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YENİ SUNREEF POWER 115 MEGA KATAMARAN

Sunreef Yachts, katamaran serisi yatlarına yeni modelleri eklemeye 
devam ediyor. Firmanın en son modeli Sunreef Power 115, çift gövdeli 

tasarımların sağladığı mekan avantajlarını, konforu ve güvenliği maksimize 
etmiş durumda.

35 metre uzunluğundaki megayat, Sunreef 90 serisinin yerini alırken 
benzer özelliklere sahip olacak. Yeni megayatta yaklaşık 700 metrekare 
alanla toplam 12 konuk için en mükemmel olanaklar sunulacak. 

Sunreef Power 115’in ana güvertesinin büyük bir bölümünü, devasa 
ölçülerdeki barı da olan ana salon ve isteğe bağlı olarak yer alacak açılabilen 
balkon kaplıyor. 13,80 metre genişliğindeki güverteyi kaplayan salonda, 
farklı yerleşim düzenine sahip oturma grupları yerleştirilebilecek. Yatta 
ayrıca, ilave olarak da kullanılabilecek, yedek 80 metrekare alan da bulu-
nuyor. Bu alan bir ofis, spor merkezi veya megayatın merkezinde, harika 
ölçülerde servis mutfağı olarak değerlendirilebilecek.

Sunreef, mega katamaranın iç tasarımında yatı sipariş edecek kişiye 
büyük esneklik bırakıyor. Megayatın sunumunda kullanılan görsellerde, 
iç mekanlarda toprak rengi öne çıkıyor. Böylece modern bir görünüm ser-
gilenmiş. Sunreef Power 115, daha önceki projelerinde olduğu gibi geniş 
ölçüde ahşap, deri ve diğer malzemelere de yer verecek. Mega katamaranda 
6 personel için de gerekli konaklama bölümleri bulunuyor. 

Sunreef, motor seçimi için de yat sahi-
bine çeşitli motor seçenekleri sunuyor. 
Sunreef’in ilk önerisi çift 2.600 HP MTU ile 
30 knot hız yapılacağı hesaplanmış. Ancak 
Sunreef Power 115, bu seçeneğe ilave ola-
rak su jeti güç ünitesi veya Volvo Penta 
IPS ünitesi ile de donatılabiliyor. Diğer bir 
çözüm ise daha az yer işgal edecek olan 
dizel motorlar. Bu sayede yaklaşık yüzde 
40 yakıt tasarrufu sağlanabiliyor. 

PALMARINA 
BODRUM’DA 
KIŞ GÜVENCESİ

Palmali Grup tarafından 
2011 Mayıs ayında satın 

alınarak ve tamamen yeniden 
inşa edilerek, 2013 Haziran 
ayında tam kapasite ile hayata 
geçirilen Palmarina Bodrum, 
açılışından bu yana dünyanın 
çeşitli bölgelerinden gelen 
denizcileri, yerli ve yabancı 
ziyaretçileri, uluslararası stan-
dartlarda hem denizde hem 
de karada ağırlamaya devam 
ediyor.

Palmarina Bodrum 260 ton 
kapasiteli mega travel lifti ile 
süper ve mega yatlara kara-
parkında da ev sahipliği yapı-
yor. Uluslararası standartlarla 
sunduğu integratif hizmetleri 
ile gündeme gelen Palma-
rina Bodrum, kış sezonunda 
karada olmayı tercih eden 10,5 
metre en ve 260 ton ağırlığa 
kadar olan megayatları kara-
park alanında ağırlayabiliyor. 
15 Kasım’dan 15 Mayıs 2015 
tarihine kadar karapark rezer-
vasyonlarında teknenin boyu 
oranında indirim olanağı sunu-
luyor. Ayrıca, 6 aylık bağlama 
taahhütlerinde yüzde 35 indi-
rim uygulanıyor.


