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HAYATINIZI DE Ğ İ Ş TİRİN Siz Bir FORMULA Hak Ediyorsunuz!
Seçimleriniz hakkınızda çok şey söyler. En akıllıca karar, sıradanlıktan
ayrılarak hak ettiğiniz teknecilik deneyimini yaşamanız için bir
FORMULA'ya geçmektir! İster son derece kulanışlı Formula Performance
Cruiser 31, 34, 37 veya 40 olsun ister herkesin hayranlığını kazanan
Formula 45 Yacht, seçim yapmak çok kolay. Üstelik muhteşem zaman
yaşayacağınız garanti altındadır.
Formula akıllı tasarımı sayesinde en sevdiğiniz özellikleri hem pratik hem
de son derece şık bir biçimde birleştirerek kullanımınıza sunuyor: Çift
kişilik kaptan koltuğuyla iskele ve arka tarafta yer alan konforlu U-şekilli
oturma gruplarında çift dikişli birleşimler, işlemeler ve kontrast yaratan
döşeme aksan parçaları dikkatleriüzerlerine çekmektedir. Buruna güvenle
ulaşmanızı sağlayan üst güvertenin ortasındaki yürüme hattı; atıştırmalıklar ve içecekler için Wetbar; alt konuma alındığında size arka güneşlenme
locasına ilave olarak geniş güneşlenme alanı yaratan kullanışlı masalar
ve ilave istenebilecek uzatılmış yüzme platformu herkesin birbiriyle iletişimde olabileceği , ister oyun ister dinlenmeyle vakit geçireceği geniş
alanlar sunar.
Favori aksesuarlarınız arasından seçim yapabilir, hayallerinizi süsleyen
teknenize kavuşmak üzere FormulaFlex™ 'le to dış grafik desenleri, koltuk
döşemelerini ve elektronik donanımı zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
Formula PC veya Yacht'ınızı sipariş ettiğinizde satış ekibimiz ve proje
müdürümüzle doğrudan görüşüp çalışabilir, dilerseniz rüyanızın
gerçekleştiğini görmek için, eşsiz bir deneyim yaşamak üzere fabrikayı
ziyaret edebilirsiniz. Aşamalardan geçtikçe fotoğraflarına ulaşır, teslim
esnasında komple fotoğraf albümünüze kavuşursunuz. Gelmek isterseniz,
sizi misafir etmekten memnun oluruz.
Performance Cruiser ve Yacht grafik desenlerindeki yeni Midnight Charcoal
Metalik aksan çizgisi, A and B grafikleri iÃ§in yeni kiÅŸiselleÅŸtirme unsuru
oluÅŸturur. FormulaFlex aksan çizgilerinde değişiklik yapılmasına imkan
vererek farklı bakabilen gözlere ve yaratıcı yeteneğe sahip kişiler için bir
ödül niteliğindedir. MyWay™ ise tasarımcı koltuğuna oturmanızı ve
otomotivde kullanılan Pantonenin sonsuz renklerinden seçim yapmanızı
sağlar. Formulanızın arabanızla aynı renkte olmasını mı isterdiniz veya
sevdiğinizin göz rengini mi tercih ediyorsunuz? FormulaFlex MyWay'le
bunlar mümkün!
Kokpitte kumanda konsolunun, wetbar'ın ve masaların dikkat çekici
jelkot renkleri Corian® yüzeylerle ve konsolun seçiminize göre
ahşap desen veya likit siyah yüzeyli gösterge paneliyle harika
bir kontrast oluşturmaktadır. FormulaFlex şimdi koldukların
fitil renklerini, aksan parçalarını ve ana döşeme rengini
seçmenize imkan vermektedir.
Tüm modellerdeki standart Bluetooth özelliği ve her
yerdeki çift çıkışlı USB şarj noktaları teknolojiden
kesintisiz faydalanmanızı sağlar.
Muhteşem bir görüntü sunan mavi Led Aydınlatma paketi 37,
40 ve 45 modellerinde standart olup diğerlerinde opsiyonlar
arasıdadır. Ayrıca kokpitteki mavi LED aydınlatmalı JL Audio®
hoparlörler de 3 4 feet ve üstü için standarttır.
45'in sofistike akıcı hatlara sahip coupe çatısına
istenirse güneşlenme locasına doğru uzanan ve
istendiğinde otomatik açılabilen SureShadeTM
gölgelik ilave edilebilmektedir. Ön cam
klimatize bir ortamda seyir imkanı
sağlarken iskeletarafındaki
Ulraleather® deri koltukta
oturanlara harika
bir manzara
sunmaktadır.

