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A Dynamiq foi pioneira na incorporação da filosofia dos 
carros GT para iates, oferecendo desempenho, luxo e 
gama em um único pacote. A série Dynamiq oferece 

velocidades de topo mais de 20 nós e boa autonomia, além de 
serem totalmente personalizáveis através de um configurador 
online no site da empresa (www.bedynamiq.com). Assim, a 
empresa chamou essa nova categoria de iates GTT – Gran Tu-
rismo Transatlânticos.

O casco de deslocamento rápido pode levar passageiros de 
Mônaco até Saint Tropez em pouco mais de duas horas ou fazer a 
viagem de Miami a Galápagos com um tanque de combustível. O 
Dynamiq GTT está disponível em três modelos: D4 e S4 com 127 

pés de comprimento (38,6 metros) e o alongado D4 L com 132 pés 
(40 metros). O modelo de entrada é equipado com motores diesel 
MAN que atingem uma velocidade máxima de 21 nós, enquanto as 
versões S4 e D4 L apresenta motores MTU para viagens maiores 
em uma velocidade máxima de 25 nós. Além disso, o S4 apresenta 
detalhes de fibra de carbono para as opções de pintura, interior e 
exterior. A versão D4 L tem o comprimento adicional na suíte do 
proprietário, no salão principal e no terraço e traz um pacote de 
decoração mais luxuoso.

Todos os modelos são construídos em alumínio e trazem 
opção de quatro ou cinco cabines de hóspedes, com alojamen-
to para uma tripulação de seis pessoas. O sundeck de 120 metros 

Um novo nome em 
SUPERIATES
Em um evento no Yacht Club de Mônaco, foi lançado 
uma nova marca de superiates: Dynamiq. Trata-se de 
um novo leque de modelos para longas viagens, com 
cascos que prezam pelo conforto, luxo e estilo

CONFIGURE SEU IATE
O configurador online da Dynamiq é um primeiro do 
segmento que permite aos clientes escolherem praticamente 
tudo na configuração do iate, desde a cor da pintura exterior, 
passando para o acabamento interior até equipamentos 
técnicos, uniformes da tripulação, brinquedos aquáticos e 
até mesmo um carro.
O configurador apresenta preços para cada elemento, 
enquanto faz a soma do preço final e entrega exata do iate 
personalizado. “Nosso objetivo era criar uma próxima geração 
de iates – eficiente, limpo, fácil de ordenar e personalizar”, 
explicou Sergei Dobroserdov, fundador e CEO.

www.bedynamiq.com

quadrados foi projetado com cinco zonas versáteis: uma área de 
solário de popa, uma área de jantar ao ar livre com home theater 
opcional, uma zona de bar e churrasqueira, uma piscina de hidro-
massagem e uma área de banho de sol na proa, que também pode 
ser substituído por uma academia opcional.

O layout interior dispõe de um salão principal com área de jan-
tar na proa e cabines a meia-nau no deck inferior. O design ficou 
por conta do estúdio londrino Bannenberg & Rowell, com opção 
de um projeto totalmente sob medida a um custo fixo a mais.

O preço base para o modelo D4 é € 13.900,000, enquanto que o 
D4 L partirá de € 14.750.000. A versão esportiva S4 está disponível 
a partir de € 15.150.000.
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