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TEMPEST 1000 OPEN 
 
CAPELLI TEMPEST 1000 OPEN – král v nabídce nafukovacích člunů s pevným 
kýlem a otevřenou palubou v nabídkové řadě Top Line. Osvědčená konstrukce trupu, 
vycházející z mnohaletých zkušeností  
firmy Capelli s výrobou právě člunů kategorie RIB. Tento „obr“ s délkou přes 10m je 
skutečným příkladem dokonalého spojení proslulého italského designu a citem pro 
detail s výkonem, bezpečností, komfortem, luxusu a praktičností. K tomu si předejte 
ještě dokonalé dílenské zpracování prvotřídních materiálů a vyjde vám Tempest 
1000 OPEN. 
Vzhled a estetika, která hraje u takového typu lodě velikou roli je zde zdůrazněna 
exkluzivními liniemi a čistotou tvarů, které nenechají na pochybách nikoho, že se 
jedná „fajnovou“ loď. Na prostorné, po celé délce průchozí palubě nechybí nic, co je 
potřeba jak při odpočinku na slunci, tak i při plavbě. Konstrukce trupu umožnila 
v malém podpalubí loď vybavit toaletou, schránkou pro ledničku a menším lůžkem 
pro odpočinek. Kapitánská lavice ve svých útrobách skrývá kuchyňský vařič 
s kuchyňskou výlevkou. 
Vše je navrhováno na základě nejčastějších požadavků a připomínek od majitelů 
rekreačních lodí.  
Tuhá a pevná konstrukce trupu díky tvarování a umístění nafukovacího tubusu 
propůjčuje plavidlu mimořádnou stabilitu a plovatelnost ve všech režimech pohybu na 
vodní ploše. Díky rozložení hmotnosti je plavidlo v klidové poloze mimořádně stabilní 
a klidné pro pohodu a komfort při kotvení. Tvarování kýlu zaručuje naopak vynikající 
vlastnosti při plavbě jak na klidné, tak i na zvlněné vodní hladině a mimořádně dobré 
manévrovací schopnosti. Vždyť také konstrukce trupu je schopna udržet závěsné 
motory s celkovou porcí výkonu do 600 HP.  
Použitý materiál nafukovacích tubusů Hypalon Orca® 1670 dtex patří k tomu 
nejlepšímu, co lze získat a úroveň zpracování odpovídá prémiové značce v tomto 
segmentu. 
K plavidlu lze nakonfigurovat vybavení z bohaté nabídky tak, aby dokonale 
odpovídalo individuálním požadavkům každého majitele.  
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DOPORUČENÁ CENA ČLUNU (při standardním vybavení) od 
bez motoru 

1.814.876,- Kč bez DPH  2.196.000,- Kč vč. DPH 
 

s motorizací 2x HONDA BF250 (XU+XCU) 
2.648.760,- Kč bez DPH  3.205.000,- Kč vč. DPH 

 
Upozornění: V případě istalace závěsných lodních motorů Honda Marine BF250 je v ceně 
motorů  zahrnuta cena základních přístrojů (otáčkoměr s digitálním počítadlem motohodin, 
trimmetr, rychloměr, palivoměr, voltmetr, kabelový svazek), hliníkové vrtule, ovládací páka 
plynu a řazení typu ”Top Mount”. 
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SPECIFIKACE:TEMPEST 1000 OPEN 
 
Celková délka  10,07 m 
Celková šířka  3,35 m 
Průměr tubusů  0,65 m 
Přibližná hmotnost bez motoru 2300 kg 
Palivová nádrž, integrovaná 390 lt. 
Počet cestujících  22 
Max. přípustný výkon motorů  600 HP   
  (2 x 300 HP)  
Doporučené motory 2x  
 HONDA 

BF250XU 
Délka nohy motoru XL 
Navigační kategorie B 
 
 
STANDARDNÍ VÝBAVA                
- Uzavřený laminátový trup 
- Samoodvodňovací kokpit 
- Zadní čelo pro montáž závěsného 

lodního motoru  
- Dělené zadní koupací plato 
- Koupací žebřík 
- Protiskluzový povrch podlahy 
- Vypouštěcí ventily se záslepkou 
- Plováky z materiálu Hypalon Orca® 

1670 dtex  
- Bezpečnostní nafukovací/vypouštěcí 

ventily 
- Ochranná otěrová lišta 
- Úchopy na plovácích vnější 4x 
- Rohatky a vázací oka 
- Centrální ovládací konzole s nerezovým 

rámem a větrným štítem  
- Podpalubní prostor 
- Sprcha s nádrží na vodu, 107 L 
- Lednička, 48 L  
- Plynový vařič  
- Elektrické Marine WC s odpadní nádrží, 

43 L  
- Odpadní nádrž  
- Praktické čalounění interiéru a na palubě 

- Kapitánská lavice s úložným prostorem 
pro plynový vařič a výlevku 

- Prostorné rozkládací zadní sezení 
s opěradlem a úložným prostorem  

- Piknikový stolek 
- Opalovací příďová paluba s polstrováním 
- Pruhované horní panely v imitaci teaku  
- Integrovaná palivová nádrž, 390 L 
- Palubní úložné schránky  
- Čelní plato s úvazovou rolnou  
- Kotevní elektrický naviják 
- Nerezové zábradlí v přídi  
- Laminátová A-rampa na zádi 
- Elektropanel s pojistkovou skříní 
- Elektrická „bilge“ pumpa  
- Navigační osvětlení 
- Elektrická nafukovací pumpa 
- Hydraulické řízení  
- Kompas 
- Hliníková pádla 
- Sada na čištění 
- Sada na opravy 

 
 
 

VÝBAVA ZA PŘÍPLATEK 
- Závěs na vodní lyžování 
- Posilovač řízení Sea Star 
- Ochranný povlak na konzoli řízení                 

a kapitánskou lavici  
- Rádio/Stereo 
- Přípojka 220V pro napájení ze břehu 
- Dodatečné opalovací plato na zádi 
- Teakové obložení podlahy na palubě 
- Akumulátor s nerezovým uložením 
- Bimini na inox rámu 
- Nerez (hliníkový) závěs slunečního 

bimini na A-rampě 
- Motor 
- Transportní přívěs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