Davetkar kabin, mobilya dan üst sınıf Corian tezgahlara ve zemin
kaplamalarına, perdeden döşemeliklere ve koltukların lüks Ultraleather
deri kaplamalarına kadar zevkinizi yansıtan bir özelliğe sahiptir. Eşsiz bir
uyum ve kontrast ile adeta gözlerinizi alamayacağınınız güzelliğe sahip
Pebble Beach, Gulf Sand, Silver Surf ve Midnight Treasure ana
dekorasyon temaları seçiminize sunulmaktadır. Deri çeşitleri, mobilyalarda
ahşap dokulu mat veya desenli yüzeyler, ve çok sayıda zemin döşemesi
dekorasyon için size zevkiniz doğrultusunda özgürce seçim yapabilme
imkanı sunar. FormulaFlex perde, yastık kılıfları ve yatak örtünüzü özel
koleksiyonlar arasından dilediğinizce seçmenize olanak sağlar. PC
modelleri ferah bir WC-duş kabinine, hafızalı süngere sahip Queen size
çift kişilik yatağa ve ilave konforlu yataklara dönüşen oturma alanları
sunar. Lüx mutfak alışılagelmişin dışında etkileyici çok sayıda cihaza ve
özelliğe sahiptir.
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Aklınızdaki seyir planı ister yalnızca bir kaç saatlik olsun ister hafta sonunu
veya daha uzun seyirleri kapsasın, size uygun bir FORMULA Performance
Cruiser veya YACHT modeli kesinlikle vardır!

FORMULA, görebileceğiniz en iyi tasarıma ve en iyi

mühendisliğe sahip spor ve gezi teknelerinin 2019 Modellerini
sunar:
Marin sektöründe 60 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip olan
FORMULA, sular üzerinde arkadaşlarınız ve ailenizle her zaman
mükemmel vakit geçirmenizi hedeflerken, sahip olduğu geleneksel
mükemmelliyetçilik felsefesiyle tüm sunduklarında beklentilerin
ötesinde olmaya devam ediyor.

1976'dan beri %100 PORTER AİLESİ'nin sahip olup yönettiği

FORMULA, en küçük Bovrider'dan en üst seviyedeki 45 Yacht'a
kadar tüm modellerin sürekli gelişim içinde olmasını sağlamaktadır.
İşlerine tutkuyla bağlı olan ekibin her bir bireyi, alışılagelmişin
üzerindeki seviyede olan Formula kalite standartlarını sağlamak için
en yüksek kaliteye sahip malzemeleri detaylı bir işçilikle bir araya
getirmek üzere her gün ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadır.

2017

deneyimi yaşayan ve sürekli gelişmekte olan Formula
Ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyor. FORMULA
Teknelerinin sunduğu farklılık, üstün tasarım
mühendisliğinden, hassas işçilikten ve ödün verilmeyen
mükemmellik anlayışından gelmektedir. Her şey aileniz
ve dostlarınızla deniz üzerinde paha biçilmez anlar
yaşamanız içindir. PORTER Ailesi standartlarını yüksek
tutar. Siz de daha azıyla yetinmeyin!

olan Porter'lar
hızlı ve müşteri odaklı hizmet vermenin
bilincinde olarak Formula sahiplerince yetkili
servis merkezleri üzerinden ve fabrikadaki
teknik destek ekibinden gelen bilgileri dikkate
almaktadırlar.

FORMULA KALİTESİ

-

• FORMULA tesisleri power boat üretimi için inşa

edilmiş 53 bin metrekarenin üzerinde alana sahiptir.

• FORMULA üretim tesisis Porter Ailesinin yaşadığı
cabinetry make it uniquely yours

FORMULAFLEXTM

KİŞİSELLEŞTİRME IMKANI
SUNAR
• Tarzınızı yansıtması için Grafik desenlerin renkleri
tercihinize göre değiştirilebilmektedir.

• Koltukların renklerini, aksan parçalarını, üst ve alt dekor
fitillerini zevkinize göre siz tayin edersiniz.

• Corian yüzeyler, mobilyaların rengi ve döşemelikler zevkinizi

yansıtması için geniş bir seçenek yelpazesinden seçilebilmektedir.

• Elektronik cihazların yerleşimi için tercih belirtebilirsiniz.
• FormulaFlex MyWay™ sayesinde

adeta sonsuz grafik renkleri seçilebilir ve kabin aksesuarından ilave
elektronik cihazlara kadar özel
isteklere cevap verilir.

MY
WAY
WWW.FORMULABOATSTURKEY.COM

FORMULAFLEX

Sterndrive Bowrider Boats
Sterndrive Cuddy and Express Boats

PORTER' lar sizi FORMULA ile farklı bir denizcilik

HAYATLARI BOYUNCA TEKNECİ

HAYALLERiNiZDEKİ FORMULA şimdi size tahmin ettiğinizden de yakın!
Bırakın tasarımcı gözleriniz sadece size özel üretilmiş bir teknede
parlasın: Sizi kendi yarattığınız maceralara götüren teknenizde! Siz ve
FORMULA'nız özelsiniz. Sizi diğer tekne sahiplerinden ayıran ve
tekneciliği daha da eğlenceli hale getiren işte budur.

SIRADAN OLMAKTAN KAÇININ
FORMULA' yı SEÇİN!

FORMULA
F A R KI

Indiana'da Decatur şehrindedir.

• Üretim, etik kurallara bağlı şekilde ve prosedürlere
tam uyularak gerçekleştirilir.

• Üretimde son teknolojinin kullanılması büyük
avantajlar getirmektedir.

• Aynı çatı altında her tekne için üretimden pazarlamaya
tüm aşamalarda tam bir işbirliği içinde çalışılır.

J O H N A D AMS ,
FORMULA'LARIN TASARIMCISI
• FORMULA teknelerinin akıcıhatlara

sahip tasarımını yapan, üstün
performans göstermelerini sağlayan
John Adams her bir model için form
ve fonksiyonelliği mükemmel şekilde
harmanlamaktadır.

