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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Wypożyczalnia Mazury Kamil Tyszko
11-600 Kolonia Rybacka,
Spacerowa 21 ,
Polska
Osoba kontaktowa
Kamil Tyszko
wypozyczalnia.mazury@gmail.com
Tel: +48792591898
https://wypozyczalnia.mazury.pl/

Opis przedmiotu zamówienia
Domki na wodzie są produkowane w głównej mierze w Polsce. Profesjonalne stocznie
są rozlokowane w kilku miejscach w kraju. Warto zauważyć, że Polska jest liderem w
produkcji pływających domów (z ang. houseboat). Nie każdego stać na zakup
swojego domku na wodzie, przeważnie jednak klienci decydują się na wynajem
wakacyjny. Wiele ﬁrm rozpoczęło inwestycje i kupiło nawet kilka takich pływających
jednostek, są one rejestrowane jako łodzi motorowe i mogą stacjonować w różnych
portach np. na Mazurach. Co więcej takimi domkami można pływać, chociaż raczej
nadają się one na kompletnie zamknięte wody, czyli kanały i rzeki lub zupełnie
niezafalowane jezioro. Więcej informacji na temat wynajmu domków dowiemy się na
naszej stronie.

Informacje uzupełniające
Proces produkcji domków, to przede wszystkim budowa kadłuba. Kadłub, to stalowy
katamaran lub trimaran, budowany w stoczni. Stał się znakiem rozpoznawczym
sezonu letniego na Mazurach. Duży pokład i kadłub domku sprawiają, że idealnie
nadaje się do transportu turystów, ponieważ dzięki swojej niewielkiej długości
zapewnia odpowiednią stabilność i dużo miejsca, a przeszklone okna na taras
sprawiają, że każda podróż staje się niezapomnianym przeżyciem. Zwłaszcza nocą!
Kilka lata temu ﬁrmy z Polski rozpoczęły produkcję domków na wodzie, których
podstawowym celem jest transport turystów i życie na wodzie. Budowa samego
statku może obecnie trwać już nawet tylko 4 miesiące. Koncepcja łodzi
trójkadłubowej zapewnia dużo miejsca na pokładzie, ale także wyraźną stabilność na
wodzie. Stabilność jest najważniejsza, jeśli chodzi o łódź przeznaczoną do przewozu
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pasażerów, gdzie bezpieczeństwo żeglugi jest najważniejsze. Duży pokład pokryty
drewnem na którym stoją meble wypoczynkowe. Chociaż największe domki są
zarejestrowane na przewóz maksymalnie 12 pasażerów, przestronny pokład razem z
tarasem na dachu może pomieścić dwa razy więcej gości, bez utraty komfortu. Taki
statek musi mieć również wysoki poziom bezpieczeństwa, więc cały pokład jest
ograniczony wysoką balustradą ze stali nierdzewnej. Nad pokładem na ramie ze stali
nierdzewnej znajduje się markiza z płaskim dachem, która zapewnia równomiernie
rozłożoną ochronę przed słońcem i deszczem na całym pokładzie. Przebywanie w
otoczeniu samej natury, to wyjątkowe przeżycie. Zaraz po zakończeniu budowy
domek jest wyposażony w silnik zaburtowy z układem hydraulicznym i sterem
strumieniowym. W takiej kombinacji domek osiąga maksymalnie 10 km/h. Płetwa
steru jest w Twoich rękach. Biorąc pod uwagę, że jest to statek o dużej wyporności
można zainstalować mocniejsze 25-konne 2 silniki. Nie tyle ze względu na
maksymalne prędkości, przy których i tak żeglowanie jest bardzo rzadkie, ale z
powodu wyższego momentu obrotowego. Stąd łatwiejsze manewrowanie. Pomimo
tylko jednego silnika łódź może być dobrze sterowana, dzięki czemu można ją łatwo
dokować i manewrować. Oczywiście z odpowiednim doświadczeniem! Domki na
wodzie z tej serii mogą być wyposażone w zależności od wymagań klienta. Nawet
układ kabiny można dostosować w zależności od wymagań i potrzeb klientów, a
także można zamontować silniki elektryczne do parków narodowych, jezior, rzek.

Nabywcy z zagranicy
Estonia
Dania
Słowacja
Rosja
Austria
USA
Finlandia
Francja
Belgia
Luksemburg
Księstwo Andory
Łotwa
Królestwo Niderlandów
Czechy
Polska
Litwa
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Niemcy
Islandia
Rumunia
Szwajcaria
Szwecja
Księstwo Lichtenstein

CPV
Łodzie rekreacyjne i sportowe
Usługi czarterowania statków

Załączniki
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Typ oferty
Sprzedaż

Termin składania ofert
27.05.2021

Ważna od
28.11.2020

Branże
Statki i łodzie
Turystyka, sport i rekreacja
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Możliwy wolumen produkcji
100

Nabywcy poza granicami kraju
TAK
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