YENİTEKNELER
Çizim masalarından suya... Heyecan verici yeni modeller
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Modern stili ve güçlü
makineleriyle süper yatlara
ciddi bir rakip.

Sunreef 90 power
Sunreef, ufak seri üretim
modellerinin tasarım hatlarından ve
üretimi bekleyen sıradaki
konseptlerinden de görülebileceği
gibi özgüveni yüksek bir tersane. 90
power, keskin hatlara sahip üst
yapısını tamamlayan temiz hatları,
öne doğru alçalan üst güvertesi ve
ana güverte katındaki açılır
balkonları gibi süper yatlarda
görmeye alışkın olduğumuz
özellikleriyle çarpıcı bir canavar.
13.4m (44ft) genişliği sayesinde
dış yaşam alanlarının boyutları
şaşırtıcı değil, iki katlı ön güverte
sabit güneşlenme minderleri ve sabit
olmayan güverte sandalyelerinin
yanı sıra iki adet kişisel deniz aracını

muhafaza etmeye yeterli alanıyla
dinlenmek için özellikle güzel bir
bölüm. Üst güvertede kapalı gökyüzü
salonu içeride ve dışarıdaki yemek
masalarıyla her iki bölümde de konuk
ağırlamak için ideal. 90’ın bir çift
1600hp ya da 1800hp’lik makineleri
de bu kattaki dümen köşkünden
kumanda ediliyor; büyük olan
makine seçeneğiyle donatılan tekne
25 knot sürat sunuyor.
Ana güverte de kıçtaki kocaman
dinleme bölümü ve her iki yanındaki
balkonlarla son derece geniş olacağa
benziyor. İki merdiven baş taraftaki
yükseltilmiş pencerelerle harika
manzaraya sahip olan muhteşem
master kamaraya uzanıyor.

44ft’lik genişlik
büyük bir avantaj.

Misafirler için üç adet kamaranın
yanı sıra iki adet de banyolu
mürettebat kamarası bulunuyor.
Akdeniz’de konuklarınızı ağırlamak
için bundan daha uygun bir tekne
bulamazsınız.
İletişim: sunreef-yachts.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boy 27.4m (90ft)
En 13.4m (44ft)
Makineler Çift MTU 1600/1800hp
Maksimum hız 25 knot
Başlangıç fiyatı 9.5 milyon Euro

Prestige 680
Fransız tersane Jeanneau
bünyesinde lüks gezi tekneleri
üreten Prestige Yachts yeni modeli
680’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Dünya prömiyeri Eylül 2015’te
Cannes Yat Festivali’nde yapılması
planlanan yeni model J and J Design
ile Garroni Design işbirliğiyle

tasarlanmış. Prestige’i başarıya
ulaştıran tüm özellikleri üzerinde
taşıyan yeni modelle Yacht Division
serisi tamalanacak. Üç veya dört
kamaralı yerleşim planıyla sunulacak
yeni modelde iç mekanlarda gün
ışığı, hacim ve rahatlığın ön planda
tutuluyor. İletişim: karina.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boy: 21,46m (70ft 4in) En: 5,33m
(17ft 5in) Makine: 900hp Volvo IPS
1200 Başlangıç fiyatı: 1 milyon
600bin Euro
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