• Her özgün tasarım önce 3 boyutlu

bir model haline gelir; ardından gerçek ebatta yapılandırılır ve nihayetinde master kalıplarda üretime geçilir.
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FORMULA,
FORMULA IS FAMOUS FOR

En iyi C o mpon e ntler

YALNIZCA

• Üstünlüğü kanıtlanmış olan FORMULA derin V-Yapısı

FORMULA'LARDA OLMAYA HAK KAZANIR

SON TEKNOLOJİYE SAHİPTİR

ÜSTÜN

• Oturaklı, karaktere sahip seyir ve komutlara cevap veren çeviklik

• Formula kullanılacak parçaları kalite ve dayanım testine

• Premium ses sistemi ilave olarak kumanda

EFSANEVİ
PERFORMANSI SAĞLAMAKTADIR

• Heyecen verici güzellikte sürüş ve manevra kabiliyeti

• Yetersizlikten red yiyen parça Formula'nızda kullanılmaz.
• Tüm parmaklıklar deniz şartlarına en dayanıklı olan düşük

Yapısal
Güçlendiriciler

tabi tutar

karbonlu 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

• 316 kalite paslanmaz çelikten özel koç boynuzlarının montajında ve destek plakaları
•

dirici çerçeve gövde içine Plexus® ile kaynak edilir.

• Su ririşlerini önlemek amacıyla esnek O-ringler kullanılır.

• PC – Reçineye gömülmüş kuvvetlendirici çapraz

Elekt r ik S y stemi

bağlar ve omurgalar kuvvetin en iyi şekilde dağılımı
için gövdeye çift yönde laminasyonla bağlanmıştır.

• Vibrasyonu engellemek ve akıcı bir sürüş sağlamak

için şase kiriş aralarında özel köpük dolgusu bulunur.

FORMULA'NIN
SULAR ÜZERİNDE KALMANIZI SAĞLAR
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Bilgisayar destekli kesim makineleri sayesinde özel şekilli cam elyaf katmanları ve
Coremat® şekilleri üretilebilmektedir.

• İlave yapısal kuvvetlendiriciler: Gövdenin alt kısmında
ve üst-alt birleşim noktasında özel fiberglas şekiller
ve pultrüzyon parçalar kullanılmıştır.

• Sağlam Bağlantı: Güverte ve gövdenin birbirinden
ayrılmaması için kimyasal
kaynak sağlayan Plexus®
yapıştırıcıya ilave olarak
paslanmaz çelik plaka ve
cıvatalardan mekanik bağlantı
kullanılmıştır.

Formula K a bin i –
DİNLENMEK İÇİN GÖRKEMLİ BİR ORTAM

• Lüx Ultraleather® deri oturma grupları, yüzeyleri

kusursuz mobilyalar, üstün kaliteye sahip Corian
yüzeyler, evinizin sıcaklığını veren ahşap masalar.

• Kombinasyonun tüm güzelliğini ortaya çıkaran özel
Dekor Temaları .. ki, FormulaFlex sayesinde detayına
kadar değişiklik yapmanız mümkündür.

• Özel dikilen yatak örtüsü, ters-

düz edilebilen yastık kılıfları ve
istek üzerine özel Formula işlemeli çarşaf ve havlu setleri vardır

• Ahşap görünümlü zemin kaplaması ve ahşap basamaklar
kabin dekorunuzu tamamlayıcı
şık ayrıntılardır

• Duvar ve tavan panelleri tam

oturur. Basit kaynaklı birleşimler
alelacele montaj göstergesi vida
kapaklarıyla karşılaşmazsınız.

ve kilitli somunlar kullanılmıştır.
Tüm metal aksamlar istisnasız olarak AISI 316 kalite paslanmaz çeikten
üretilmişlerdir. Elektro polisajlı düşük alaşımlı aksesuarlara yer verilmez.

• Aksesuarlar vidalarla değil, paslanmaz çelik geçme cıvatalarla monte edilir.

• Matrix Yat Yapısı - Cam elyafından ayrı bir kuvvetlen-
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Ses ve Görüntü Sistemleri

• 60 yılı aşkın sürelik Offshore tekne tecrübesiyle benzersiz performans tekneleri

• Bakımı çok iyi yapılan kalıların içine elle dikkatlice döşenenkompozit
katmanlar için en uygun kürlenme zamanlarına daima dikkat edilir.

• Ön güverte ve gövde yanlarında yüksek kopma mukavemetine sahip
Corecell™ kullanılır.

•
•

Gövdenin ilk iki katmanında Premium AME® 5001 özel reçine
kullanılır. Bu sayede düşük kaliteli polyesterlerde olduğu gibi bir
koruma katmanı uygulamasına gerek kalmaz.
Her santimetrekarede azami mukavemet sağlanmıştır - Kevlar
bantlarıyla sonradan yapılan yamalara rastlamazsınız.

CANLI RENKLERE SAHİP,

Yüksek Dayanımlı

• Korozyona dayanıklı özel kalaylı tip kabloların kullanıldığı tesisatta
•

bağlantı pabuçları crimp takımlarıyla tek tek elde hazırlanır ve ısıyla
daralan makaronla çift katlı olarak izole edilir.
Diğer üreticilerde g görmeye alışık olunan kendiliğinden izoleli kablo pabuçları yeterince güvenilir
olmadığından kullanılmamaktadır.

