SUNREEF YACHTS POLAND
Sunreef 80 7X Split

SUNREEF YACHTS

تكشف في «كان» أسرار
ثالثة يخوت جديدة
وتشارك بأسطول وأنشطة
 ..وحفل كوكتيل مميز

إلــى حفــل الكوكتيــل الســنوي المعــروف والتجــارب البحريــة

Sunreef 60

االعتياديــة.

إنه يمثل تشـكيلة  Sunreefالشـراعية الجديدة خير تمثيلFeel .

مـن اليخـوت التـي سـتظهر للمـرة األولـىSunreef 80 ،
و  Sunreef 60الشـراعيان الجديـدان .إضافـة إلـى Open 40

 the Blueالهيـكل الرقـم  1مـن  Sunreef 60الجديـد يضـم 5
كبائن مع مساحات خارجية أخاذة وبرج قيادة معه جاكوزي.

 Sunreef Power Diamond Editionوكذلـك Sunreef

ويلفـت النظـر أن األقسـام الداخليـة المنفـذة بمواصفـات

 Supreme 68 Powerو  .Sunreef 74وبذلـك فـإن الشـركة

خاصـة تمـزج بيـن األلـوان األزرق الفاتـح والرمـادي واألبيـض

ً
ً
مميزا في المهرجان لم يشهده من قبل.
أسطوال
ستجمع

للحفاظ على الطابع البحري العصري.
هـذا اليخـت يتمتـع بمسـاحات إقامـة مثاليـة وتصميـم

Sunreef 80

كاسيكي وأرفع مستويات التكنولوجيا.

إنـه سـوبر يخـت شـراعي مثالـي للرحـات الخاصـة والتشـارتر
والمغامـرات العابـرة للمحيطـات .مسـاحة اإلقامـة علـى متنـه

40 Open Sunreef Power Diamond Edition

تصـل إلـى حوالـي  300متـر مربـع .وقـد طلـب مالـك  7Xمـن

هـذا هـو أول يخـت في العالم ينطبق عليـه القول بأنه مصقول

الشـركة أن تصممـه بأربـع كبائـن رحبـة منهـا جنـاح رئيسـي.

بالماس!

الصالـون الرئيسـي يتسـم بالروعـة واإلطالـة البانوراميـة عبـر

إنـه يخـت ديناميكـي للغايـة رفـع مسـتوى األناقـة والسـرعة

ً
ً
ً
بحريا ذا أهمية خاصة بالنسـبة
سـنويا
حدثا
لليخـوت،

هــذا العــام (الــدورة  50التــي ســتقام بيــن  11و  16أيلــول/

الزجـاج الـذي يلفـه .الديكـور مـزدان بخشـب التيـك واللمسـات

إلى األعلى .هيكاه زادا من سعته ومستوى استقراره وكذلك

ســبتمبر) ستدشــن فيــه ثاثــة يخــوت جديــدة تظهــر ألول مــرة

المعدنيـة والكوارتـز .مسـاحات اإلقامـة جذابـة وهـي علـى بـرج

من أناقته وكفاءته.

إليهـا ،ولهـذا السـبب فإنهـا تغتنـم فرصـة انعقـاده كل عـام كـي

لعامــة النــاس .كمــا أنهــا ســتعرض خمســة يخــوت مزدوجــة

القيـادة وتيـراس المقدمـة ومركـز القيـادة .المفروشـات متحركـة

تكشف فيه أحدث ما صنعته من يخوت.

الهيــكل .وســتقيم العديــد مــن األنشــطة والمناســبات ،إضافــة

وهي قابلة للتعديل وفق خيارات عديدة.

تعتبـر  Sunreef Yachtsمهرجـان كان الفرنسـي
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Sunreef 80 7X Split
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ولقـد جهـز هـذا اليخـت اآللـي بمحركـي Mercury Racing
 .860 HPكمـا أنـه مطلـي بطاء ماسـي Sun King Diamond
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Sunreef Supreme 68 Power

مـن ميـزات هـذا اليخـت اآللـي المـزدوج الهيـكل الصالـون

الصالـون األساسـي ذو زجـاج بانورامـي وديكـور أنيـق مـن

إنه يخت مزدوج الهيكل مصنوع لاثارة والمتعة.

