TES-YACHT

KATALOG PRODUKTÓW

STOCZNIA TES YACHT

TES to marka stworzona z pasji. Pasji do żeglarstwa, pasji do
wody, wiatru, przygody. Każda jednostka stworzona pod marką
TES to osobna nowela, dla której inspiracją był pomysł na
spędzanie czasu w określony, wyjątkowy sposób, odpowiadający
indywidualnym potrzebom użytkownika. Każdy nasz model był i
jest projektowany tak, aby odzwierciedlać kanony klasycznego
projektowania nautycznego oraz bogate doświadczenie jedynego
w swoim rodzaju projektanta, konstruktora i żeglarza – założyciela
marki Tomasza Siwika.
Firma założona 40 lat temu bazowała na budowaniu pojedynczych
jednostek – na bazie własnych pomysłów – przekształcanych w
projekty. Seryjna produkcja pojawiła się pod koniec lat 80-tych.
W roku 2019 Tomasz Siwik przekazał firmę swoim następcom –
grupie pasjonatów żeglarstwa, ale i ludzi biznesu, wierzących w
markę TES i jej niepowtarzalny styl. Kontynuacja dzieła
założyciela jest realizowana z zaangażowaniem i pasją, przy
wykorzystaniu wiedzy i doświadczenie nowego zarządu firmy
rozwijającego się pod skrzydłami Założyciela.
Wspólne plany, wspólna praca i nowy podział odpowiedzialności to
szansa dla marki TES, aby zajmując swoje dotychczasowe miejsce
na międzynarodowym rynku branży jachtowej, rozwijała się dalej,
zachowując wszystkie atrybuty unikalnego stylu kolejnych
jednostek. Chcemy, aby TES dalej zaskakiwał rynek, a przede
wszystkim żeglarzy, dostarczając każdemu z nich przyjemność
używania własnego jachtu TES na ulubionym akwenie.

JAKOŚĆ I DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

Nasze jachty wykonywane są – od zawsze – z troską o jakość i
standard wykończenia. Marka TES znana jest z trwałości naszych
jednostek i ich właściwości nautycznych. Oferowane przez nas
jachty wyróżniają się wytrzymałą konstrukcją, sterownością i
niepowtarzalną stylistyką, która przyciąga uwagę.
Markę TES – obecną na rynku europejskim od kilkudziesięciu lat –
wyróżnia śmiałość i funkcjonalność pomysłów konstrukcyjnych,
zawsze przemyślane i dopracowane w szczegółach projekty
zabudowy oraz komfortowe i ergonomiczne wyposażenie. Te
cechy decydują o jakości i komforcie użytkowania każdego z
modeli jachtów marki TES.
Stosujemy nieszablonowe rozwiązania inżynierskie, oparte na solidnej wiedzy i szczegółowych wyliczeniach doświadczonego
projektanta, lubimy korzystać z produktów dynamicznego rozwoju technologii, a nasze projekty wykraczają poza aktualne trendy
– oferując nowe możliwości wykorzystywania jednostek TES.
Takie podejście pozwoliło nam zdobyć wierną grupę zadowolonych użytkowników.
Obecnie firma oferuje szeroką gamę sprawdzonych jednostek jachtów żaglowych oraz rozbudowuje portfel jachtów motorowych.
Walory nautyczne jednostek, komfort i bezpieczeństwo to główne aspekty brane pod uwagę przy budowie naszych modeli. Firma
kontynuuje prace nad kolejnymi modelami, dbając o to, co od zawsze wyróżnia nas na tle konkurencji.

JACHTY ŻAGLOWE
TES 20 MICO
Najmniejszy z gamy jachtów TES. Powstał z pasji i
miłości do płaywania. Dzięki bardzo dobrym
właściwościom nautycznym i specyficznemu
mieczowi jest idealny do szybkiego pływania a
przy tym mało wywrotny. Idealna jednostka dla
każdego miłośnika ekstremalnych wrażeń.

SPECYFIKACJA
Długość
Szerokość
Waga całkowita
Miecz
Zanurzenie
Pow. żagli
Genaker

6,00
2,00m
360kg
120kg
0,5/1,25m
23m
30m

TES 550 MASTER
Jest jednym z największych jachtów w swojej
klasie. Komfort żeglowania zapewnia obszerny,
zamknięty ławeczkami eliptyczny kokpit. Master
jest szybkim i bezpiecznym (samowstającym i
niezatapialnym) jachtem, który może być
holowany już za niewielkim samochodem.