• Renk kodlarına sahip kablolar kullanılmış ve

bunlar Daha uzun dayanım için kanallar içinden
götürülmüştür.

• Kolay resetlenen E-T-A devre kesicileri sistemi
®

aşırı akım çekilmesine karşı korur.

• Daha güvenli kullanım sunan ağır hizmet tipi marin aküler kullanılmıştır.
• Tüm tekneler ayrı bir marş aküsüne sahiptir.

Yüzeylerle DİĞERLERİNDEN AÇIK ARA ÖNDE!

• Birinci sınıf, Ashland Maxguard™ LE jelkot tüm Formula'ların ana
malzemesidir.

• Özgün Axalta™ ChromaPremier® astar ve Imron® Elite boya katman•

larıyla grafik desenler daima canlı kalarak diğer jelkot renklendirmelerinde olduğu gibi solmaz, polisajla canlandırma gerektirmez.
Çok katmanlı uygulamalarla mükemmel metalik grafik desenler yaratılır, ki bunları jelkotla
veya tek başına imron boyayla elde edebilmek mümkün değildir.

• Çarpıcı renklere sahip grafiklerin hiç biri kendiliğinden yapışan folyo kaplamalar değildir.
• Grafik desen ve renkler için çok sayıda seçenek sunulur. Ayrıca, FormulaFlex™ MyWay™
upgrade seçeneği sayesinde sonsuz renek seçimi yapabilmek mümkündür.

Corian T e z g a h l a r –

HAKİKİ
İMİTASYONA YER YOKTUR!

• Doğal malzemelerden ve saf akrilik polimer malzemeden üretilmiştir.

Kusursuza
Mobilyalar
– ÖNE ÇIKAN BİR FORMULA ÖZELLİĞİ
• Temelden başlayan, tek parçalı ince işçilikli yapı

• Formula tesislerinde el işçiliği ile şekil kazanmıştır.

• CAD/CAM makinelerinde kesilen ve işlenen

• Üstün dayanıklılığa sahiptir, ek yeri yoktur.

• Konstrüksiyonların gövdeye montajı vida yerine

• Kolay temizlenir. Gözeneksizdir, leke tutmaz.
LÜKS

U l t r a l e a t h e r L o u n g e 'lar
• Dinlence ve eğlence için mükemmel tasarım
• RGörünümü farklı dokularla zenginleştirilmiş
yumuşak dokunuşlu ince deridendir.

• Şaşırtıcı derecede sağlam ve dayanıklıdır.
Dökülen kolay temizlenir.

parçalar yerine tam oturur

paslanmaz çelik cıvatalarla ve uzatılmış alüminyum
köşebentlerle yapılır

• Mükemmel birleşimleri ve üst kalite kilit sistemleri

sayesinde dolap kapakları seyir boyunca kapalı kalır

• Tüm çekmeceler akçam ağacındandır ve kırlangıç
kuyruğu birleşim yerlerine sahiptir

konsolunda ve arka kısımda yer alan
panellerden kontrol edilebilmektedir.

• Büyük modellerde Subwoofer standarttır.
• Standart iPod™/MP3 and iPod/USB portları
• Çok sayıda USB şarj portu ve Bluetooth bağlantısı tüm
odellerde standarttır.

• Abone olunabilen SiriusXM™ uydu radyosu mevcuttur
• Her PC kamarasında 81 ekran(32”) LED/LCD HDTV ve
HDMI portlu Disc player mevcuttur.

• LED/LCD HDTV ve WiFi'li Blu-ray Disc player arka

kabinler için opsiyonel olup 37 feet ve üzeri modellerin
tekne sahibi ön kamarasında standarttır.

• 45 Yacht: Salon için 127ekran

(50") widescreen 4K LED/LCD
HDTV ve WiFi-özellikli 4K Bluray Disc Player opsiyonu sunar.

• 45 Yacht: Bose® Lifestyle®
surroundlu, 5 adet küp hoparlörlü
ve subwooferli ve anfil ev sinema sistemine sahiptir.

• Opsiyonel olarak sunulan mavi LED arka
aydınlatmalı hoparlörler 34 feet ve
üstümodellerde standarttır.
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• Entegre edilmiş wetbar: Hakiki Corian tezgahı, büyük evyesi ve entegre çöp kutusuyla bir
®

Formula klasiği. 34 feet ve üzerinde buzdolabı standarttır

Formula Kokpitleri
FONKSİYONELLİKTE VE KALABALIKLARA
MEMNUNİYET VERMEDE LİDER

• Çok amaçlı kullanıma yönelik yeni tasarımlar

• Olabilecek en yüksek sayıda bardaklıklar her yerden kolay erişim mesafesindedir
• Yumuşak geçişlere ve temiz yüzeylere sahip fiberglas eşya koyma alanları gazlı

amortisörlerle veya özel menteşe sistemiyleaçık durabilecek şekilde tasarlanmıştır

• Masalar, dolgu döşeme parçaları, usturmaçalar ve can yelekleri gibi malzemeler
için özel ayrılmış yerler mevcuttur

daha fazla eğlence sağlar

• Arkada yer alan güneşlenme locası sudaki aktivitelere

Üstün Nitelikli Oturma
Grupları ÜSTÜN KALİTEYE SAHİP MALZEME
VE İLERİ KONSTRÜKSİYON TEKNİKLERİYLE ÜRETİLDİLER

navigasyon cihazları ahşap görünümlü, antrasit veya
likit siyah yüzeye sahip panel üzerine akıllıca bir
şekilde yerleştirilirler

