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KİŞİYE ÖZEL TASARIM: 
SQUADRON 78

Fairline, Squadron 78 modeli için çok 
önemli bir kilometre taşı olan 100. ya-
tını kutluyor. Hem seyirde hem demir-
de dünyanın en konforlu yatlarından 
birisi olan Squadron 78 Custom’da ki-
şisel tercihlere göre birçok özelleştirme 
mümkün.

Ö
düllü Squadron 78 Custom gövde tasarımı, şık mobilyaları ve ince 

ahşap işçiliğiyle öne çıkan lüks bir motoryat. Adından da anlaşıldığı 

gibi en önemli özelliği ise yat sahibinin istekleri ve ihtiyaçları doğrul-

tusunda tasarımında yapılabilen değişiklikler. Devasa flybridge’i Squadron 78’in 

sosyal yönünün ilk ipucunu veriyor. Çok geniş salon ve üst güverte alanlarından, 

mekânda ışığın ustalıkla kullanıldığı kişiye özel lüks kamaralara kadar yatın her 

yerinde geniş ve ferah dinlence/ eğlence alanları mevcut. Bu alaånlåarın tümün-

de, egzotik ağaçlar, elle seçilmiş granit çalışma yüzeyleri, özgün tasarımlar sade-

ce çok kaliteli malzemeler kullanılarak üretiliyor. En yaratıcı taleplere bile uygun 

olan bir seçenek bulunuyor. Üç ya da dört kabin yerleşimi, birçok farklı banyo ve 

mutfak konfigürasyonu, ayrı oda-gardıroplar ve master kabini genişletme olana-

ğının yanı sıra yatta ofisten uzak bir ofis bile kurabilirsiniz.

Squadron 78 ilk üretildiği günden itibaren Fairline’ın en başarılı ve ikonik lüks 

motor yatlarından birisi oldu. Dolayısıyla modelin 100. üretimi markanın en özel 

ve kişiselleştirilmiş teknesi konumunda. Bu yat, 400 özel ekipmanı ile Fairline 

Yacht Division ekibinin bugüne kadarki en heyecan verici ve zorlu projelerinden 

birisi olmuş. 

Güvertede döndürülebilir arkalıklı özel tasarım koltuklar bü-

yük tik bir masayla tamamlanıyor. Masadaki “gizemli” ışıklar 

ise sıcak, romantik bir hava yaratıyor. Squadron 78’in denge 

ve ince zevk anlayışı kendisini seyir halindeyken de hisset-

tiriyor. Tasarımda yakıt gibi ağırlıklar kaldırma kuvveti mer-

kezinin üzerinde yer alıyor. Böylece mükemmel suya tutun-

ma değerleri, hoş bir ses ve tekne genelinde düşük titreşim 

sağlanıyor. Squadron 78 24.37 metre uzunluğunda. 13 kişiye 

kadar konaklama imkanı sunuyor. İkiz MAN 1360 CRM Dizel 

motorlarıyla maksimum 33 knot, eğer ikiz Caterpillar C32-

1622 Dizel motor seçilirse maksimum 35 knot hıza ulaşıyor. 

(www.karina.com.tr)

Squadron 78’in ana salonu.

İstenirse 
genişletilebilen 
master kabinde tüm 
mobilyalar 
özel tasarım.

Flybridge geniş ve 
ferah bir dinlence/ 
eğlence alanı 
sunuyor.
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L
ansmanını takiben tasarımından birçok markanın esinlendiği 

güçlü bir duruşa sahip Prestige 750, bir tekneden beklenen 

her özelliğe sahip. 75 feet (22.58 m) uzunluğundaki yatın temel 

tasarım özelliklerini zevkinize göre siz belirliyorsunuz. Gövde rengi ola-

rak “açık şampanya, koyu şampanya ve derin mavi” renklerinin yanın-

da, iç mekânlardaki ahşap ve diğer materyallerin cinslerini, türlerini ve 

renklerini de seçilebiliyorsunuz. Bu uzunluktaki yatlarda daha önce de-

nenmemiş bir özellik ise master kabinin salondan geçilerek ulaşılan bu-

run kısmında, fakat üst güvertede konumlanmış olması. Bu sayede çok 

daha büyük yatlarda olduğu gibi bol ışıklı ve ferah bir ortam yaratılmış. 

Üç güverteli Prestige 750’nin flybridge’i de son derece geniş tutulmuş. 

Sıcak yaz akşamlarında konuklarınızla hoş vakit geçirmek için ideal bir 

mekân. Salonun yanında açık mutfak tarzı konumlandırılan kuzine ise 

son derece kompakt ve pratik çözümler sunuyor. Toplamda 4 kamarası 

bulunan yatta 10 kişi konaklayabiliyor. Seyir hızı 25, maksimum hızı ise 

28 knot. (www.karina.com.tr)

PRESTİJLİ AMİRAL

Prestige’in yeni amiral gemisi Prestige 750, 
birbirinden zevkli gövde renk seçenekleri 
ile son derece etkileyici bir tasarım.

Açık ve koyu şampanya ile derin mavi 
seçenekleri bulunan yatın salonu.

 Üst güvertedeki konumuyla bol ışıklı 
ve konforlu master kabin.


