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CARMELO MILICI

SAVER míří z jihu Itálie
do celého světa
Italskou továrnu SAVER jsme díky ﬁrmě MARINE, která je autorizovaným
zastoupením pro tuto značku u nás, měli příležitost navštívit začátkem dubna,
kdy ve střední Evropě panovalo ještě poměrně chladné počasí. Na jihu Itálie
však bylo docela vedro a jachtařská sezona v plném proudu. Během dvoudenní
návštěvy se nám věnoval obchodní ředitel ﬁrmy SAVER, pan Carmelo Milici,
který nám ukázal celý výrobní proces a vysvětlil řadu detailů.

H

istorie italské značky laminátových
kajutových lodí SAVER se začala psát
již v roce 1986 ve městě Gioiosa
Marea na Sicílii. Zakladatelem i majitelem
v jedné osobě je Giuseppe Sorbera, člověk
s dlouholetými zkušenostmi v oblasti designu a konstrukce lodí. Na začátku byla jeho
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touha respektovat stavební tradici starověkých loděnic, ale také zahájit výrobu vlastních trupů za použití moderních materiálů
a udržení nejvyšší kvality. V současné době
loděnici vlastní část rodiny Sorberových –
Massimo a Mariagrazia po boku jejich otce
Giuseppeho.

Filozofií společnosti je i nadále vyrábět čluny,
které zůstávají s délkou do deseti metrů v kategorii malých jachet, avšak svým majitelům
mohou zaručit zábavu, potěšení a dostatek
pohodlí za rozumné peníze. A to nejen při
pořízení, ale i při provozu po celou dobu životnosti lodí.

CARMELO MILICI ROZHOVOR
Současná produkce je rozdělena do čtyř velkých skupin. Open, WA, Fisher a Cabin jsou
konfigurace, které splňují rozmanité potřeby
zákazníků. Dnes vyrábí loděnice SAVER vše
u sebe ve velkém závodě v Pirainu, který zabírá plochu šest tisíc metrů čtverečních.
K tomu se přidává závod ve městě Gioiosa
Marea o rozloze dalších čtyři tisíce metrů
čtverečních, který je vyhrazen čistě pro laminování. Sama továrna zabezpečuje vše vlastními silami – od výroby a montáže interiéru
po elektroinstalaci až po montáž motorů
a příslušenství.
Aktuální řada nabízí modely od nejmenšího
520 Open až po novou vlajkovou loď
330 WA. Výrobní filozofie společnosti je
založena na třech základních pilířích,
kterými jsou kvalita, ergonomie a dlouhá
životnost. Na palubě každého modelu jsou
prostory optimalizovány tak, aby vždy
poskytly vše, co zákazník potřebuje nebo
brzy potřebovat bude.
Kromě verze Open přinesou další tři modelové řady prostory pro kajuty, do kterých lze
uložit vybavení, nebo je vybavit lůžkem. Větší
lodě mají dokonce dvě místa na spaní a samostatnou toaletu a kuchyň.

Nejkritičtější částí výrobního procesu je vyjmutí skořepiny z formy. SAVER profituje ze stálého
a teplého počasí, které prakticky celoročně panuje na jihu Itálie.

Po vyjmutí z formy a slepení dna s palubou je nutné laminátový skelet důkladně vyleštit.
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Souběžně probíhá montáž více modelů tak, jak přicházejí objednávky od zákazníků z celého světa.

