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Leopard 48, który jest nastawiony na efektywność na wodach morskich oraz 
wygodę prowadzonego na nim życia, idealnie wpisuje się w linię katamaranów 
Leopard. Ze stołu kreślarskiego i doków stoczni Robertson & Caine, będącej 
wiodącym producentem katamaranów, Leopard 48 rusza na wodę, zachowując 
standardy, jakich żeglarze oczekują od najlepszych jednostek.

Jego nowoczesna linia, otwarta zabudowa oraz elegancja ustanowiły nowe 
standardy dla nowoczesnych katamaranów napędzanych silnikiem. Podążając za 
sukcesem Leoparda 44, producenci Leoparda 48 zapewnili przestronny przedni 
kokpit zapewniający bezpośredni dostęp do salonu oraz przedniego pokładu. 
Sterówka została umiejscowiona na podwyższeniu z łatwym dostępem do kokpitu i 
pokładu bocznego, dzięki czemu możliwa jest jednoosobowa obsługa całego 
jachtu, a sternik może być blisko rodziny i przyjaciół.

Ulepszone wnętrze katamaranu Leopard 48 jest nie tylko wygodne, ale również 
funkcjonalne. Kuchnia została dogodnie umiejscowiona pomiędzy zewnętrzną, a 
wewnętrzną powierzchnią użytkową z łatwym dostępem do sterówki, kokpitu 
rufowego, salonu oraz kokpitu przedniego.

Możemy wybrać kolorystykę wnętrza i części zewnętrznej katamaranu Leopard 48. 
Lista oferowanych opcji zawiera szeroką gamę narzędzi i udogodnień przydatnych 
podczas rejsu, które z pewnością spełnią oczekiwania Twojej rodziny oraz 
wymagania związane z życiem na pokładzie.

Zwinny i przestronny katamaran

PRZEDSTAWIAMY



Leopard 48 został zaprojektowany z myślą o 
nowoczesnym życiu na morskich wodach - 
począwszy od panoramicznej widoczności 
360° ze sterówki, po dobrze chronione 
kokpity przedni i rufowy. Przechodząc przez 
szeroką pawęż i stawiając stopę na pokładzie 
znajdujesz się zaledwie 2 kroki od przejścia 
do kokpitu oraz pokładów bocznych.

Sterówka znajdująca się na podwyższeniu 
zapewnia wyjątkową widoczność i można się 
do niej w łatwy sposób dostać z kokpitu oraz 
pokładu bocznego. Standardowa elektryczna 
wyciągarka oraz wszelkie liny biegną ku rufie, 
dzięki czemu w bardzo łatwy i wygodny 
sposób można żeglować w pojedynkę. Obsługa 
żagli oraz silnika znajdują się w zasięgu ręki 
sternika. Leopard 48 oferuje również 
komfortowe miejsce do siedzenia w sterówce 
dla 3 osób.

Jacht zbudowany z myślą o wydajności

WYKONANIE

Czysty i otwarty układ pokładu katamaranu 
Leopard 48 został jeszcze bardziej 
podkreślony poprzez zastosowanie 
wpuszczonych luków pokładowych. Elegancką 
linię jachtów z rodziny Leopard można w 
bardzo łatwy sposób rozpoznać po dużych 
oknach w salonie oraz bocznych oknach w 
kadłubie w kształcie łzy, które zapewniają 
niezwykle nowoczesny wygląd tym jednostką i 
jednocześnie ogromną ilość światła dziennego 
w salonie oraz kabinach.



Wszelkie udogodnienia jakich potrzebujesz w podróży

WNĘTRZE

Przestronne kabiny Leopard 48 ustanawiają nowe standardy komfortu. Jacht dostępny 
jest w wersji z 3 lub 4 kabinami, a każda z nich oferuje wygodne i praktyczne 
rozwiązania. Nowe, ulepszone wnętrze sprawia wrażenie niezwykłego luksusu 
wewnątrz kadłubów.

Prawy kadłub jest całkowicie przeznaczony na apartament właściciela i posiada 3 
kajuty. Do centralnie umiejscowionego łóżka typu queen size zapewniono dostęp z 
obydwu stron. Wygodna kanapa lub opcjonalnie dodatkowy schowek gwarantują 
bardzo dużo miejsca w przejściu na przechowywanie rzeczy. W dużej łazience 
znajdziemy kabinę prysznicową, ławeczkę oraz szafkę na pralkę lub suszarkę.

Kabiny gości posiadają odpowiednią wentylację, doskonałe oświetlenie oraz miejsce 
do przechowywania rzeczy osobistych. W każdej kabinie dla gości znajduje się 
oddzielna łazienka z kabiną prysznicową, toaletą oraz umywalką. 



Jasny, przestronny i luksusowy

KOMFORT

Ogrom światła naturalnego oraz doskonała wentylacja idealnie definiują wnętrze katamaranu 
Leopard 48. Układ otwartego salonu oraz kuchni umożliwiają prowadzenie nowoczesnego trybu 
życia na pokładzie i pod nim.

Stanowisko nawigacyjne skierowane ku dziobowi może pomieścić cały szereg urządzeń 
elektronicznych i przyrządów sterujących silnikiem i dodatkowo możemy w nim znaleźć schowki 
umiejscowione pod siedzeniami. Przestronne wnętrze jadalni może pomieścić w wygodnych 
warunkach do ośmiu osób, a stół można zamienić opcjonalnie w podwójną koję.

Otwarta kuchnia wyposażona w blaty typu Corian oraz standardowy sprzęt ze stali nierdzewnej, 
jest bezpośrednio połączona z salonem, kokpitem przednim oraz kokpitem rufowym. W kuchni 
znajdują się również dwa głębokie zlewozmywaki, dwuszufladowa lodówko-zamrażarka firmy 
Vitrifrigo otwierana od przodu oraz płyta z 3 palnikami i 10-stopniowymi pokrętłami wraz z 
piekarnikiem i opiekaczem marki Force.



Leopard 48 wraz ze swoimi wyjątkowymi 
rozwiązaniami ustanawia nowe standardy 
w świecie katamaranów rejsowych. 
Katamaran ten nie musi się niczego 
wstydzić dążąc do doskonałości w każdym 
aspekcie. Połączenie jego eleganckiego 
stylu, komfortu, przestronności, 
możliwości na otwartych wodach oraz 
wyjątkowych i zastosowanie 
innowacyjnych koncepcji umożliwiło 
zbudowanie katamaranu, który idealnie 
pasuje do rodziny Leopard.

Leopard wychodzi naprzeciw oczekiwaniom

INNOWACJE



Leopard 48 tworzony jest dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem - 
odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego katamaranu.

Informacje techniczne

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA STANDARDOWA

Długość całkowita 48 ft 5 in 14.75 m

Długość linii wodnej 45 ft 5 in 13.85 m

Szerokość 25 ft 7.64 m

Zanurzenie 4 ft 10 in. 1.47 m

Wyporność 37,480 lbs 17,000 kg

Zbiornik paliwa 185 US gal 700 L

Zbiornik wody 206 US gal 780 L

Silniki 2 x 39 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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