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Gulf Craft تفاجئنا مجددًا

MAJESTY 140
الداخل والخارج يتنافسان
على إمتاع كل الحواس!



االسترخاء، مازجًا بين ألوان السنديان الفاتحة مع األبيض الالمع 
والجلد المزخرف في التجهيزات.

الكابينـة الرئيسـية تحتل القسـم المواجه لمركـز القيادة وقد 
جهـزت بسـرير كنـغ سـايز وطاولـة للكتابـة وغرفـة للتزيـن وحمـام 
جـداره مـن الزجـاج. وهـي تطـل علـى مشـاهد بانوراميـة وتتصل 

بالتيراس األمامي والجاكوزي.
للضيـوف وكابينـة  كابينـة  األيمـن يضـم  الهيـكل  تصميـم 
فخمـة لكبـار الضيـوف بسـرير مـزدوج وصوفـا وحمامـًا ومسـاحة 
للتزين. أما الهيكل األيسـر فيحتوي على كابينة الضيوف الثالثة 
والمطبخ مع مصعد للطعام يخدم الصالون وبرج القيادة وكبائن 

الطاقم المريحة.
برج القيادة الرحب فوقه غطاء عملي أنيق. مساحته 65 مترًا 
مربعـًا وهـو مثالي للجلوس وتناول الطعام ومجهز ببار وباربكيو 
شمسـية.  وفـرش  أشـخاص  لثمانيـة  تتسـع  عريضـة  وطاولـة 
وهنـاك أماكـن أخـرى للجلـوس فـي المقدمـة وكذلـك فـي مركـز 

القيادة الخلفي.
وإسـوة بـكل يخـوت تشـكيلة Sunreef Supreme 68 فقـد جهز 
هذا اليخت بكاراج خلفي واسع يتسع لقارب Williams 445مع كاياك 
وجهـاز ضغـط للغـوص وصناديـق للخـزن وثالجـات إضافيـة للرحـالت 
الطويلـة المـدى. وعنـد تخفيضـه إلـى مسـتوى البحـر يتحـول بـاب 
الكاراج إلى Beach Area واسعة تعجب ممارسي األلعاب المائية.

40 Open Sunreef Power
ومـن ناحيـة أخـرى، ستكشـف الشـركة ألول مـرة، فـي معـرض 
دبـي، عـن يختهـا الجديـد Open Sunreef Power 40 المالئـم 

للرحالت النهارية.

هذه النسخة األولى مجهزة ببار كامل ونظام صوتي حديث 
وحمـام وغرفـة للخدمـة وغطـاء شمسـي وأماكـن واسـعة للخـزن 

ومنها معدات الصيد.
وهـو يصنـع بمواصفـات خاصـة بالكامـل. ويمكن اسـتخدام 
القسم األمامي المكشوف لبناء كابينة مريحة بسرير مزدوج إذا 

أراد المالك استخدامه في عطالت نهاية األسبوع.
وقد جهز بمحركي Volvo Penta IPS 600 قوة الواحد 435 

حصانًا. وهناك خيارات أخرى في المستقبل.
وقـد علـق Francis Lapp مؤسـس ورئيـس الشـركة قائـاًل: 
يخـت  السـوبر  قـوارب  Sunreef Yachts سـوق  دخلـت  »لقـد 
والمراكـب النهاريـة بإنتـاج مدهـش. Open 40 ببنيتـه العريضـة 
وامكانيـة طـي الجوانـب، بـات يمتلـك مسـاحات إقامـة واسـعة 
استثنائية. وهو يحافظ على توازن في السرعات العالية. وتتميز 
نسـختنا التي سـنعرضها في دبي ألول مرة بالهيكل المسـطح 

لكننا نعمل حاليًا على نسخة الـ Hydrofoil. لن نتوقف أبدًا«.
www.sunreef-yachts.com

التصميـم المذكـور أتاح التوصل إلى صالون مدهش محاط 
أنيـق يحـث علـى  إلـى السـقف بتصميـم  بالزجـاج مـن األرض 

فـإن   ،2016 العـام  منهـا  نمـوذج  أول  إطـالق  منـذ 
تشـكيلة Sunreef Supreme التـي تتميـز بتصميـم 
ذكي وأحجام ومساحات إقامة غير مسبوقة، كتبت فصاًل جديدًا 

في عالم اليخوت.
 Supreme( ATHENA ومـع اليخـت اآللـي المـزدوج الهيـكل
Power 68( فإن هذه الشـركة العريقة سـتبهر زوار معرض دبي 
الدولـي الحالـي للقـوارب الذين سـيجذبهم اليخـت المذكور، من 

بين نخبة اليخوت التي يستضيفها.
لقـد اشـتق اسـمه ATHENA مـن إلهـة الحكمـة والشـجاعة 
والرياضيـات والفنـون، لـدى اليونـان. وال شـك أن لـه من اسـمه 
نصيـب. فهـو يتميـز بتصميـم مؤثـر وتكنولوجيا حديثـة وصفات 

غير مسبوقة.

SUNREEF في دبي:
 Supreme 68 Power 

40 Open Sunreef Power و
سيزدحم عليهما الذواقة
ليكتشفوا .. ما فاتهم
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Sunreef Supreme 68 Power

الطول اإلجمالي: 20,45 مترًا )67,1 قدمًا(

العرض: 10,51 مترًا )34,5 قدمًا(

2xVolvo Penta IPS 1050 :المحركان األساسيان 
)800 hp each(

سعة الوقود: 7000 ليتر

الضيوف: 12

المساحة اإلجمالية للمعيشة: 300 متر مربع

40 Open Sunreef Power

الطول اإلجمالي: 12,75 مترًا )40 قدمًا(

العرض: 5,20 أمتار )17 قدمًا(

الغاطس: 0,7 متر )2,3 قدم(

2xVolvo Penta IPS 600 )435 hp each( :المحركان

B&C :التصنيف

Sunreef Yachts :التصميم

مادة الصنع: مواد مركبة متطورة
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