SPECYFIKACJA
Długość
Szerokość
Waga
Balast/Miecz
Zanurzenie
Grot
Fok

5,50m

2,50m
1200kg
250kg
0,26/1,26m
11,94m2
7,77m2

TES 678 / 720BT
Przestronny, szybki i zwrotny a do tego lekki i
łatwy w transporcie jacht. Doskonale sprawdzi się
dla załogi 4-6 osobowej. Jest to doskonały jacht
dla osób prywatnych jak i dla firma czarterowych
dla żeglarzy, którzy wolą mniejsze bardziej
zwrotne jednostki.

SPECYFIKACJA
Długość
Szerokość
Waga od
balast/Miecz
Zanurzenie
Grot
Fok

7,20m

2,50m
1500kg

400/80kg
0,3/1,4m
15m2
8m2

TES 246 VERSUS
Jest to najnowszy jacht z gamy jachtów
żaglowych TES YACHT. Jest to jednostka o
unikalnej budowie kadłuba poprzez zastosowanie
odwróconego nawisu dziobowego, dzięki
któremu jacht jest bardziej stabilny i polepszona
przez to została jego charakterystyka nautyczna.

SPECYFIKACJA
Długość
Szerokość
Waga
Balast/Miecz
Zanurzenie
Grot
Fok

7,49m

2,54m
1800kg
500/120kg
0,35/1,4m
17m2
11m2

TES 28 MAGNAM
J e s t t o j e d n o s t k a , b ę d ą c a w yg o d ny m i
bezpiecznym jachtem turystycznym z
nowoczesną i dynamiczną linią kadłuba.
Zapewnia wysoki komfort dla 6-8 osób.
Doskonale sprawdza się w żeglowaniu po wodach
śródlądowych jak i wodach morskich

SPECYFIKACJA
Długość
Szerokość
Waga
Balats/Miecz
Zanurzenie
Grot
Fok

8,68m
2,98m
3700kg
800/100kg
0,36/1,4m
20m2
14,5m

SPECYFIKACJA
Długość
Szerokość
Waga
Balast/Miecz
Zanurzenie
Grot
Fok

9,69m
2,98m
4000kg
1000/120kg
0,46/1,65m
21m2
13m2

TES 32 DREAMER
Doskonale nadaje się do długich rejsów po
akwenach śródlądowych, jak i wodach morskich.
Posiada bardzo obszerne wnętrze dając poczucie
komfortu dla 8 osób. Odznacza się imponującym
momentem prostującym, co stawia go w gronie
najbardziej statecznych i bezpiecznych jachtów
żaglowych.

20 MICO

JACHTY MOTOROWE
TES 393 ILLUMINATUS
Jacht, który już przy pierwszym spojrzeniu
zwraca swoją uwagę wzornictwem kadłuba.
Potrafi jako jedna z niewielu jednostek tych
rozmiarów zacumować dziobem wprost na plaży!
Został zaprojektowany w taki sposób, aby
żegluga była czystą przyjemnością.

SPECYFIKACJA
Długość
Szerokość
Waga
Miecz
Zanurzenie
Wysokość w kabinie
Moc silnika

12m
3,40m

0,72m
od 50KM

TES 32 DREAMER MOTOROWY
Motorowa odmiana jednego z najwygodniejszych
i najlepiej pływających polskich jachtów.
Przemyślana konstrukcja zapewnia wygodę i
komfort oraz świetne właściwości nautyczne.

SPECYFIKACJA
Długość
Szerokość
Waga
Miecz
Zanurzenie
Wysokość w kabinie
Moc silnika

Kontakt
TES YACHT SP. Z O.O.
ul. Stefana Batorego 7 /40,
81-365 Gdynia,
NIP: 5862344680
REGON: 383319578
KRS: 0000785454
e-mail: biuro@tes-yacht.pl
Konstruktor
Tomasz Siwik
tel: +48 602 346 392
e-mail: info@tes-yacht.pl
Sprzedaż
Piotr Grzegorski
tel: +48 604 189 489
e-mail: piotr.grzegorski@tes-yacht.pl
Produkcja i logistyka
Marcin Ślusarz
tel: +48 793 444 556
e-mail: marcin.slusarz@tes-yacht.pl
Marketing i PR
Wojciech Plewiński
tel: +48 603 752 709
e-mail: wojciech.plewinski@tes-yacht.pl

www.tes-yacht.pl

9,69m
2,98m
4000kg
Falszkil
0,64m
1,95m
od 19KM

