
Pierwszy na świecie samowystarczalny, 
elektryczny i bezemisyjny dom na wodzie

Katamaran
Perla

e-vision



Perla Yacht Group zapowiada nową, czystą erę. Wprowadzenie 
na rynek jednostki Perla e-vision to milowy krok na drodze do 
zapewnienia  bezemisyjnych, w pełni elektrycznych rozwiązań 
w yachtingu.

10 istotnych 
argumentów 
przemawiających 
za wyborem tej 
właśnie jednostki:

Perla
e-vision



1. Aluminiowa 
mocna 
konstrukcja 
kadłuba i 
nadbudówki

Lekka  i przestrzenna konstrukcja jednostki pływającej, 
która nadaje jej kształt oraz zapewniająca pływalność. 
Wytrzymałość kadłuba i nadbudówki zależy od 
materiału z jakiego są wykonane. 

Aluminium w przeciwieństwie do laminatów i innych 
tworzyw sztucznych jest materiałem bardziej trwałym 
i odpornym na czynniki atmosferyczne. W naszej 
jednostce zastosowaliśmy aluminium morskie 5083, 
które charakteryzuje się doskonałymi parametrami 
technicznymi a dodatkowo zabezpieczone powłokami 
malarskimi jest równie trwałe jak te ze stali nierdzewnej.



2. Elektromobilność 
- w pełni elektryczna 
i zeroemisyjna 
jednostka

Projektując nasz katamaran chcieliśmy przenieść piękno 
przyrody bliżej jego mieszkańców,  zapewniając optymalną 
harmonię. Perla e-vision wyposażona jest w dwa silniki 
elektryczne oraz  system inteligentnego  zarządzania 
jednostką. Charakteryzująca się nowoczesnym designem  
wyznacza kierunki rozwoju całej branży yachtingu. 
Elektryczna jednostka to połączenie praktyczności, 
komfortu, bogatego wyposażenia, bezemisyjnego 
napędu z duszą i charakterem.

Dwa elektryczne silniki zostały dostosowane do 
współpracy z systemem fotowoltaicznym, zapewniając 
nieprzerwaną moc i stabilność działania.

Innowacyjny system magazynowania i zarzadzania energią 
w polaczeniu z instalacją fotowoltaiczna zapewnia naszej 
jednostce samowystarczalność energetyczną i sprawia, 
że jest zeroemisyjna.



3. Przyjazny 
środowisku

Wkraczamy w nową erę życia, w której czujemy się odpowiedzialni za 
środowisko naturalne. To ważne, by zachować zdrową kondycję naszej 
planety. Chcemy nadal cieszyć się jej pięknem, zwłaszcza zza sterów 
naszego ekologicznego domu na wodzie. Wprowadzenie na rynek jednostki 
Perla e-vision to milowy krok na drodze do zapewnienia  bezemisyjnych, 
w pełni elektrycznych rozwiązań w yachtingu.

Zielona energia zasilająca katamaran pochodzi z efektywnych paneli 
fotowoltaicznych. Jej nadmiar utrzymywany jest w wydajnym magazynie 
energii, dzięki któremu można wyruszyć w rejs nawet w pochmurne dni.

Katamaran zabiera nas w urokliwe miejsca, gdzie możemy zachwycić się 
przyrodą oraz dba, by pozostawały one w dobrej kondycji. Model e-vision 
jest w pełni samowystarczalny i przyjazny środowisku naturalnemu dzięki 
czemu może pływać po akwenach ze strefą ciszy. 



4. Futurystyczny, 
nowoczesny 
kształt

Perla e-vision pozwala nam zajrzeć w przyszłość. Dobra architektura wymaga, 
by uwydatniać najlepsze cechy jednostki jednocześnie zapewniając jej pełną 
funkcjonalność. Konstrukcje klasyczne na lądzie, wsparte o fundament, najczęściej 
nie mogą pozwolić sobie na odejście od kubicznej formy i gładkich ścian pod 
kątem prostym. Architektura katamaranu pod tym kątem daje zdecydowanie 
więcej możliwości interakcji ze wzornictwem.

Linia jednostki Perla e-vision to mariaż elementów prostopadłościennych oraz 
zaokrąglonych. To udane wyważenie tego, co nadaje lekkość z tym, co potęguje 
stabilność. Stylowo zaokrąglone ramy jednostki sprytnie ukrywają pokaźną 
przestrzeń użytkową.

Do wyboru jest kilka kompozycji kolorystycznych. 



