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■ PRAGMATICAL

SOLUTION
Mobile : 603 793 754,
509 197 100
Mail: kontakt@mini230.pl
www.mini230.pl

Firma Pragmatical Solution jest właścicielem marki
MINI230, pomysłodawcą i wyłącznym producentem
jachtów tej klasy. Według naszej oryginalnej koncepcji
powstał projekt autorstwa Leszka Gonciarza. Projekt
i pierwsze jachty wykonano w 2017 roku.
Jednostka jest jednym z najmniejszych jachtów – o ile
nie najmniejszym jaki kiedykolwiek wyprodukowano.
Zgrabny, malutki – MINI 230 to jednoosobowy jacht żaglowy zarówno do regat jak i do rekreacji. Przeznaczony do
żeglugi nawet po najmniejszych akwenach. Mogą nim
pływać osoby w każdym praktycznie wieku, także te o
różnym stopniu niepełnosprawności.
Wszystkie materiały do produkcji MINI 230 pochodzą
od lokalnych dostawców, a produkcja jest zlokalizowana
w sercu Mazur. Jacht został wykonany został z laminatów
wysokiej jakości, dzięki czemu jego masa wynosi tylko ok.
30 kg, a maszt składany jest na pół. Niezwykłe jest to, że
jednostkę można bardzo łatwo przewozić na bagażniku
dachu samochodu osobowego.
Jednostka ma bardzo nowoczesne kształty kadłuba, smukłą nadbudówkę, nad którą wygląda siedzący w środku
sternik. Wyglądem przypomina nowoczesne cruisery
pełnej wielkości i przypatrując się jego sylwetce aż ciężko uwierzyć, że mierzy zaledwie 230 cm długości, przy
szerokości zaledwie 120 cm. Żeglarz siedzi w nim tak jakby
w zejściówce i mając głowę ponad dachem nadbudówki,
operuje żaglami i sterem bez wychylania się ze środka.
MINI 230 poprzez swoją oryginalność i przystępną cenę
ma wielki potencjał, żeby zdobyć taką popularność, jaką
w latach 70. i 80. ubiegłego wieku miały słynne maczki.
Producenci obiecują bardzo krótki czas realizacji zamówionego jachtu. Jest to termin nie przekraczający 2
tygodni. Cena obejmuje jednostkę wyposażoną w pełny
takielunek, zestaw pokrowców na żagle, maszt, bom,
płetwę sterową a nawet stojak aluminiowy pod jacht.
Dodatkowo można wyposażyć jacht w żagle sztormowe,
pokrowiec na górę jachtu, a także wózek do łatwego
przewożenia jednostki.
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DŁUGOŚĆ:
2,30 m
SZEROKOŚĆ:
1,20 m
ZANURZENIE (WRAZ Z MIECZEM SZYBROWYM):
60 cm
MASA:
30 kg (40 kg z mieczem i w pełnym takielunku)
MASA ŻEGLARZA:
do 140 kg
POWIERZCHNIA ŻAGLI:
3 m2
WYSOKOŚĆ MASZTU (SKŁADANY NA PÓŁ):
3m
WIĘCEJ NA STRONIE: 
www.mini230.pl
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