    

   
      

“ในเวลากลางวันเธอคนนีเ้ ปล่งประกายความหรูหรา และทรง
พลังยามอยู่เหนือผิวนํ้า แต่เมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเธอจะ
เปลีย
่ นตัวเองเป็นเรือแห่งการปาร์ตี้ พร้อมต้อนรับทุกคน และ
มีความสุขทีไ่ ด้สร้างความบันเทิง เรือสไตล์ Catamaran ทีม
่ ี
พลั ง ขั บ เคลื่ อ นสู ง ให้ ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากกั บ การมอบ
มิตรภาพ และความสนุก เชิญพบ Kukla – เรือยอร์ชพร้อม
เครื่องยนต์ระดับ Sunreef Supreme 68 รุ่นล่าสุดจาก
Sunreef Yacht ผู้ผลิตเรือชั้นนําของยุโรป”









Kukla อยูภ่ ายใต้การครอบครองของชาวสวิสผูไ้ ม่ขอ
เปิ ด เผยชื่ อ ที่ ต ้ อ งการมี เ วลาหยุ ด พั ก จากชี วิ ต ที่ แ สน
วุน่ วายในโลกการ ทําให้เขามองหาเรือทีม่ พี นื้ ทีข่ นาดใหญ่
และความสะดวกสบายเพือ่ ความสุขในการล่องเรือตลอด
ทั้งวัน และสามารถปาร์ตี้จนดึกดื่น เขาได้ข้อสรุปจาก
ขนาด และความกว้างของ Sunreef Supreme 68
Power น่าจะเป็นตัวเลือกทีเ่ พอร์เฟ็กต์ในการเดินทางทาง
นํ้าทั้งแบบส่วนตัว และการเปิดให้คนอื่นเช่าใช้งาน
เพียงแค่แสงแดด และพื้นที่ส่วนตัว
พื้นที่ขนาดใหญ่ 65 ตารางเมตรที่แสนหรูหราของ
Kukla พร้อมมอบความสุขด้วยการจัดพื้นที่อย่างลงตัว
เลานจ์กลางประกอบด้วยโซฟาขนาดใหญ่รูปตัว C เพิ่ม
ความลงตัวด้วยชุดโต๊ะกาแฟ/ทานอาหาร เพลิดเพลินกับ
ทีวีขนาด 78 นิ้วที่ติดตั้งบนกําแพงห้อง ในส่วนของห้อง
ครั ว ที่ อ ยู ่ ถั ด มานั บ เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ของการออกแบบ
ภายในของดาดฟ้าเรือหลัก ด้วยการมีตู้เก็บของทั้งด้าน
บน และด้านล่างเพื่อเก็บอุปกรณ์จําเป็นเพื่อความมั่นใจ
ในการมอบบริการระดับห้าดาว การติดตั้งบานกระจก
ขนาดใหญ่รอบด้านช่วยให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาข้างใน
สามารถปรับเปลี่ยนประตูบานพับเพื่อสร้างความเป็น
ส่วนตัวหรือจะเปิดรับอากาศบริสุทธิ์สัมผัสธรรมชาติ
เสริมอารมณ์ความผ่อนคลายด้วยวัสดุตบแต่งที่เพิ่ม
ความสว่างผสมผสานระหว่างโทนสี Canyon Oak,
Cream, Silver Gray และ Glossy Black
ในส่ ว นของพื้ น ที่ พั ก ผ่ อ นได้ รั บ การออกแบบให้




กลมกลืนกับแผงควบคุม มีความสะดวกในการลงบันได
สูด่ า้ นท้ายเรือ และห้องเก็บอุปกรณ์ พืน้ ทีภ่ ายในไม่เพียง
จะรองรับเรือชูชีพ แต่สามารถเก็บเจ็ตสกี และของเล่น
ทางนํ้ า มากมายเพื่ อ ทํ า ให้ แ ขกทุ ก คนของ Kukla
สนุกสนานจนลืมเวลาตลอดทั้งวัน ประตูด้านท้ายเรือ
สามารถปรับลดระดับลงมาตํ่าเพื่อเป็นเหมือนชายหาด