• FormulaFlex™ ile elektronik cihazların yerleşiminde

•

Raymarine Axiom XL 16 chartplotterlar bulunur

parçalar detaylı şekilde birleştirilerek işlerinde
uzman kişilerce yerine dikilmiştir

• Dayanıklı, yüksek yoğunluklu, dış mekanda
kullanıma uygun, yırtılmaya karşı ilave
astarlı vinil malzeme kullanılmıştır

• 1000gr/m2'lik beyaz, Moondust ve

• Etkileyici, deri kaplı paslanmaz çelik dümen/direksiyon
simidi

ahşap kullanılmamıştır.
Rotocast, Starboard® ve StarLite® XL malzemeden konstrüksiyonlar
koltukların uzun ömürlü olmasını garanti eder
Antimikrobiyel dolgu malzemesi

•
• Olağanüstü DriFast® sünger su tutmaz
• Bilgisayar destekli CNC Makinelerde kesilen

daha fazla özelleştirme yapılabilmektedir

• 45 Yacht modelinde likit siyah konsol paneli üzerinde

•

Morning Sand tonlarındaki ana vinile
lekelenmeye karşı koruma için Pre-Fixx®
koruma kalkanı uygulanmıştır
Aksan parçalarına ekstra ton
emdirmesi yapılmıştır

• Yüksek kaliteli Tenara® iplikli
DriFast

®

cam kısmı su sızıntısına karşı kontrol edilir

• Yeni gövde yapıları, motor seçenekleri, malzeme ve ekipmanlar
denizde yapılan sürüşler esnasında gerçek kullanım ortamında
değerlendirilirler

• Formula’nın kalite anlayışı doğrultusunda, üretimi tamamlanan
her tekne gözetmenler eşliğinde bir teknik kontrol ekibince
kendi tekneleriymişcesine kontrol edilmektedir. Böylelikle tesis
çapındaki üst düzey kalite anlayışı da pekişmiş olmaktadır.

• Teknenin sahibi ilk günden Formula farkını yaşamaya başlar

• Distribütörlere ve servislere ürünve hizmetteki değişiklikler zamanında bildirilir

• Suya dayanıklı marin malzeme! Güvertenin hiç bir yerinde

• Arka aydınlatmalı analog ve dijital göstergelerle

• Duman dedektörü ve otomatik yangın söndürme sistemi standarttır

• Sürekli su duşlamasıyla hatch pencereleri, bağlantılar ve ön

hızlı ve net çözümler sunar

koltuğu sürüş ve seyir keyfini paylaşmanızı sağlar

kaplı kumanda kolları ve konumu hisedilen su
geçirmez butonlar rahat erişim mesafesindedir

kontrol edilir

• 34 feet ve üzeri boylarda heç penceresinden günlük sıvı kontrolleri yapılabilmektedir

• Servis destek grubu bakım-onarım esnasında çıkabilecek problemlere

• Formula imzası niteliğindeki çift kişilk fonksiyonel kaptan

• Sağlam kompozit malzemeden yapılan konsolda krom

• Motorlar çalıştırılır ve vitesteyken diagnostik cihazıyla

• Kablolar esnek kanallar içinden götürülmüşlerdir

FORMULA'nın
HAYATİ ÖNEME SAHİP DESTEK VERMEKTEDİR

basamakları ve ortadaki yürüme yolu baş kısmına
emniyetle ulaşmanızı sağlar
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denenerek değerlendirmeye alınır

• Hortumlar titizlikle döşenmişlerdir

Teknik Destek Grubu

• Çok şık entegre edilmiş üst güverteye çıkış

oturma, ayakta durma veya
dayanmaya izin verirr

• Temiz şekilde entegre edilmiş ses izolasyonuna sahip elektrikli motor kapağı mevcuttur • Teknenin tüm cihaz ve göstergeleri test havuzunda tam

• Benzinli motorlar için tatlı suyla motor yıkama düzeneği opsiyonu mevcuttur

hakim konumda olup kolayca geniş bir güneşlenme
alanına dönüşebilmektedir

• Çift kişilik koltuk konforlu

Kapsamlı Testi GEÇMEK ZORUNDADIR

plakalarıyla cıvatalanarak monte edilir. IPS motorlar kirişlerin içine gömülü alüminyum
plakalara cıvatalanır. Bu montaj şekli bir çok teknede görülebilen doğrudan vidalama
montaj şekillerinden fazlasıyla üstündür.

seyirlerine hem de yuvarlak oturumla keyifli
sohbetlere izin verecek şekilde yapılandırılmıştır

SEYİR GARANTİSİ VERİR

HER FORMULA TABİ TUTULDUĞU

• Sterndrive motorlar ağır hizmet tipi döküm montaj ayakları ve alümünyum destek

• Güvertenin oturma düzeni hem performans

Formula’n ı n K u m a n d a
Konsolu GÜVENLİ

Motor Kompartmanı

FORMULA'nın
GÜVEN TELKİN EDİCİ UNSURLARA SAHİPTİR

foam

Precision, double-needle stitching

dikişler güneş
ışıklarının, deterjanların
ve deniz suyunun yıpratıcı etkilerine
karşı koyar

