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EXCELÊNCIA BRASILEIRA
COM DESIGN ITALIANO

UMA PARCERIA
DE SUCESSO
A marca Sessa Marine é produzida no Brasil desde 2011 pelo estaleiro
catarinense Intech Boating. Os projetos construídos no Brasil são
desenvolvidos para oferecer o melhor desempenho sem perder as
características de design e beleza, que fazem da marca um verdadeiro
ícone de estilo e elegância.
As embarcações mantém o mesmo padrão de qualidade, tecnologia,
design e acabamento das embarcações italianas. Além de trazer
evoluções de construção para atender as características do mar do
Atlântico e facilidades de layout e design para atender ao gosto do
público das Américas.
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DESIGN E
CONFORTO
A C36 é o barco de entrada da linha Cruiser e já
apresenta todas as características de qualidade
e excelência que compõe a linha Sessa Marine,
sendo a embarcação com a configuração mais
completa e equipada da categoria.
Originalidade, alto desempenho e layout inovador,
são alguns dos diferenciais desse modelo que
preza pelo conforto durante a navegação.
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O MELHOR AO
SEU ALCANCE
O cockpit é espaçoso e bem distribuído, com
excelente iluminação natural e é equipado
com um moderno sistema de hardtop com
abertura elétrica. Uma ampla plataforma, com
possibilidade de instalação de móvel gourmet,
completa a área de convivência na popa.
No deck inferior tem destaque o aproveitamento
do espaço, com um inteligente conceito modular,
onde é possível dividir o salão criando duas
cabines amplas e confortáveis, com acessos
independentes ao banheiro. A ótima distribuição
do banheiro, que já vem com ducha separada
por box em acrílico, traz conforto e usabilidade.
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Outro destaque é a cozinha, que
já vem pronta para uso na versão
standard, equipada com geladeira,
cooktop e micro-ondas.
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Na área externa, o passadiço conduz até um
confortável solário de proa, perfeito para curtir
um delicioso banho de sol.
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PRONTA PARA NAVEGAR
Com forte espírito esportivo, o modelo foi inspirado na indústria automobilística
e é equipado com um sistema EVC que faz a interface com dois motores a diesel
Volvo Penta D4 260 HP, que oferece ainda a opção de controle por joystick.
Assim como as demais embarcações Sessa produzidas pela Intech Boating, a
C36 se diferencia por apresentar diversos itens adicionais em sua configuração
standard, garantindo o máximo de conforto e desempenho.

CRUISER LINE | C36

C36 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Comprimento total
Boca
Altura total (luz de mastro)
Calado (com hélice)
Passageiros
Passageiros Pernoite
Camarotes

11,30 m (37 pés)
3,50 m
3,36 m
0,95 m
12
4+1
1+1

Motorização
Peso (com motor)
Tanque de Combustível
Tanque de água
Tanque de águas negras
Pé Direito da cabine
Gerador

2x Volvo Penta D4 270 HP
8t
500 l
300 l
95 l
1,90 m
7.1 kW

C36 | PLANTAS
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15 ANOS DE
EXCELÊNCIA E
QUALIDADE
A Intech Boating foi criada em 2007 com o objetivo de atender às demandas do
mercado náutico, com foco no desenvolvimento e fabricação de embarcações
de serviços. Logo destacou-se no mercado por produzir embarcações robustas
e de alto desempenho, que priorizam em seus projetos a qualidade, segurança,
ergonomia e baixo índice de manutenção. Em 2011 ampliou a sua área de atuação
ao iniciar a produção dos modelos da marca italiana Sessa Marine. Atualmente é
detentora dos direitos de representação de três marcas no Brasil: a Sessa Marine, a
Key Largo e a marca própria Intech Professional Boats.
A Intech está sempre em busca das melhores técnicas e matérias primas para
sua produção, oferecendo aos clientes produtos duráveis e equilibrados, com
respeitado padrão de qualidade e segurança. Com um parque fabril com cerca de
19.000m², a Intech possui setores próprios de projeto e engenharia, laminação de
cascos e peças em fibra de vidro, acabamento, montagem, metalurgia, marcenaria,
modelagem, estofaria, elétrica e mecânica. Além de um núcleo administrativo
especializado e uma equipe própria de Assistência Técnica que dá suporte e
atendimento a toda a rede de vendas no Brasil.