نصـف المفتـوح والـكاراج الخلفـي الذي يـؤوي القـارب واأللعاب

خشـب التيـك المطعـم بالمعـادن والكوارتـز للوصـول إلـى طابع

وقد أنتجته الشركة بالتعاون مع .AGL Marine

المائية والجت سكي.

عصـري راق .مسـاحة الجلـوس إلى اليمين مع حيـز تناول الطعام

 Coatingقامت به شركة .Jean Boulle Luxury

وهـو آخر يخت تطلقه الشـركة من النمـوذج الناجح Sunreef
Sunreef 74

.Supreme 68 Power

إضافة جديدة لتشكيلة الشركة من اليخوت الشراعية الكاسيكية
المزدوجة الهيكل وقد ُجهز  Chrissyبأربع كبائن إضافة إلى جناح
رئيسي رحب.

مـن مسـاحاته الخارجيـة المخصصـة للجلـوس نذكـر تيـراس
المقدمـة الدافـئ ،بـرج القيـادة الكبيـر ،خلفيـة مقصـورة القيـادة

تشكيلة جديدة

ً
نموذجـا
هـذا وسـيكون مهرجـان كان فرصـة للشـركة كـي تعـرض
ً
مصغـرا مـن المشـروع الجديـد  Sunreef Power 80المـزدوج
الهيكل المعد للرحات الطويلة براحة عليا.

الممتـدة نحو منصة هيدروليكية .بدنه باللون التوركوازي القاتم
وأقسامه الداخلية المستوحاة من ديكور األندية الليلية ،جعلت
منه أكثر يخوت  Sunreef 74غنى بالمواصفات الخاصة.
Sunreef Supreme 68 Power
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Open Sunreef Power Diamond Edition 40

 Sunreef 80 7X Splitأول التشـكيلة الجديدة واثق من نفسـه

ً
ً
ً
مربعـا  ..وهذا
مترا
معـا حوالي 47
إلـى اليسـار تبلـغ مسـاحتهما
رقـم قياسـي .الصوفـا إلـى اليميـن عميقـة ومـزودة بسـنادات

ً
ً
مثاليـا للقـراءة والقيلولـة.
مكانـا
للـرأس قابلـة للطـي ممـا يوفـر

وقـد علـق عليـه  Adam Paruszewskiالمهنـدس البحـري

ً
نموذجا ال يضاهى من حيث
للشـركة فقـال« :بهذا اليخـت أنجزنا
الراحـة والكفـاءة .إنـه يخـت متـوازن للغايـة تحـت الميـاه وفوقها،
ً
ناعما مع البقـاء ً
ً
ً
وفخمـا .لقد أجرينا
رحبا
إبحـارا
وهـو يوفـر لمالكـه

عليـه تجـارب فـي بحـر البلطيق فـي مختلف ظروف البحـر والرياح

ً
عمقا إلى الجانب اآلخـر مع مقاعد عند
وهنـاك صوفـا أخـرى أقـل

ً
جيـدا .إنـه ديناميكـي عنـد الريـاح الخفيفـة .وعندمـا
وكان أداؤه

طاولـة الطعـام .باتجاه المقدمة هناك خزانة تحمل جهاز تلفزيون

أبحرنـا بـه عكـس الريـح بسـرعة  22عقـدة وصلنـا إلـى  11,6عقدة

ً
وصندوقا لتبريد المشروبات.

تحت الشـراع األساسـي وشـراع الـ  .Genoaوعندما أبحرنا باتجاه

وقـد طلـب المالك أربع كبائن واسـعة للضيوف من ضمنها

الريـح بسـرعة  9عقـد وصلـت سـرعته إلـى  7عقـد تحـت الشـراع

الجنـاح األساسـي الـذي يحتـل هيـكل الجانـب األيمـن مـع كابينـة

األساسـي وشـراع الــ  .Gennakerإنـه يخـت رائـع قـادر علـى

ً
ً
ومكتبـا وصوفا وغرفة للتزين
سـريرا
األطفـال .هذا الجناح يضم

ً
كثيرا ومستعد لإلبحار إلى أي مكان
..

مخفيـة خلـف جدار/ديكـور مصمـم بمواصفـات خاصـة .الحمـام

طلبه رجل كرواتي يعشق اإلبحار ،فكان أول نموذج من تشكيلة

الرحب ذو تصميم أنيق وهو يجمع بين التيك والكوارتز.

.Sunreef 80

للخزن ويتم دخوله مباشرة من كابينة الطاقم.