ส่วนตัวกลางทะเลอีกด้วย
นอกจากนี้ ร ะเบี ย งด้ า นนอกสามารถใช้ ป ระโยชน์
มากมายตามต้ อ งการจากการที่ ลํ า ตั ว เรื อ Sunreef
Supreme 68 มีความกว้างถึง 10.5 เมตร โดยพื้นไม้
คุณภาพสูงทําให้คณ
ุ มีพนื้ ทีน่ อนอาบแดดหลากหลายมุม
โดยจะมีกนั สาดยืน่ ออกมาจากระเบียงด้านบนเพือ่ ให้มมี มุ

หลบพักร้อนอยู่เช่นกัน
เมื่อตะวันลับขอบฟ้า
หลังจากเป็นเจ้าบ้านสุดแสนเพอร์เฟ็กต์ตลอดทัง้ วัน
Kukla ชอบจะสร้างความสนุกสนานในยามคํ่าคืน ด้วย
การมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบรรดาแขกของเธอตลอดทั้ง
คืน ด้วยระบบควบคุมทีง่ า่ ย การเลือกรูปแบบเสียงเพลง

และแสงไฟ LED เพือ่ สร้างบรรยากาศทัง้ ด้านใน และด้าน
นอกดาดฟ้าเรือ Kukla จะทําให้แขกทุกคนของเธอพบ
ความสุขอย่างที่สุด พื้นที่ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่มีทั้ง
โซฟา, โต๊ะทานอาหาร, บาร์เครื่องดื่ม, เตาย่างบาร์บีคิว,
ทีวีป้องกันนํ้า และเตียงนอนอันแสนสบาย สุดท้ายอ่าง
จากุซซีบ่ ริเวณระเบียงด้านนอก – อาจเป็นสถานทีด่ ที สี่ ดุ

สําหรับค็อกเทลแก้วสุดท้ายเพื่อเฝ้ารอพระอาทิตย์ขึ้น...
แต่สําหรับคนที่อยากจะนอนหลับฝันดีบนเรือลํานี้
Kukla มีห้องนอนที่หรูหรามากถึง 4 ห้องรวมถึงห้อง
มาสเตอร์-สวีต ที่มีการออกแบบ และตบแต่งในรูปแบบ
เดียวกับห้องพักผ่อนด้านบน พร้อมอุปกรณ์อาํ นวยความ
สะดวกครบทัง้ ทีว,ี ตูเ้ สือ้ ผ้า และห้องนํา้ ส่วนตัวทีท่ กุ อย่าง
สวยงามมีสไตล์
ในขณะที่การติดตั้งเครื่องยนต์ Volvo IPS-800
2 ตัว เพื่อควบคุมลําตัวเรือทั้ง 2 ฝั่ง Kukla มีระบบ
ควบคุมทีง่ า่ ยท่ามกลางการจราจรทางนํา้ ทีห่ นาแน่น และ
เพิม่ ความสะดวกสบายด้วยระบบควบคุมอัตโนมัตทิ ยี่ อด
เยี่ยม และมีกําลังเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมในยามที่เธอ
ต้องการพาบรรดาแขกบนเรือไปสูก่ ารพักผ่อนทีน่ า่ ตืน่ เต้น

ข้อมูลสําคัญ
ความยาว
ความกว้าง
เครื่องยนต์หลัก

:
:
:

ความจุถังนํ้ามัน
ผู้โดยสาร
พื้นที่ใช้สอย
ผู้ออกแบบ

:
:
:
:

20.45 เมตร/67.1 ฟุต
10.51 เมตร/34.5 ฟุต
2x 800 Volvo IPS
(2 x 625 แรงม้า)
7,000 ลิตร
12 คน
300 ตารางเมตร/3,251 ตารางฟุต
Sunreef Yachts