HER YENİ MODELDE

Formula Guard GÜVENCESİ
FORMULA SÜREKLİ OLARAK MARIN
ENDÜSTRİSİNİN

• Her Formula sahibinin yatırımını korur

CSI
ÖDÜLLERİNİ
KAZANMAKTADIR

• 10-yıllık gövde garantisi
• Parçalarda, aksesuarlarda, motorda ve kuyrukta limitli 5-yıllık koruma
planı

• Değerlendirme anketlere göre değil, tarafsız olarak

• Malzeme ve işçiliği kapsar

denizcilik sektörünce yapılmaktadır

• İlk 5 yıl transfer edilebilir
• Değerini koruyan ürün ikinci el piyasasında
iyi fiyata sahip our

express modelleri ödül almışlardır

Diğer tekne firmalarının başarı derecelerini karşılaştırınız

UZMAN SERVİS AĞI FORMULA
SAHİPLERİNİ SULAR ÜZERİNDE TUTAR

• Formula distribütörleri yeni ve ikinci el
tekneler için uzman servis hizmeti sunar

• Bunun ötesinde, 100'den fazla yetkili

FORMULA EKİBİNİN HEDEFİ

Sahibinin
Memnuniyeti
ve Güvenliğidir

• Formula National Marine Manufacturers Association -Ulusal

Deniz malzemeleri Üreticileri Birliği üyesi olup Amerikan Tekne
ve Yat Konseyi standartlarını kullanmaktadır

servis noktası mevcuttur

Formula farkı
videosu için
karekod'u
tarayın

• Sterndrivel'ı Bowrider ve sterndrive'lı Cuddy ve
• Müşteri memnuniyeti yönünde önemli bir başarıdır.

Formula S e r v i s i

FORMULA FARKI
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THE

FORMULA

DIFFERENCE

Bu fark şık tasarımında,
hissttirdiği güvende,
akıcı - süratli gidişinde
ve hepsinden önemlisi,
aileniz ve arkadaşlarınızla
tekrar tekrar yaşamakta
olduğunuz memnuniyette
yatmaktadır.

Tüm Dünyada farkı yaratan
iste
budur!
,

ST E E L M E T A L İ K
FL A G S H I P G R A F İ K A
w/Garnet and Moonlight Silver Metallic
Accents Moondust Cockpit with Steel

Accent Striping and Garnet Piping

F O R M U L A B 1 # 6 5 6 7 4 - ' Y . C O M

6

7

31 Performance Cruiser Teknik Ö zell ikler
Tam boy
Tam boy, burun platformsuz
Maximum En
Yaklaşık ağırlık
Kabin tavan yüksekliği
Yakıt kapasitesi
Su kapastesi
Kirli Su Tankı Kapasitesi
Yükseklik(su seviyesinden)
Draft
Su kesimi

33´1˝
31´8˝
11´0˝
14,100 lbs
6´4˝
166 gal
50 gal
40 gal
10´4˝
34˝
18°

10.08 m
9.65 m
3.35 m
6,396 kg
1.93 m
628 L
189 L
151 L
3.15 m
.86 m
18°

S I LV E R S U R

F

DE K

OR

PA K E T I

High-Gloss Wenge Mobilya ve Sea Salt Corian®
Mortar Ultraleather™ ve Gray Wash Zemin

8

9

C R Y S T A L BL U E M E T A L İ K
F L AGS HI P G R AF İ K A
w/Midnight Blue and Silver Diamond Metallic
Accents White Cockpit with Chrome Silver

Accent Striping and Midnight Blue Piping

FORMULAB1#65674-'Y.COM

10

11

34 Performance Cruiser

e ni

elli le

am boy
am boy b
n la o m
Maximum n
a laʰ a
(ben inli/di el)
a laʰ aʓ l
a
o l

35´7˝
34´3˝
11´6˝
15,710/16,110 lbs

10.85 m
10.44 m
3.51 m
7,126/7,307 kg

(ben inli/di el)

16,510/16,910 lbs
6´8˝
190 gal
57 gal
40 gal
11´4˝

7,489/7,670 kg
2.03 m
719 L
216 L
151 L
3.45 m

14´0˝
36˝
18°

4.27 m
.91 m
18°

abin avan y
e li i
a
a a i e i
apa i e i
i li
ank apa i e i
e li
eviye in en
e li
y
an eni ve
a ene i a il
e imi Draft
e im a

G UL F S AND D E K O R P AK E T İ
Open-Grain Walnut Mobilya ve Ravine Corian®
New Sand Ultraleather™ ve Walnut Zemin

12

13

B L A C K ON Y X M E T A L İ K
F L AGS HI P G R AF İ K B
w/Deep Red and Moonlight Silver Metallic Accents

