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Alsó szint 

72 fő részére ülőhely: 4 darab háromszemélyes pad, 4 darab négyszemélyes pad, 11 darab 
négyszemélyes ülés.
Ezen felül 1 darab asztal, 2 darab étel/ital automata és 2 mellékhelyiség található ezen a 
szinten. A tolóajtóval zárható lépcső  vezet a tetőterasz fedett részére. A hajó orrában és 
farában is terasz található, az utóbbiban 14 darab kerékpár befogadására alkalmas tároló 
került elhelyezésre.

Emelet 

40 fő részére ülőhely: a lépcsőfeljárón át a fedett részre érkezünk, itt 4 darab négyszemélyes 
padot helyeztünk el. Ezen kívül 6 darab négyszemélyes pad van a tetőteraszon. A kormányállás 
a hajó orrában kapott helyet.

Hajó és kikötő formatervi koncepció a BKK személyhajózás részére
Több eltérő méretű kikötőt terveztünk. Egy moduláris építési modellt dolgoztunk ki, az eltérő mértékű utasszámhoz illeszkedve. A forma kialakításánál a víz, mint a természetes közege eme 
közlekedési módnak¬, annak hullámmozgása, és a hajózás szimbólumaiként, a vitorla és az árboc, adták az irányadó gondolatokat. A hullámzást, a dinamikus formaalakítást írtuk át egy statikus 
héjszerkezetté, ami a tetőt adja. Az ülőbútorok formáiban folytatódnak a hullámzó íveket. Ugyanez az inspirációs vonal érvényesült a hajó koncepció kialakításánál. Kétszintes katamarán 
befoglaló méretei: 31 m x 8 m x 6,8 m. A hajó merülése: maximum 1 m. Befogadóképesség: 120 fő.
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