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Stocznia

Od 1990 roku robimy to co kochamy, budujemy jachty. Korzystamy z najnowszych technologii, 
posiadamy nowoczesne hale produkcyjne, a co najważniejsze – zatrudniamy wyspecjalizowanych 
pracowników. Budując jachty zgodnie z najwyższymi standardami i przy wykorzystaniu najlepszych 
materiałów, zapewniamy naszym klientom najwyższy poziom wykonania oraz bezpieczeństwo 
na pokładzie. Każdy z jachtów przechodzi dokładne testy „od dziobu do rufy, od topu masztu 
aż po kil”, podczas których szczegółowo analizowany jest każdy aspekt jego konstrukcji.  
 
Delphia Yachts posiada certyfikat jakości ISO 9001, dodatkowo nasze jachty budowane są pod 
nadzorem PRS i Germanischer Lloyd. 
 
Witamy na pokładzie - Delphia Yachts!



Delphia 24
Delphia 24 One Design to wspaniały jacht regatowy zaprojektowany przez Andrzeja Skrzata. 
Pomysł projektu tego modelu powstał przy współpracy stoczni Delphia Yachts oraz polskiego 
środowiska regatowego. Zdecydowano by stworzyć jacht, który byłby pomostem pomiędzy 
mieczowo-balastowa łodzią oraz balastową łodzią sportową przeznaczoną do treningów 
i regat. Jednocześnie jednostka ta miała spełniać wszystkie wymogi rekreacyjnego 
żeglowania – tak właśnie narodziła się Delphia 24 One Design, łatwa w obsłudze, idealnie 
reagująca podczas wszystkich manewrów. 

Ten wysokiej klasy jacht regatowy wykonany jest z najwyższej jakości materiałów 
kompozytowych, aby zapewnić maksymalną wydajność i trwałość. Zaawansowana 
konstrukcja kadłuba daje Delphi 24 One Design gwarancję żeglugi w ślizgu podczas silnego 
wiatru. Dla zapewnienia odpowiedniej stateczności jacht wyposażony jest w ciężki szybrowy 
miecz żeliwny, dzięki czemu można nim bezpiecznie żeglować nawet przy bardzo silnych 
wiatrach.

Uznanie dla tego jachtu doprowadził do utworzenia Stowarzyszenia Regatowego Delphia 24.



Pokład

Długość całkowita

Długość kadłuba
  
Szerokość

Zanurzenie  

Waga całkowita

Balast

Grot

Fok 
 
Kategoria CE

25,3 ft

24 ft

8,2 ft

5,3 ft

1984 lb

551 lb

226,04 sq ft

110,01sq ft 
 
C-5 Pers

Konstrukotr                 Andrzej Skrzat

7,70 m

7,32 m

2,50 m

1,62 m

900 kg

250 kg

21,00 m2

10,22 m2 
 
C-5 Os


