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Zaprojektowany przez fachowców z uznawanej na całym świecie stoczni Robertson & 
Caine, Leopard 58 pozostaje wierny elegancji i wyszukanemu stylowi linii Leopard 
Catamarans. Ten komfortowy katamaran oferowany jest w różnych opcjach od 2 do 6 
kabin i tak, jak w przypadku nagradzanych modeli Leopard 44 oraz Leopard 48, 
charakteryzuje się dużym przednim kokpitem.

Jednym z wielu interesujących rozwiązań oferowanych w tym modelu jest przestronny 
pomost nawigacyjny z siedzeniami dla 12 osób. Pomost nawigacyjny, pokład rufowy 
oraz kokpit są wykonane z kompozytowego drewna tekowego - lekkiego i wytrzymałego 
materiału imitującego drewno. Duży otwarty pokład rufowy to doskonałe i przestronne 
miejsce do spożywania posiłków pod gołym niebem lub wylegiwania się.

Stylistyka Leopard 58 to odzwierciedlenie renomy, jaką firma Leopard Catamarans 
zdobyła na rynku katamaranów. Wydajność, przestronne kabiny, ergonomiczna 
stylistyka oraz liczne odkryte przestrzenie użytkowe tworzą wyjątkowy i doskonały 
katamaran żaglowy.

Podczas budowania tego jachtu, zespół nagradzanych projektantów Robertson & Caine 
opierał się na rozwiązaniach, które pozwoliły poprzednim modelom odnieść sukces oraz 
informacjach i sugestiach otrzymywanych od właścicieli ponad 1000 katamaranów 
Leopard z całego świata. Dzięki temu, zespół projektantów czerpał z najlepszych 
rozwiązań poprzednich modeli, tworząc jednak zupełnie nowy katamaran budzący 
zachwyt wśród pasjonatów żeglarstwa.

Zapierający dech w piersiach katamaran

PRZEDSTAWIAMY



Pomost nawigacyjny w dużym stopniu tworzy 
zewnętrzną przestrzeń użytkową  i jest 
doskonałym miejscem na wypoczynek, 
popijanie drinków i wspólne posiłki. Na 
pomoście nawigacyjnym znajdują się 
zadaszone za pomocą bimini miejsca do 
siedzenia dla 12 gości, pokład słoneczny oraz 
wodny barek, dzięki czemu przebywając tam 
trudno marzyć o czymś lepszym.

Od nowoczesnej linii po sprawdzony kunszt 
wykonania, Leopard 58 jest klasą samą w 
sobie. Ten elegancki katamaran posiada 
zadaszony pomost nawigacyjny z pokładem 
słonecznym, kokpit przedni z bezpośrednim 
dostępem do salonu oraz dziobu, duże okno 
w salonie skierowane ku dziobowi, szerokie 
pokłady boczne oraz dużą ilość miejsc do 
spożywania posiłków na zewnątrz. Leopard 
58 jest budowany z najwyższej jakości 
materiałów, dzięki czemu jacht ten jest nie 
tylko piękny, ale także bezpieczny i 
wygodny na każdym etapie podróży.

Dzięki zadaszeniu pokładu rufowego 
stworzono wyjątkową przestrzeń 
rekreacyjną z łatwym dostępem do wody. 
Stojąc na zacienionym kokpicie przednim 
możemy  nabrać w płuca świeżego 
morskiego powietrza i cieszyć się 
panoramicznymi widokami.

Morska stylistyka w najlepszym wydaniu

WYKONANIE



Ogrom światła naturalnego oraz doskonała wentylacja

WNĘTRZE

Leopard 58 to pierwszy katamaran, jaki można zamówić w układzie 2, 3, 4, 5 lub 6 kabin, 
z możliwością oddzielnych kabin dla załogi. Wnętrze jachtu oraz jego kolorystykę można 
dostosować do własnych potrzeb. Można również dobrać kolorystykę wnętrza.

W prawym kadłubie znajduje się kabina właściciela z łóżkiem typu queen size, do którego 
zapewniono dostęp z obydwu stron, wygodnym salonem oraz biurkiem. Zadbano również 
o dużą ilość podwieszanych szafek, szuflad oraz półek. W łazience znajdują się dwie 
umywalki oraz kabina prysznicowa.

Jaki inny katamaran w tych rozmiarach może zaoferować opcję z dwiema kabinami 
głównymi? Tylko i wyłącznie na Leopardzie 58 możesz zażyczyć sobie stworzenie 
przestronnej kabiny właścicielskiej na poziomie pokładu wraz z prywatną zewnętrzną 
przestrzenią użytkową. Wyobraź sobie, że budzisz się czując delikatną bryzę i przez 
panoramiczne okna od podłogi aż po sufit podziwiasz rajski krajobraz lub bezkres fal.

Wyjdź na zewnątrz i zjedz śniadanie na swojej prywatnej werandzie. We wszystkich  
pomieszczeniach możemy zainstalować klimatyzację. Bez względu na to, czy szukasz 
jachtu na którym mógłbyś ze swoją ukochaną opłynąć świat, czy też chciałbyś zabrać 
swoich przyjaciół i rodzinę na rejs, Leopard 58 jest idealny na każdą przygodę na 
morzach i oceanach.



Przestronne wnętrze katamaranu Leopard 58 oraz elegancka stylistyka są idealne 
zarówno na rodzinny obiad, jak i elegancji bankiet. Światło zewnętrzne wpada do 
salonu przez świetliki oraz duże okna, nie wpuszczając jednak do środka wiatru i 
deszczu. Salon o powierzchni 70 metrów kwadratowych zachwyca ogromną ilością 
miejsc do siedzenia oraz miejscami na błogi relaks. Otwarta kuchnia oraz barek 
zapewniają przepiękne widoki oraz wystarczającą ilość miejsca na przygotowanie 
potraw z lokalnych specjałów.

Dzięki połączeniu wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni użytkowej powstaje 
jednolita otwarta powierzchnia z bezpośrednim przejściem pomiędzy kokpitem 
dziobowym, a platformą do pływania znajdującą się na rufie. Tego rodzaju otwarty 
układ charakteryzuje poszczególne przestrzenie użytkowe, w których toczy się 
nowoczesny styl życia. Otwarta kuchnia została bezpośrednio połączona z salonem oraz 
przestrzenią użytkową, tworząc idealne centrum socjalne i kulinarne na jachcie.

Luksus o jakim marzysz

KOMFORT

Photos illustrate 3 cabin version



Zaczynając od stołu kreślarskiego zespołu 
wybitnych projektantów, a kończąc na 
komforcie i bezpieczeństwie 
zapewnianym przez światowej sławy 
producenta, Leopard 58 zachowuje styl i 
wydajność, jakich oczekuje się od 
katamaranów Leopard.

Leopard wychodzi naprzeciw oczekiwaniom

INNOWACJE



Leopard 58 tworzony jest dla Ciebie. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem
- odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące tego katamaranu.

Informacje techniczne

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA STANDARDOWA
Długość całkowita 57 ft 7 in 17.56 m

Długość linii wodnej 54 ft 2 in 16.50 m

Szerokość 27 ft 9 in 8.45 m

Zanurzenie 6 ft 1.83 m

Wyporność 61,730 lbs 28,000 kg

Zbiornik paliwa 238 US gal 900 L

Zbiornik wody 412 US gal 1,560 L

Silniki 2 x 75 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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