White Cockpit with Liquid Silver Accent Striping
and Dynasty Black Piping

F O R M U L A B 1 # 6 5 6 7 4 - ' Y . C O M

14

15

Özellikl
ellikler
37 Performance
Performance Cruiser
Cruise r Te
Teknik
knik Öz
er
37
Tam boy
38´5˝
Tam boy - burun platformsuz 37´0˝
Maximum En
12´0˝
Yaklaşık ağırlık - hardtoplu
(benzinli/dizel) 18,200/18,900 lbs
Yaklaşık ağırlık - IPS'li
18,900 lbs
Kabin tavan yüksekliği
6´7˝
Yakıt kapasitesi
212 gal
Su Kapasitesi
57 gal
kapasitesi
Kirli su tankı kapasitesi
55 gal
Yükseklik (su s.) pupa fenerli 13´4˝
Yükseklik (su seviyesinden)
uydu antenli ve pupa fenerli 15´7˝
Su çekimi - Draft/Volvo IPS'li
34˝/40˝
Su kesim açısı
18°

11.71 m
11.28 m
3.66 m
8,255/8,572 kg
8,572 kg
2.01 m
803 L
216 L
208 L
4.06 m
4.74 m
.86 m/1.02 m
18°

P E B B L E B E A C H D E K O R PA K E T İ
Driftwood Mobilya ve Lava Rock Corian®

Coyote Ultraleather™ ve Washed Oak Zemin

16

17

O C E AN B L UE M E T AL İ K
F L AGS HI P G R AF İ K A
w/Steel and Silver Diamond Metallic Accents

Moondust Cockpit with Hexagon Blue Accent
Striping and Chrome Silver Piping

F O R M U L A B O A T S T U R K E Y.COM

18

19

40 Pe rformance Cruiser Teknik Özellikler
Tam Boy
Tam Boy - Burun Platformsuz
Maximum En
Yaklaşık Ağırlık
Kabin Tavan Yüksekliği
Yakıt Kapasitesi
Su Kapasitesi
Kirli Su Tankı Kapasitesi
Yükseklik (Su Seviyesinden)
Pupa Fenerli
Yükseklik (Su Seviyesinden)
Fener Direkli ve Uydu Antenli
Su Kesimi - Draft
Su Kesim Açısı

42´7˝
40´10˝
12´8˝
22,750 lbs
6´9˝
248 gal
57 gal
55 gal

12.98 m
12.45 m
3.86 m
10,319 kg
2.06 m
939 L
216 L
208 L

14´6˝

4.41 m

16´8˝
44˝
18°

5.07 m
1.12 m
18°

M I D N I G H T TR E A S U R E D E K O R P A K E T İ
Parlak Wenge Mobilya ve Sea Salt Corian®
Ermine Ultraleather™ ve Gray Wash Zemin

20

21

S T E E L M E T AL İ K
F L AGS HI P G R AF İ K A
w/Garnet and Moonlight Silver Metallic Accents

Moondust Cockpit with Steel Accent Striping
and Prism Piping/Polar Ultraleather™ Forward

( 1 4 / 7 . # $ O A T S T U R K E Y . C O M
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23

45 Yacht
Yac ht Teknik
Specifications
Özellikler
Tam Boy
Tam Boy - Burun Platformsuz
Maximum En
Yaklaşık Ağırlık
Kabin Tavan Yüksekliği
Misafir Kabini Tavan Yüksekliği
Yakıt Kapasitesi
Su Kapasitesi
Kirli Su Tankı Kapasitesi
Yükseklik - Fener Direkli
Su Kesimi - Draft
Su Kesim Açısı

48´2˝
45´0˝
13´11˝
31,800 lbs
6´11˝
5´8˝
350 gal
100 gal
78 gal
16´1˝
39˝
18°

14.68 m
13.72 m
4.24 m
14,242 kg
2.11 m
1.73 m
1,325 L
379 L
295 L
4.90 m
.99 m
18°

SI

LVER

S U R F D E K O R PA K E T İ

Driftwood Mobilya ve Lava Rock Corian®

Mortar Ultraleather™ ve Gray Wash Zemin

24

25

26

27

Formula Graphic Selections

Kabin Dekorasyonu

Tasarımcı tecrübesiyle oluşturulan iç dekor temalarından biri dış rengi tamamlayacak
şekilde seçilebilir. 2019'da yenilenmiş, biribirinden güzel 4 tema
mevcuttur: Sıcacık Gulf Sand, sofistike Pebble Beach, tiril tiril
Silver Surf ve sıradışı Midnight Treasure. FormulaFlex™
sayesinde yastık, perde ve yatak örtüleri için mükemmel
uyumluluğa sahip bir koleksiyon arasından başka kumaşlar
seçerek zevkinize göre değişiklik yapmanız da mümkündür.

Formula grafik desenlerinin yıllar boyu parlak-canlı
kalmaları için premium Axalta™ ChromaPremier® astar
üzerine Imron® Elite renk katmanları uygulanır. Metalik
renklerde görülen muhteşem derinliği ancak Formula'nın
özel çok katmanlı uygulamasıyla elde etmek mümkündür.
Bu kaliteyi jelkot veya tek başına imron boya ile elde
etmek mümkün değildir. Standart ve Flagship olmak
üzere çok sayıda desen seçeneği mevcuttur.