5. Luksusowe 
wyposażenie 
- design

Perla e-vision zachwyca swoim wyglądem. Użycie 
delikatnych barw uspokaja nasze zmysły, zachęcając 
do relaksu na tarasie dziobowym. Za nim prezentuje 
się salon z aneksem kuchennym skrywający dużą 
przestrzeń użyteczną. Linia szafek gładko przechodzi 
w korytarz prowadzący do klimatycznej sypialni z 
panoramicznym dachem w suficie. Perla e-vision to 
zwiastun zmian i nowej ery w użytkowaniu tego typu 
jednostek. 
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6. Komfort 
wypoczynku

Perla e-vision  posiada w sypialni duże łózko z wygodnym 
materacem zwrócone są w stronę przeszklonej części 
rufowej, dzięki czemu naszym budzikiem może stać 
się blask wschodu słońca.

W przestrzeni salonowej oraz tarasie dziobowym 
znajdują się nowoczesne sofy i fotele zapewniające 
codzienny relaks. W salonie jest do dyspozycji 65 
calowy telewizor, automatycznie opuszczany z sufitu. 
Wszystkie meble wyposażone są w akcesoria firmy 
Blum z automatycznymi i elektrycznymi mechanizmami 
dając komfort użytkowania. Fotel sternika dla dwóch 
osób z automatyczną regulacją wysokości zapewnia 
wygodę podczas prowadzenia. 









7. Inteligentne 
zarządzanie 
jednostką

Perla e-vision  posiada swój autorski system sterowania 
jednostką. Sterowanie silnikami elektrycznymi, 
klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem, 
monitoringiem, mapami odbywa się za pomocą 
monitorów dotykowych wewnątrz jednostki oraz 
częściowo z aplikacji mobilnej.

Automatyczne rozwiązania w naszej jednostce takie 
jak: elektryczna markiza tarasowa, wysuwany z sufitu 
telewizor, elektryczne siedzisko sternika, elektryczne 
sterowanie mechanizmami mebli poprawiają codzienne 
użytkowanie i komfort.





8. Przestronność
Zastosowanie dużych powierzchni szklanych w 
jednostce, która ma służyć zarówno do rekreacji, jak 
i spełniania potrzeb życia codziennego, to konsensus 
przestronności z jachtowym designem. Mieszkanie 
powinno przede wszystkim zapewniać prywatność i 
poczucie bezpieczeństwa.

Podczas jachtingu natomiast chcemy obcować z 
przyrodą. Zarówno prawa jak i lewa strona jednostki 
e-vision jest przeszklona, a to pozwala obserwować 
naturę z domowego zacisza. 











9. Ekonomia
Napędy elektryczne znane są z oszczędnego 
użytkowania co w świetle aktualnych cen na stacjach 
paliw jest znaczącą zaletą. Podstawowy napęd 
elektryczny w połączeniu z instalacją fotowoltaiczna 
i magazynami energii sprawia, iż użytkowanie Perla 
e-vision nie wymaga dużych nakładów finansowych.



10. Stabilność 
i bardzo dobre 
własności 
pływające

Szerokość jednostki e-vision to  4 metry, co znacząco 
wpływa na jej stabilność na wodzie zarówno na 
jeziorach, rzekach czy kanałach. Szerokie kadłuby 
o dużej wyporności i zanurzeniu 45 cm wpływają 
mimo dużej powierzchni jednostki na zastosowanie 
dużej masy całkowitej jednocześnie przy sprawnym 
przemieszczaniu się.
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Długość

Szerokość  

Wysokość  

Kadłub  

Konstrukcja  

Poszycie  

Waga

Silniki

Liczba miejsc sypialnianych  

Powierzchnia mieszkalna

Powierzchnia z tarasami

Kat. projektowa  

10,8 m  

4 m  

3,6 m  

aluminium  

aluminium  

aluminium  

13 ton 

elektryczne 2 x 11 kW 

2 to 6 

30 m2 

42 m2 
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Perla Yacht Group to nowoczesna stocznia, która specjalizuje się w produkcji 
luksusowych aluminiowych jednostek pływających. Nasz bogaty park maszynowy 
pozwala nam nie tylko na produkcję aluminiowych kadłubów, ale także najwyższej 
jakości kompleksowego i innowacyjnego wyposażenia jednostek. Dzięki doświadczeniu 
w branży e-technologii, nasze w pełni elektryczne i zeroemisyjne jednostki budowane 
są z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w e-mobilności.

Dzięki zastosowaniu technologii VR, klienci mogą indywidualnie dopasować 
produkowaną w naszej stoczni jednostkę do swoich oczekiwań oraz potrzeb za 
pośrednictwem wirtualnego spaceru 3D po jednostce. Nasz zespół projektantów służy 
pomocą w wyborze optymalnych rozwiązań i wyposażenia zamawianej jednostki.

Dzięki Perla Yacht Group marzenia staja się rzeczywistością.



vv

stocznia
Łąkowa 12, 59-330, 

Ścinawa, Poland

Perla Yacht Group
Grabiszyńska 214/7

53-325 Wrocław
Polska

tel: + 48 538 216 247

s a l e s @ p e r l a - y a c h t . c o m

w w w . p e r l a - y a c h t . c o m

perlayachtgroup perlayachtgroup