Historie firmy je známá, můžete nám ale blíže
představit současnost značky SAVER?
Stále vyrábíme všechny naše lodě na jihu Itálie
na Sicílii. Pro laminování tady využíváme celoročně tepelnou energii ze slunce, o přesunu
výroby jsme nikdy neuvažovali.
Nejvíce prodejců máme po celé Itálii, dále
ve Francii a Španělsku. Také střední Evropa
a země jako je Švýcarsko, Rakousko, Česká republika a Německo jsou pro nás velmi úspěšné
trhy. Prodáváme i v dalších evropských zemích,

Zleva: exportní manažer Ricardo di Vita
a obchodní ředitel Carmelo Milici
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nebo třeba v Asii či na Komorských ostrovech,
které leží mezi Afrikou a Madagaskarem.
Kolik máte aktuálně v nabídce modelů? Které jsou
nejprodávanější tady na jihu Itálie a které si myslíte,
že se nejlépe hodí pro náš trh, kdy si majitelé lodě
této velikosti často nechávají na sladké vodě
na našich přehradách a na letní dovolenou si je
berou na Jadran nebo jinam po Evropě.
Aktuálně máme v nabídce patnáct modelů
ve čtyřech řadách. Pro rybáře se hodí, jak už
z názvu vyplývá, Fisher 590 Cabin, který je

možné používat za dobrého počasí na moři
nebo na vnitrozemských vodních plochách.
Trojice modelů Open je populární v celé Evropě. Název je opět vypovídající, jde o jednoduché otevřené čluny, které se dobře prodávají
v celé Evropě.
Čluny s kajutou Cabin jsou nejpopulárnější
ve střední Evropě, protože se hodí pro přepravu za autem na Jadran i jinam a přitom už
mají slušnou kajutu. V této řadě máme aktuálně pět modelů.

Malá kajuta se hodí pro nouzové přespání nebo jako místo
pro odpolední odpočinek.
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Nejpočetnější a také nejprodávanější je potom
řada Walk Around. Oblíbená je především ve Středomoří pro svoje výborné jízdní i užitné vlastnosti na moři. Postupně se stávají populárními
mezi zkušenými klienty i v Německu, Rakousku
i u vás v České republice. Kromě dvou největších
modelů 870 a 330 se rovněž dají pohodlně přepravovat za SUV automobilem na vleku.
Jak je pro vás důležitý export, a tedy i dodávky
lodí do České republiky? Aktuálním problémem
je délka dodacích lhůt napříč celým trhem
rekreačních lodí všech velikostí.
Export činí zhruba padesát procent celkové výroby. Export do ČR je pro nás důležitý samozřejmě také, ale prodejní čísla ve srovnání
například s Německem jsou pochopitelně nižší.
Čluny SAVER, které jsem měl možnost
vyzkoušet, vynikají dobrými jízdními
vlastnostmi. Jak dlouho u vás trvá vývoj nové
lodě od prvotní myšlenky k uvedení lodě na trh
a do distribuční sítě?
Od první myšlenky na novou loď do zahájení výroby prototypu to trvá přibližně dva roky. Náš

Před expedicí probíhá vždy důkladná kontrola a balení do pevné fólie, která chrání loď
až do okamžiku, kdy se dostane k zákazníkovi.

pan majitel je zkušený loďař a všechny trupy našich lodí jsou speciálně stavěné pro rychlou pohodlnou jízdu na Středozemním moři. Poslední
model Walk Around 330 byl vyvíjen ve spolu-

práci s interiérovými designéry pro uspokojení
všech potřeb uvnitř lodi a je to opravdu velmi
pohodlný člun jak pro několikadenní plavbu, tak
pro příjemně strávené odpoledne pro větší skupinu lidí. Místa a pohodlí je zde skutečně hodně.
Je to aktuálně vlajková loď společnosti SAVER,
na kterou se nyní čeká více než rok. Kapacita výroby je u tohoto modelu vyprodaná na šestnáct
měsíců dopředu.
Děkujeme za rozhovor.
Text a foto Marek Bylnický

Carmelo Milici
Milovník lodí a obchodní ředitel firmy pracuje v loděnici SAVER již více než 15 let.
Bydlí nedaleko továrny v Zapardinu. Volný čas tráví rád při procházkách na útesech
nad mořem nebo u kávy v některé z mnoha kaváren s výhledem na moře. Jak sám
říká, moře je celý jeho život.

Ve Středomoří jsou oblíbené pevné střechy,
které chrání před sluncem. Na tomto místě
probíhají závěrečné výrobní operace.
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