اإلبحار حول العالم».
وهـو يدعـو الخـارج إلـى الداخـل ،إذ أن الطبقـة األساسـية
تفتـح باتجـاه تيـراس المقدمـة وكذلك نحـو مركز القيـادة الخلفي.

أما هيكل الجانب األيسر فهو يضم المطبخ وكبائن الطاقم

فاالنسـجام تـام بيـن المسـاحات الداخليـة والخارجية .مفروشـات

اسـمه  Nomisوتبلـغ مسـاحات اإلقامـة فيـه حوالـي  300متـر

( 7X Splitاسـم اليخـت) بخطوطـه الكاسـيكية ومسـاحاته

مـع كابينتيـن للضيـوف تعكسـان أسـلوب الجنـاح الرئيسـي

مركـز القيـادة المذكور متحركة .وهنـاك منصة خلفية هيدروليكية

مربـع منهـا جنـاح رئيسـي يحتـل كامل العـرض له ممر خـاص إلى

الرحبـة وطبقتـه الرئيسـية الواسـعة ومرونته الكبيـرة في الصنع

بتفاصيلـه الجلديـة والمـزج المتـوازن بين اللونيـن األزرق الغامق

تمـدد مسـاحة الجلـوس إلـى الحد األقصـى عند إطـاق القارب.

تيراس المقدمة.

بناء لمواصفات خاصة  ...ينتظره مستقبل مميز.

والرمـادي المعدنـي .المطبـخ تصميمـه ذكي ويضـم عدة أماكن

والطبقـة الرئيسـية تصلـح لاسـتخدام حلبـة للرقـص أو قاعـة

theworldofyachts.com
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Sunreef 74

للمؤتمرات أو غرفة لليوغا  ..ولشتى المناسبات المتنوعة.
ويمكـن الوصـول بسـهولة مـن الصالـون إلـى تيـراس
المقدمة المحمي من الريح والشمس .وهو منطقة لاسترخاء

وعلـى الطبقـة الشمسـية نجد ً
بـارا كامل التجهيز ومسـاحات
شمسـية وطاولـة للطعـام مـع صوفـا للضيـوف ،إضافـة إلـى
محطة تحكم مزدوجة.

بمقاعدهـا وفرشـها الشمسـية .بـرج القيـادة يلتـزم بعناصـر
التصميم للتشـكيلة الجديدة من اليخوت الشـراعية التي تعطي

Pomorskie Rendez-Vous

األولوية للحرية.

ومـن المفيـد ذكـره أنـه بعـد الـدورة السـابقة مـن المهرجـان،
ً
عامـا علـى تأسيسـها ،فقـد أنهـت
واحتفـال  Sunreefبمـرور 15

اسـتعداداتها لاشـتراك بالـدورة الجديـدة فـي ،Vieux Port
Sunreef 80 7X Split
ً
مترا
الطول24,4 :
ً
مترا
العرض11,5 :
المحركان2x280 hp :
سعة الوقود 6 :آالف ليتر

وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الحفـل الرابع الذي أقامتـه Sunreef
 Yachtsتحـت مسـمى  Pomorskie Rendez-Vousيـوم
الجمعـة فـي الثامـن مـن حزيـران الفائت فـي غدانسـك – بولندا
ً
ً
ً
اسـتثنائيا فحسـب
فخمـا
حدثـا
( )Gdansk – Polandلـم يكـن
بـل إنـه شـكل كذلـك بدايـة للكشـف عـن التشـكيلة الجديـدة في

سعة المياه 1600 :ليتر

الليلة التي سـبقت الحدث .وقد حضر هذا الحفل البهيج العديد

 203 :Mainsailأمتار مربعة

المهميـن
مـن كبـار الشـخصيات البولنديـة واألجنبيـة والزبائـن
ّ

ً
ً
مربعا
مترا
340 :Gennaker

الحفل فقرات فنية عديدة استمرت حتى ما بعد منتصف الليل

ً
ً
مربعا
مترا
155 :Genoa
ً
ً
مربعا
مترا
مساحة اإلقامة340 :
التصنيفA :
التصميم والهندسة البحريةSunreef Yachts :
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بجناحها .Multi 022

والعامليـن فـي الصناعـة البحريـة مـن أنحـاء العالـم .وتضمـن
أعجبت الحاضرين.
وفـي الختـام تم إطـاق األلعاب النارية التي أضاءت سـماء
المنطقة.
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