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Model stylowej, klasycznej,
drewnianej łodzi motorowej
Riva Aquarama 55cm,
kremowa
Cena

1 299,00 zł

Cena poprzednia

1 550,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
RIVA AQUARAMA 55cm - PRESTIŻOWY MODEL STYLOWEJ, WŁOSKIEJ ŁODZI MOTOROWEJ

Drewniany model ekskluzywnej łodzi motorowej Riva Aquarama, ikony włoskiego stylu i luksusu. Model wykonany w skali 1:15 z kilku gatunków
drewna z wielką dbałością o szczegóły, czasochłonną metodą desek klejonych do drewnianej ramy co wymagało setek godzin szczegółowej
pracy. Starannie wykonane okucia, element deski rozdzielczej, śruba, płetwy z mosiądzu i stali nierdzewnej. Metalowe elementy zostały
wypolerowane w celu uzyskania idealnych metalicznych odcieni. Ręcznie szyta pikowana tapicerka ze skóry. Model zbudowany z zachowaniem
skali, na podstawie oryginalnych zdjęć, planów i rysunków.
Niepowtarzalny, nobilitujący prezent dla miłośników nie tylko włoskiego stylu i łodzi motorowych, rzucający się w oczy element marynistycznego
wystroju eleganckich pomieszczeń, doskonały upominek z Morskim Duchem, klasą i morskim stylem La Dolce Vita

Wymiary:
długość - 55 cm
szerokość - 18 cm
wysokość - 16 cm
waga - 1.1 kg

Stocznia Carlo Rivy od zawsze potrafiła dopasować swoją flotę do ekskluzywnych zachcianek najbardziej rozpieszczonych ludzi świata, gwiazd
show-biznesu, milionerów, ikon popkultury. Budował małe modele motorówek jak klasyczne Super Florida i Ariston, ale również potężne Tritony.
W końcu w 1962 roku przyszedł czas na najsłynniejszą chyba Riva Aquarama, 8-metrowego olbrzyma o opływowej linii i mocy 750 KM w
najmocniejszej wersji Special (Carlo nie dowierzał włoskim silnikom, które były zawodne dlatego kazał montować amerykańskie Chryslera i
Cadillaca).
Pierwszym sternikiem Riva Aquarama był Giovanni Agnelli, słynny włoski playboy i prezes Fiata. W latach 60 i 70 wszyscy celebryci, milionerzy,
gwiazdy ekranu spędzające lato w Saint-Tropez lub na włoskim wybrzeżu musiały mieć motorówkę Riva.

Dzisiaj z 4000 wszystkich modeli motorówek Carlo Rivy jakie powstały pływa około połowa. Rivy kilkukrotnie podrożały. Riva Aquarama we
względnie dobrym stanie kosztuje około 125 tyś euro. Doprowadzenie jej do perfekcji będzie kosztuje kolejne 50-80 tyś euro. Nieco tańszą
alternatywą dla miłośników klasycznej Rivy jest wycieczka nad jezioro Como lub Francuską Riwierę i wypożyczenie klasycznej Aquaramy w cenie
2,5 do 3000 € za dzień.

Proponujemy Państwu wykonany z ogromną precyzją i dbałością o szczegóły model klasycznej łodzi motorowej Riva Aquarama, który z miejsca
stanie się centralnym, marynistycznym detalem każdego pomieszczenia - nikt nie jest w stanie przejść obok tej ikony włoskiego stylu i morskiej
elegancji obojętnie. Prawdziwa legenda wśród łodzi, synonim luksusu i prestiżu oraz włoskiej elegancji i szyku.
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Niepowtarzalny prezent dla miłośników łodzi motorowych, pasjonatów marynistyki, morza oraz nautycznego stylu. Elitarna, marynistyczna
dekoracja, niezwykły morski upominek dla ludzi z dobrym gustem i smakiem.
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