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Gib Sea 106 Master
Bandeira Brasileira desde 1999.

36 pés – projeto com excelente distribuição de espaços internos.
Recém-renovado, é um veleiro de características modernas, com a
segurança, o desempenho e a robustez dos veleiros clássicos.
Barco no Caribe.
Qualidade Gilbert Marine
Tradição na vela francesa, Gilbert Marine é renomado pela construção de veleiros robustos
e com excelentes características de manejo e desempenho, desde o séc. XIV. No final do
séc. XX, soma a esses preceitos mais conforto e mais espaço – surgem assim os GibSea:
veleiros fortes, de excelente velejar, espaçosos e confortáveis, com desenho moderno.

Renovações recentes (2016/2017), ainda a estrear:
• CASCO
Três demãos de Primer Epoxy Tuff Stuff da Sea Hawk foram aplicadas ao casco,
criando uma barreira 100% impermeável, fornecendo ao casco pelo menos mais 30 anos
de vida útil.
(https://www.seahawkpaints.com/product/tuff-stuff-low-voc-high-build-epoxyprimer/?hilite=tuff+stuff)

Três demãos de “envenenada” International e quatro demãos na linha d’água foram
aplicadas em abril de 2017.

• MOTOR
Volvo Penta D1-30 – NOVO – ZERO KM
Comprado na MulderMotoren, na Holanda.
http://muldermotoren.com/
Enviado a Curaçao pela Mulder com todos os equipamentos necessários para a
instalação (feita conforme orientações do fabricante).
Sala de máquinas pintada em PU, com novo isolante sonoro.

Hélice e eixo novos (2017).

• VELAS
Velas Mestra e Genoa novas, compradas na North Sail (St. Maarten) e fabricadas pela
Norte Sail (África do Sul), em 2011, usadas apenas uma vez.

• INFRAESTRUTURA
TODAS as mangueiras (escapamento, diesel, água, gás), os passa-cascos e os grifos de
fundos foram trocados em 2016/2017 e estão a estrear.
Material comprado em Barcelona (Espanha) e na Budget Marine em Curaçao, segundo
as mais rígidas normas náuticas do mercado.

Os passa-cascos foram instalados usando 5200, da 3M, por cima das camadas de Tuff
Stuff.

• INTERIOR
Na Cabine:
• Colchões do salão e cabines novos, feitos sob medida em látex e tecido de primeira
qualidade, em 2016 (a estrear).

• Fogão náutico francês ENO, modelo New Gascogne, comprado na Budget Marine, em
Curaçao, em 2016.

Painel elétrico novo (2017).

• Estaiamento
Todo o estaiamento foi trocado pela FKG Marine Rigging and Fabrication (St. Maarten),
em 2011.
http://www.fkg-marine-rigging.com/

Material comprado em 2016/2017, ainda a estrear:
• Motor Volvo Penta D1-30
• Proteção de casco em EpoxyTuffStuff
• Passa-casco em bronze
• Mangueiras de qualidade náutica
• Cabos de adriças em spectra
• Colchões do salão e cabines em látex, feitos sob medida
• Telefone de satélite Iridium
• Computador portátil c/ Max Sea Time Zero
• GPS Garmin &6 color
• Carregador de bateria inteligente Xantex 40A
• Cabo shore power 30A
• Painel elétrico
• Fogão ENO
• Botijão de gás em fibra de vidro
• 2 jaquetas salva-vidas autoinfláveis
• 3 conjuntos de roupa de tempo Musto Oceanicas
• Equipamento de mergulho Mares, topo de linha
• Churrasqueira Magma a gás
• Sextante Davis MK 25
Materiais comprados em 2011, usados uma única vez e guardados em ambiente
seco e protegido:
• Velas Mestra e Genoa novas
• Novo estaiamento
• Bote inflável de alumínio Aquapro
• Balsa salva-vida Plástimo 4 pessoas
• Piloto automático Raymarine
• Rádio VHF com GMDSS Icon
• GPS portátil Garmin 76 color map
• Epirb ACR
Materiais anteriores a 2011
• Leme de vento Bouvaan todo em aço inoxidável
• Enrolador de genoa Harken
• Guincho de âncora manual Simpson Lawrence Sea Tiger 555
• Sonda Raymarine ST 60
• GPS Garmin 12
• GPS Garmin 76
• Caretas náuticas
• Painel solar Siemmens
• Tanque de água em aço inoxidável
• Toilet Jabisco
• Jogo de panelas em aço inoxidável
• Catracas Lewmar
Foto atual, 2016

LOCALIZAÇÃO – O barco encontra-se em Curaçao, ilha pertencente à Holanda,
estrategicamente localizada no Caribe, abaixo da zona de furacões, com possibilidade de
navegar o ano todo.
De Curaçao pode-se chegar facilmente a qualquer ilha caribenha ou pegar o rumo do
Panamá, para quem sonha com o Pacífico.

