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O Catamarã Amélia é uma
embarcação de 38 pés

inspirada nas milenares 
canoas polinésias. 

 
O design 'Tiki' é considerada

a "Land Rover" dos mares!
Seus dois mastros e três

velas lhe garante um velejo
muito confortável e seguro.

 
Além disso, o deck do

catamarã é muito espaçoso e
um local ideal para

meditação, relaxamento e
vivências coletivas.







Veleiro Catamarã modelo Tiki 38 James Wharram, 
internacionalmente reconhecido como marinheiro e guerreiro em

qualquer tipo de mar, a Land Rover dos Mares. 

Construído em compensado naval e resina epóxi de alta qualidade, para uso

particular.

Muito conforto e segurança.

11,6 m de comprimento e 6,2m de boca

Lançamento na água em dezembro de 2019.

Lotação 
de acordo com documento da Marinha

 17 passageiros + 1 Navegação em águas abrigadas

 13 passageiros + 1 Navegação Costeira

 7 passageiros + 1 Navegação Oceânica



Fechamento Completo da Casaria

proteção e conforto durante a navegação ou na âncora

ou poita



O fechamento é facilmente recolhido com tempo bom



Pé direito (medidas):
 Cozinha Bombordo 1,95m

 Sala Bombordo 1,85m

 Cabine de Casal de Proa Bombordo 1,50m (esta cabine tem o piso elevado pois o

piso está preparado para receber um tanque de Aquaponia, que não foi

instalado, o piso pode ser rebaixado facilmente e o pé direito ficar 1,79m ou

1,84m, depende onde posicionar o piso)

 Lavatório Cabine de Solteiro de popa Boreste 1,90m

 Cabine de Casal Boreste 1,90m

 WC Cabine de Proa Boreste 1,79 (possibilidade de abaixar o piso, pé direito vai

para 1,84m)

 Casaria 1,95m



PERNOITE para até 9 pessoas:
 Cabine de Casal Master casco boreste
 Cabine de Solteiro boreste
 Cabine de Casal na proa bombordo
 Cabine de casal na sala (a sala se transforma numa cabine de casal do
mesmo tamanho que a cabine master)
Na Casaria dormem 2 pessoas.



Cabine de Boreste

Configuração casal



Cabine de Boreste

Configuração 2 solteiros



Cabine de Popa de solteiro



Cabine de Proa para casall



cozinha



Sala de Estar Cabine de Bombordo



Configuração 

cabine de casal

Sala de Estar



Banheiro



Casaria entre os cascos muito espaçosa e confortável





Cascos e decks
Compensado naval de pinho canadense prensado com resina fenólica, alta
qualidade.
Utilização de madeiras nobres: cedro rosa, timburi, sucupira, massaranduba,
ipê.
Laminação com tecido de fibra de vidro e resina epóxi.
Tinta PU WEG
Anti-encrustante Coppercoat original.

Mastreação
Cabos de aço galvanizado a fogo 5/8 superdimensionados, vela principal
carangueja, vela do mastro de vante carangueja e Genoa com enrolador
Alado.
Velas com sacos de proteção contra sol.
Todas as adriças e escotas são cabos pré-tensionados.
Catraca Lewmar 30
Moitões Nautos e Harken (R$ 30.000,00 só de moitões)





Tanques de água
Cada casco possui um tanque abaixo dos pisos com 155l cada.
3 Tanques de água laminados acima das pias da cozinha (60l), WC principal
(20l) e pia da suíte (40l), pintados com tinta especial para tanque de água
potável. 
Água cai por gravidade não necessitando de bombas elétricas,
economizando água e energia. Bomba elétrica para levar a água do tanque
principal abaixo dos pisos para esses tanques de água acima das pias. 

WC
Vaso elétrico Jabsco instalado.
Kit Vaso manual de reserva.
Bomba de porão
Piso do WC laminado para maior durabilidade
Tanque de dejetos de 80l com filtro de carvão, preparado para marinas no
exterior.



Motor
2 Motores de Popa 2T 15hp Idea 2021 
15 horas/ 25 horas respectivamente em Dezembro 2021.
Comandos a distância novos

Eletrônicos/ Navegação
1 Antena VHF 9db
2 Antenas Reservas de 3db
AIS Owna KP 708 (tela de 7”)
2 Placas Solares de 395W
2 Controladores de Carga de 40A
2 Baterias Freedom 240ah novas (março 2022).
Fios estaiados em todas as instalações.
Biruta no mastro.
GPS Garmin manual 78 SC.







Âncora e Cabos
Rocna 25kg com 30m de corrente 8mm
100m de cabo torcido 3 pernas 18mm poliamida
Âncora reserva Bruce 10kg com 5m de corrente de 10mm
50m de Cabo torcido 3 pernas poliéster
50m Cabo Torcido 3 pernas 25mm para Reboque
6X 12m Cabo Poliester 10mm para atracação
2X 10m Cabos pre estirados 10mm
Guincho manual

Equipamentos de Segurança
14 Coletes Salva Vidas Classe II G + 55kg
2x Coletes Inflável Automático
2 coletes infantis
5X Cinto peitoral de Segurança com mosquetão de engate rápido





Cozinha
Bomba elétrica para levar água do tanque abaixo do piso para tanque
acima da pia
Torneira de água salgada com bomba elétrica
Geladeira 120l construída com isolamento de PU e laminação interna, Kit
de geladeira com compressor a distância da Elber.

Bote de apoio
Modelo Candy 8, construído em compensado naval de Copaíba e Resina
Epóxi de alta qualidade, capacidade para até 4 pessoas.
Bote rígido muito melhor que inflável sem dúvida.
Capa protetora para o bote.



Bote de apoio muito parrudo e resistente, cargueiro.



Defensas
2X Defensas redondas grandes vermelhas tamanho A4
3X Defensas cônicas tamanho G5

Casaria (cabine central entre os cascos)
A Casaria tem fechamento completo com lona e acrílico para melhor
proteção e conforto.
Muita proteção em dias de chuva.
Teto da casaria enorme para proteção do sol.







Água salgada cura tudo:
suor, lágrimas e o mar.

Sinta a emoção 

de Velejar

Giovani Frisene
47 99107-1025

tiki38sale@gmail.com 

IMAGENS DETALHADAS

IMAGENS DIVERSAS

VIDEO DEMONSTRATIVO

LINKS

https://photos.app.goo.gl/jCQAgdKZKQ2o6eqq5
https://photos.app.goo.gl/s7DHKgn3TQNKuj547
https://www.youtube.com/watch?v=T4Ec3wDSW1I&t=208s

