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Jesteśmy polską firmą, która zajmuje się dystrybucją 
i sprzedażą ekskluzywnych jachtów motorowych i łodzi 
kabinowych. Z pośród szerokiej gamy rynkowych pro-
pozycji, wybraliśmy te najlepsze jakościowo  spełniające 
oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 
Jachty NIMBUS  i PARAGON których jesteśmy oficjalnym 
i wyłącznym dystrybutorem na ternie Polski i Chorwacji 
pochodzą ze szwedzkiej stoczni NIMBUS. Dokładność 
i solidność wykonania stawia te jachty w światowej czo-
łówce jednostek o świetnych właściwościach nautycz-
nych, komforcie i wygodzie użytkowania oraz bezpie-
czeństwa. Stocznia NIMBUS przywiązuje również dużą 
wagę do cennych wskazówek swoich klientów pozo-
stając otwarta na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
z zakresu funkcjonalności i wygody. 
        
Wszystkie te cechy sprawiają, że jachty NIMBUS znacz-
nie się wyróżniają na tle innych w podobnej klasie. Nie 
bez podstawy mottem stoczni jest właśnie hasło: 

„Feel the difference”  
-  Poczuj różnicę

ECO MARINE

NIMBUS 305 COUPE
NIMBUS 365 COUPE

NIMBUS 305 COUPE

NIMBUS 405 FLY PARAGON 31 FLY
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NIMBUS 305 Coupe - To przez ostatnie lata jeden z najbardziej nagradzanych i uznanych modeli stoczni. Jednostka idealna i dla świado-
mego żeglarza doceniającego prostotę, komfort i bezpieczeństwo, oraz dla wielbiciela rodzinnego jachtingu, chcącego spędzać czas na wodzie 
w gronie znajomych, również podczas długich wycieczek. Przestronny, nowoczesny salon o klasycznym układzie i skandynawskim klimacie 
jest idealnym miejscem zarówno do relaksu w pojedynkę, jak i  w większym gronie. Wygodne i funkcjonalne stanowisko dla sternika, z znaj-
dującymi się po jego prawej stronie przesuwanymi drzwiami zapewniającymi dostęp do bocznego pokładu i umożliwiającymi manewrowa-
nie łodzią z pozycji stojącej na zewnątrz, to kwintesencja  wygody i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Pokład rufowy z dużą kanapą, 
platforma kąpielowa oraz taras słoneczny na dziobie stanowią strefę do odpoczynku na zewnątrz jachtu. Pod pokładem znajdują się dwie 
kabiny oraz jedna łazienka z oddzielnym prysznicem. Na jachcie wypoczywać może wygodnie sześć osób. Większym bratem tej jednostki jest 
NIMBUS 405 Coupe występujący także w wersji FLYBRIDGE.

Jacht powstał na bazie modelu Nimbus 305 Coupe, Nie jest to jednostka szybka. Prędkość mak-
symalna Dropheada to 22 węzły. Ten Day Cruiser  został stworzony jako wspaniała  i wygodna 
jednostka, której najważniejszym celem jest życie na pokładzie i upojne spędzanie czasu 
z rodziną  i przyjaciółmi. W ofercie Nimbusa nie mogło zabraknąć jednostki, w której czas się 
zatrzymuje, jednostki którą krótko można by określić jako jacht rodzinny do spokojnego prze-
mierzania Adriatyckich  wód.

NIMBUS 305  
DROPHEAD

Jako jedyni w Polsce i w Chorwacji jesteśmy 
tak że  wyłącznym przedstawicielem szwedz-
kiej stoczni oferującej doskonałe aluminiowe 
łodzie ALUKIN, które jako jedyne w swojej 
klasie, spełniają najwyższe wymagania jed-
nostek wykonujących ciężkie prace na wodzie.

NIMBUS T-11

NIMBUS 305 DROPHEAD
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Aby życie na pokładzie było tak łatwe i wygodne, jak to tylko możliwe a przyjemność z pływania była coraz większa – Firma NIMBUS wpro-
wadziła na rynek nową serię dostępną w trzech długościach kadłuba: 8, 9 i 11 metrów i składa się z trzech różnych modeli: Weekender, Tender 
i Commuter. Te wspaniale jednostki cieszące się bardzo dużym powodzeniem zdobywają wiele prestiżowych nagród. W tym roku ma premierę 
jednostka 11 metrowa C11 – Commuter i jednostka 8 metrowa T8 – Tender.
Linię 9 metrową, rozpoczął W9 – Weekender. Odziedziczył on wiele zalet ze starszych kultowych modeli a w szczególności te elementy, 
które stanowią o doskonałej funkcjonalności jachtów. Weekender W9 chociaż został stworzony z myślą o towarzyskich spotkaniach, osiąga 
duże prędkości na wodzie. Zachowuje jednak  maksimum komfortu i bezpieczeństwa. 

Nimbus T-8          Weekender W-9

Flipper 650 DC  
Flipper 900 DC
Flipper 900 ST
W naszym portfolio znajdziecie również jachty fińskiejs toczni BELLA. 
Łodzie motorowe takie jak BELLA, FLIPPER, FALCON czy AQUADOR 
potwierdzają tylko wyjątkowy, skandynawski styl i dbałość o szcze-
góły w procesie produkcji tych wspaniałych jachtów.

NIMBUS T-8

FLIPPER 900 ST

NIMBUS W-9

FLIPPER 900 DC

FLIPPER 650 DC
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Położona w środkowej Dalmacji pomiędzy Zadarem a Splitem. To właśnie tutaj 
postanowiliśmy utworzyć kolejny oddział naszej firmy rzucając kotwicę w tym uro-
czym portowym miasteczku. Posiadamy tu centrum testowe łodzi oraz możliwo-
ści wynajęcia pięknych jachtów NIMBUS i FLIPPER. Chorwacja to wymarzone miej-
sce do wyczarterowania jachtu motorowego. 
Zakochaliśmy się w nieskażonej przyrodzie Chorwacji, uwielbiamy obcowanie 
z jej kulturą, jedzeniem a nade wszystko z nieustannie pogodnymi mieszkańcami.   
Na północy położony jest malowniczy półwysep Istria oraz zatoka Kvarner, z kolei na 
południu rozciąga się wybrzeże Dalmacji – krainy, której historia sięga jeszcze cza-
sów starożytnych. Adriatyk usiany jest tysiącami wysp przybrzeżnych a niewielkie 
odległości pomiędzy marinami pozwalają na bezpieczne schronienie podczas nie-
korzystnych warunków atmosferycznych. 
Bogactwo historyczne oraz przyrodnicze Chorwacji sprawiają, iż żegluga po jej 
wybrzeżu to nieustająca przygoda oraz wyjątkowe źródło niezapomnianych wra-
żeń. Duże nasłonecznienie, niewielkie zafalowanie oraz krystalicznie czyste wody 
Adriatyku przydają żegludze rajskiej egzotyki, co w połączeniu z przysmakami chor-
wackiej kuchni stanowi gwarancję niezapomnianego odpoczynku.
Umiejscowienie naszego biura w marinie PIROVAC daje duże możliwości dla podróżu-
jących samolotami, którzy łatwo i szybko mogą się tu dostać z Warszawy, Gdańska, 
Wrocławia czy z Krakowa, ale także z wielu innych miast na Świecie.  

Zapraszamy 
do Mariny 
PIROVAC