FORMULA Performance Cruiser ve Yacht Kabin Dekorasyon Seçenekleri
Shoreline Corian*

Navajo Ivory
Ultraleather*

Ravine Corian

New Sand
Ultraleather

Sea Salt Corian*

Mortar
Ultraleather*

Lava Rock Corian

Koala
Ultraleather

Standart A, B

Flagship A, B

• Crystal Blue Metallic*

• Ocean Blue Metallic

• Black Onyx Metallic*#

• Crystal Blue Metallic*

• Garnet Metallic*

• Black Onyx Metallic*#

• Latté Metallic

• Electric Blue Metallic

• Midnight Blue Metallic*#

• Garnet Metallic*

• Steel Metallic

• Latté Metallic
• Midnight Blue Metallic*#

Mobilya:

Mobilya:
Ash*
Open-Grain
Walnut

GULF SAND
DÉKORU

Yatak Örtüsü
Option B

Yatak Örtüsü:
Bedspread
Option A

Sea Salt Corian*

Coyote
Ultraleather*

Lava Rock Corian

Shield
Ultraleather
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Yatak Örtüsü
Option A*

Sea Salt Corian*

Ermine
Ultraleather*

Lava Rock Corian

Raven Wing
Ultraleather

Mobilya:

Wenge

PEBBLE BEACH
DEKORU

Yatak Örtüsü
Option A*

Yatak Örtüsü:
Bedspread
Option B

*Cool or Warm accents
Deep Red accent

#

MY

WAY

MIDNIGHT
TREASURE
DEKORU

Yatak Örtüsü
Option A*

Standard B
C RYSTAL B LUE W /L ATTÉ
Visit formulaboats.com
for complete graphic
selections!

Flagship A
GARNET W /MORNING SAND

Flagship B
S TEEL W /DEE P S TEEL

Graphics are representations of Formula’s 40 Performance Cruiser

Canvas Örtüler / Brandalar

Formula, modele özel hazırlanan tekne brandalarında ve güverteyi örten ön-arka-yan Canvas kapama
parçalarında ilave SeaMark® vinyl su geçirmez astara sahip olan solmaz Sunbrella® branda kumaşı kullanır.
Canvas paketlerinde 316L paslanmaz çelik çerçeve-bağlantıları ve hava şartlarına dayanıklı YKK® fermuarlar
kullanılır. Hardtopa sahip tüm modellerde net görüş sağlayan esnek polikarbon Lexan® camlı ön canvas
parçalar kullanılır.

Mobilya:
Wenge*
Linen
Steel

Driftwood*

Standard A
M IDNIGHT B LUE W /M OONLIGHT S ILVER

• Steel Metallic

Driftwood

SILVER SURF
DEKORU

Metalik Standart ve Flagship Grafik Desenler

• Moonlight Silver Metallic

Wenge*

Yatak Örtüsü:
Bedspread
Option B

FormulaFlexTM sayesinde 80'den fazla ana ton ile dış
grafik deseni zevkinize göre renklendirmek ancak
Formula'da mümkündür. Bunun ötesinde, FormulaFlex
MyWay™ adeta sonsuz seçenek vererek, Pantone
Matching System® kapsamındaki 1867 renkten ve
otomotiv üreticilerinin kullandığı binlerce renk arasından
istediğinizi seçme özgürlüğü verir. Sunulan bunca
seçenekle Formula'nızın muhteşem görünmesi garantidir.

29

45 Yacht modelinde bulunan otomatik
SureShadeTM tente güneş veya gölge
tercihiniz için hizmetinizdedir.

Yatak Örtüsü:
Bedspread
Option B

*
Formula’nın
Özel Tasarımcısı John Adams tarafından tavsiye edilen kombinasyonlardır

Formula'nızı Tasarlayın
Formula Serisi
Formula'nın powerboat serisi Crossover, Bowrider, Sun Sport, Super Sport,
XS, FX, PC, Yacht and FAS3TECH® modellerinden oluşmaktadır. Sun Sport/
Bowrider serisinde 24'ten 35 feete, popüler Crossover serisinde ise 33 ile
43 feet. arası boylar mevcuttur.
Heyacan verici tarz ve performans için
370 veya 400 Super Sport ile
382
FAS3TECH'i deneyimlemek isteyebilirsiniz.
8 modeli FX donanımıyla alabilirsiniz.
31'le
40
feet
arası
Formula
Performance Cruiser serisi lüksü en üst
seviyede sunarken 45 Yacht premier yat
sınıfında günümüzde seçkinlerin tercihi
konumundadır. Katalog almak için bizi
0212-6392095 'ten arayın,
veya karekodu taratarak
www.formulaboatsturkey.com
üzerinden istekte bulunun.

Formula’nın eşsiz "Formula'nızı
Tasarlayın" programıyla istediğiniz grafik
desenleri, renkleri, opsiyonları
kolayca seçerken kendi Formula'nızı oluşturmanın heyecanını yaşayın. Üstteki
QR kodunu tarayıp www.formulaboatsturkey/
tasarla kısmına gidebilirsiniz.

Formula Web Sitesi ve Fazlası
Formula’nın Türkçe web sitesi www.formulaboatsturkey.com ve ingilizce
site www.formulaboats.comsürekli olarak yeni resim ve haberlerle
yenilenmektedir. Sun faaliyetler, yeni modeller, bakım üzerine makaleler ve
benzeri için internet üzerinde bizi ziyaret ediniz. Adresinize katalog
isteğinde bulunabilir ve gelişmelerden
öncelikli olarak haberdar olmak ve çeşitli
avantajlardan yararlanmak üzere Formula
Boats Eurasia Kulüp üyesi olabilirsiniz:
www.formulaboatsturkey.com
www.facebook.com/formulaboatsuting
www.instagram.com/formulaboats_uting

