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Projektanci i inżynierowie z Robertson & Cain oraz Naval Architects Simonis-Voogd 
wyznaczyli nowe standardy dla współczesnych rejsowych katamaranów wypuszczając 
na rynek model Leopard 40. Innowacyjny układ pomieszczeń, zwiększona objętość 
kadłubów, szerokie okna oraz drzwi, dzięki którym zaciera się granica pomiędzy 
wnętrzem, a tym co na zewnątrz sprawiają, że jacht wydaje się o wiele większy.

Ogromne okno oraz przylegające do niego drzwi z wyjściem na pokład dziobowy zostały 
umieszczone wprost na przeciw kuchni skierowanej ku dziobowi. Kierując się ku rufie 
znajdziemy kanapę z widokiem na dziób oraz stół, oddzielone przesuwnymi szklanymi 
drzwiami od części wypoczynkowej kokpitu rufowego. Drzwi oraz okna zwiększają 
odczucie swobody, zapewniają wyjątkową wentylację i ułatwiają poruszanie się po 
katamaranie.

Do znajdującej się na podwyższeniu sterówki można przejść z kokpitu lub pokładu 
bocznego, co nie tylko ułatwia żeglugę w pojedynkę, ale także sprawia, że sternik 
może być blisko rodziny i przyjaciół. Leopard 40 posiadający powierzchnię żagla ponad 
90 metrów kwadratowych oraz zoptymalizowaną konstrukcję kadłuba został 
zbudowany, tak jak wszystkie katamarany typu Leopard - aby zapewnić najwyższe 
standardy prędkości i zwrotności.

Kolorystykę wnętrza i części zewnętrznej katamaranu Leopard 40 można dostosować do 
swoich upodobań. Istnieje obszerna lista opcji i wyposażenia oferowanych przez 
wiodących dostawców w branży, dzięki którym możesz dostosować jacht do własnych 
potrzeb związanych z żeglugą po morzach i oceanach, postojem w doku lub na kotwicy.

Innowacyjny i nowoczesny katamaran

PRZEDSTAWIAMY



Od usztywnionego zadaszenia nad całym 
kokpitem oraz bimini rozciągniętego nad 
sterówką, po otwarty pokład z lukami i 
wygodnie umiejscowionymi uchwytami, 
kontrolę żagli oraz steru - każdy aspekt 
tego jachtu został starannie 
zaprojektowany tak, aby zapewnić 
najwyższy komfort, bezpieczeństwo oraz 
morski styl życia.

Sterówka znajdująca się na 
podwyższeniu zapewnia doskonałą 
widoczność, można się do niej w łatwy 
sposób dostać z kokpitu oraz pokładu 
bocznego. Standardowy elektryczny 
kabestan fałowy oraz wszelkie liny 
znajdują się w zasięgu ręki przy sterze, 
dzięki czemu żegluga w pojedynkę staje 
się niezwykle prosta i wygodna.

Dbałość o szczegóły

WYKONANIE

Duże przyciemnione okna w salonie w 
kształcie łzy oraz prostokątne okna 
boczne nadają niezwykle oryginalny 
wygląd spójny z nowoczesną linią 
katamaranów Leopard. Naturalne 
światło przenika do środka również 
przez szerokie przednie okno oraz 
drzwi wejściowe.



Nowe standardy komfortu

WNĘTRZE

Projektanci zwiększyli objętość kadłubów katamaranu Leopard 40, co przenosi się 
na rozmiar kajut oraz koi. Jacht dostępny jest w dwóch opcjach: 3 i 4 kabinowej, 
a w każdej z nich znajdziemy podwójne łóżka oraz schowki zapewniające komfort 
żeglugi.

W opcji 3-kabinowej przewidziano dwie kabiny dla gości w lewym kadłubie oraz 
przestronną łazienkę wraz z kabiną prysznicową. Prawy kadłub jest całkowicie 
przeznaczony na luksusowy apartament właściciela wraz z kajutą główną na rufie, 
toaletką, licznymi dodatkowymi schowkami oraz drzwiami zaprojektowanymi w 
systemie przesuwnym w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni. Prywatna 
łazienka z dużym oddzielnym prysznicem znajduje się w przedniej części kadłuba.

Jasne kolory w kabinie właściciela, jak i kajutach gości dodają uroku oraz 
sprawiają wrażenie większej przestronności. Dzięki oświetleniu typu LED, oknom 
oraz lukom możemy uzyskać ogromną ilość światła, niemniej jednak w każdej 
chwili możemy również spuścić rolety.



Zupełnie nowy salon i kuchnia

KOMFORT

Leopard 40 idealnie łączy zewnętrzną i wewnętrzną przestrzeń użytkową, co jest 
niezwykle pożądane we współcześnie projektowanych katamaranach. Dzięki 
zainstalowaniu w przedniej stronie salonu ogromnego okna oraz drzwi, a w części 
rufowej przesuwnych okien i drzwi uzyskano widok prawie 360°. 

W nowoczesnej kuchni znajdują się blaty typu Corian, zlewozmywak wykonany ze stali 
nierdzewnej z jednouchwytowym kranem z wyciąganą wylewką, dwuszufladowa 
lodówka firmy Vitrifrigo, otwierana z przodu lodówko-zamrażarka ze stali nierdzewnej 
oraz płyta z trzema palnikami i piekarnikiem firmy ENO.

Przestronne wnętrze jadalni może pomieścić w wygodnych warunkach do ośmiu osób, a 
stół można zamienić opcjonalnie w podwójną koję. Dzięki przesuwnym drzwiom 
prowadzącym do kokpitu oraz kanapie umiejscowionej w pobliżu kokpitu rufowego 
możliwe jest połączenie obydwu części jachtu.



Każdy nowy katamaran linii Leopard niesie 
ze sobą nowe funkcje i opcje, które 
zwiększają komfort oraz wydajność żeglugi  
właścicielom oraz gościom oddającym się 
przygodzie na pokładzie. Leopard 40 
wyznacza nowe standardy w zakresie 
wyglądu wnętrza łącząc w sobie innowacje, 
które z pewnością zostaną przeniesione na 
kolejne modele jachtów. Te ulepszenia 
połączone z możliwościami, jakie 
katamaran ten oferuje na morskich wodach, 
jego wydajność oraz komfort sprawiają, że 
jacht pasuje idealnie do rodziny Leoparda.

Leopard wychodzi naprzeciw oczekiwaniom

INNOWACJE



Leopard 40 tworzony jest dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem
- odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego katamaranu.

Informacje techniczne

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA STANDARDOWA

Długość całkowita 39 ft 4 in 11.99 m

Długość linii wodnej 38 ft 1 in 11.62 m

Szerokość 22 ft 1 in 6.72 m

Zanurzenie 4 ft 1 in 1.25 m

Wyporność 20,591 lbs 9,340 kg

Zbiornik paliwa 95 US gal 360 L

Zbiornik wody 206 US gal 780 L

Silniki 2 x 29 KM
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Konstruktor zastrzega sobie prawo do zmiany treści broszury w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia osób trzecich i nie będzie ponosił
odpowiedzialności za błędy zawarte w tym dokumencie. Broszura i fotografie w niej użyte mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
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