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Robb Report – Vol.  06 (45)

ĐẸP KHÔNG TÌ VẾT 

Chiếc thuyền buồm hạng sang Sunreef 74 
là sản phẩm rất được ưa thích ở các vùng 
biển Caribe cũng như Địa Trung Hải. Nói 
đúng hơn, đây cũng là một trong những mẫu 
thuyền buồm đẹp nhất trong khu vực. Sản 
phẩm đầu tiên được ra mắt từ năm 2003. 
Đơn vị thiết kế Van Peteghem & Prevost đã 
tính toán kỹ lưỡng cả về kích cỡ, sự tiện nghi, 
tính ổn định cũng như mặt thẩm mỹ cho sản 
phẩm. Vừa sở hữu không gian rộng rãi, tiện 
nghi, vừa đem lại sự sang trọng hiếm thấy, 
Sunreef 74 sẽ đưa bạn chu du đến những 
vùng biển đẹp nhất địa cầu.
Thuyền buồm có phong cách thiết kế khác 
biệt, rất hiện đại và bắt mắt. Bên cạnh đó, 

Chiếc thuyền buồm của hãng Sunreef chinh phục khách hàng bằng 
vẻ đẹp từ trong ra ngoài.

Bài viết: Minh VŨ

Khu vực giải trí 
trên boong chính 

có không gian rộng 
rãi và được trang bị 

các sản phẩm nội 
thất tinh tế.

nhiều tác phẩm nghệ thuật cũng hiện diện 
trên boong. Từ hội họa, điêu khắc cho đến 
nội thất tinh tuyển từ các tên tuổi như 
Alexander Calder, Auguste Herbin, Martha 
Botto, Philippe Stark hay Ross Lovegrove. 
Bên trong cabin còn được trang bị các món 
đồ chơi như iPad, iPod, thiết bị game cầm 
tay, màn hình tivi cỡ lớn, đầu DVD với hơn 
300 bộ phim.
Giường ngủ và phòng tắm cùng nhiều phụ 
kiện khác là các sản phẩm mang thương hiệu 
của Hermès, Baccarat. Mỗi chi tiết đều được 
cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tạo hiệu ứng tối đa 
về thẩm mỹ cũng như chất lượng. ≠
www.sunreef-yachts.com
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