıt kapasitesi ile birlikte 
dıştan takma   150 hp güç ile 45 knot hıza erişebilen bu tekne 
ile güven ve rahatlık bir arada.

Tam Boy       :   5.95 m

En        :   2.40 m

Dolu Ağırlık       :   1750 kg

Kişi Kapasitesi      :   6



MOTOR 
BOTLAR

GOBY 280

GOBY 280 SPORT

GOBY 230



Ferah Bir Yaşam Alanı
GOBY 280
Goby 280; geniş iç hacmi ile her şeyi bir arada 
bulabileceğiniz, ferah bir yaşam alanı sunuyor. İç mekanda 
sunduğu donanımlar ve sosyal alanlar sayısız: Wc, mutfak 
kısmında tek gözlü ocak, buzdolabı, lavabo, baş altı kısmında 
çift kişilik yatak, aynı zamanda arka kamarada 2 kişilik bir 
dinlenme alanı, dış havuzlukta ise aynı anda 4 kişinin masa 
etrafında oturabileceği geniş bir alan. Dayanıklı fiberglas 
gövde malzemesiyle, 370 hp makine ile 38 knot’a ulaşan 
hızı ile Goby 280; yaz- kış konfor, sürat ve klasik bir çizgi 
arayanların tercihi.

Tam Boy       :   8.80 m

En        :   3.10 m

Dolu Ağırlık       :   4026 kg

Kişi Kapasitesi      :   7



Keyifli Bir Yaşam Alanı
GOBY 280 SPORT
Goby 280 Sport, açık alanda yer alan kokpit, roll- bar, spor 
rüzgarlık ve hard- top seçeneğiyle keyifli bir yaşam alanı 
sunuyor. İç mekânda sunduğu donanımlar ise sayısız: Wc, 
mutfak kısmında çift gözlü ocak, buzdolabı, lavabo, baş altı 
kısmında çift kişilik yatak, aynı zamanda arka kamarada 
2 kişilik bir dinlenme alanı, dış havuzlukta ise aynı anda 4 
kişinin masa etrafında oturabileceği keyifli bir alan. Dayanıklı 
fiberglas gövde malzemesiyle, 370 hp makine ile 38 knot’a 
ulaşan hız performansı ile Goby 280 Sport; keyif, sürat ve 
sportif bir çizgi arayanların tercihi.

Tam Boy       :   8.80 m

En        :   3.10 m

Dolu Ağırlık       :   3850 kg

Kişi Kapasitesi      :   7



Ulaşılabilir Kalite
GOBY 230
Goby 230; deniz keyfini deneyimlemek isteyenler için, ideal 
boyutuyla ulaşılabilir bir kalite sunuyor. Entegre ön cam 
ve hard- top, kıç oturaklar, canlı yem havuzu gibi sağladığı 
birçok standart ekipmanlar ve 260 hp makine ile 37 knot’a 
ulaşan hız performansı ile Goby 230, yaz- kış konfor ve sürat 
arayanların tercihi.

Tam Boy       :   7.40 m

En        :   2.60 m

Dolu Ağırlık       :   2950 kg

Kişi Kapasitesi      :   6
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