O melhor do design
italiano no Brasil

Um novo conceito de
aventura e conforto

Estabilidade e potência para
as operações mais pesadas

A Sessa Marine é reconhecida internacionalmente por sua excelência e capacidade
de inovação, que a habilitaram para conceber e implementar barcos exclusivos e de
alto desempenho, perfeitos para aproveitar
em família. A Sessa tem como política não
seguir modas e sim criar tendências. Seu
design único, com linhas sofisticadas e
atenção aos detalhes, traduz o melhor do
estilo italiano.

A Key Largo é a linha esportiva da Sessa
Marine que traz uma nova proposta de
embarcação, mais compacta e aberta ,
para privilegiar a navegação e a aventura.
Suas formas reproduzem design elegante
e volume robusto, proporcionando uma
navegação veloz e estável. Com comando central e amplos solários, a principal
vocação dos modelos da linha Key Largo
é o lazer ao ar livre.

Pioneira no segmento de embarcações
de uso profissional e contínuo, a Intech Boating apresenta uma linha de embarcações
especializadas, que combina segurança,
eficiência, conforto e alta resistência. Ideal
para operações como praticagem, resgate,
patrulhamento, apoio portuário e transporte de tripulações. Destacam-se pela
rigidez, tecnologia e elevada vida útil.

CERTIFICAÇÃO ABNT – ACOBAR
Com o objetivo de aprimorar os padrões de segurança e atestar a qualidade na construção
das embarcações, a Associação Brasileira de Construtores de Barcos e seus Implementos
(ACOBAR) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), desenvolveram um Programa
de Certificação de Embarcações.
O programa visa evidenciar os critérios de construção das embarcações produzidas no Brasil e
estabelece importantes requisitos, que foram aperfeiçoados seguindo padrões internacionais de
construção, conferindo credibilidade ao barco brasileiro em qualquer lugar do mundo.
Todas as embarcações da marca Sessa Marine produzidas pela Intech Boating são certificadas
com o Selo ABNT-Acobar. A Intech foi o primeiro estaleiro nacional a conquistar a certificação
para toda uma linha.

PIT STOP SESSA
O Pit Stop Sessa é um programa inovador de pós-venda e relacionamento, criado para oferecer
um serviço diferenciado e mais próximo aos clientes.
No Pit Stop Sessa todos os clientes têm seus barcos vistoriados gratuitamente uma vez ao ano,
cumprindo um checklist geral do estado da embarcação, independente do período de garantia
de fábrica do barco estar ou não em vigência e do proprietário ser ou não o primeiro proprietário.
As visitas são realizadas por técnicos qualificados pelo estaleiro e ao término da avaliação o
proprietário recebe um relatório com os itens checados, apontando o estado de conservação de
cada componente e orientando sobre as ações que deve realizar. O barco vistoriado recebe um
certificado e um selo exclusivo, o que valoriza ainda mais a embarcação.

Todas as informações constantes neste catálogo são apenas indicativas, as quais poderão ser alteradas a qualquer tempo sem notificação prévia. Os modelos e/ou versões das
embarcações apresentadas neste catálogo, assim como seus equipamentos, detalhes de decoração e acessórios podem variar de um país para outro ou podem não estar
disponíveis em todos os países do mundo. Além disso, os itens e equipamentos divulgados podem ser padrão ou opcional, dependendo da versão. Consulte a equipe comercial
para saber mais detalhes. / Fotos: acervo Sessa Marine Itália e acervo Intech Boating, com colaboração da Revista Náutica e do fotógrafo Pablo Vaz.
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