SLEEK
مشروع  Barracudaالجديد:
ً
مترا و  3طبقات تنعم بالمساحة والراحة
55
بخطوطـه المميـزة ذات الزوايـا ،وطلتـه

ممر وسطي مما يعني أن باستطاعتهم

الممتـدة الطويلـة ،جـذب مشـروع اليخـت

الخـروج مـن كبائنهم باتجاه صالة وسـطية

نقاط نقول:

ً
متـرا) أنظـار
اآللـي الجديـد 55( Sleek

ليصلـوا إلـى الصالـون ومسـاحة الطعـام

–شـكل انسـيابي بصـورة عامـة وبـدن

الـزوار إليـه خلال معـرض موناكـو األخيـر

والمتن الخلفي الواسع والسوالريوم.

خفيف فعال .البناء من األلمنيوم

أمـا المنصـة الشـاطئية علـى الطبقة

لليخوت.
هـذا اليخـت الذي تولـت Barracuda

السـفلية فإنهـا واسـعة إلـى درجـة تضـم

–السـرعة القصـوى  22عقـدة مـع
اقتصاد في استهالك الوقود

ً
ً
ً
وألعابـا
بخاريـا
وحمامـا
سـونا صغيـرة

–يخت  GT 500في شكل ناعم وفعال

إلـى جانـب تصميـم أقسـامه الداخليـة

للرياضـات المائيـة ومعـدات للتماريـن

–الخدمـــة والطـــاقـــــم علـى الطبــقــــة

والخارجيـة ،يبـدو وكأنـه أحـد المتسـابقين

الرياضيـة .وهنـاك جناحـان طـول الواحـد

فـي مبـاراة دوليـة للسـرعة .االنطباعـات

 7,20أمتـار إلـى الجانبيـن لالسـتمتاع

األولـى مرضيـة ألنـه يخـت عملـي قـوي

بالبحر والتواصل معه.

Design

Yacht

هندسـته

البحريـة

مريـح صالـح لكل الظـروف الجوية ويصنع

الطبقـة العلويـة مـن مسـتويين

بمواصفـات خاصـة بالكامـل بحجـم أقـل

ومنهـا نصـل إلـى بـرج القيـادة ومسـاحة

من .GT 500

جلوس وأخرى للمشاهدة.

وهـو مؤلـف مـن ثلاث طبقـات

مسـاحة الجلـوس العلويـة تقـع خلـف

انسـيابية رحبـة .وبذلـك فإنـه يوفـر

مركـز القيـادة ،وقـد ألحـق بهـا غرفـة مـؤن

مسـاحات كافيـة للمالـك وضيوفـه فـي

خاصـة مـع مسـاحة للخدمـة .وهـي توفـر

الداخل والخارج.

مشـاهد رائعـة .ويمكن للضيـوف متابعة

علـى الطبقـة الرئيسـية التـي ال

116

وإذا أردنـا أن نلخـص تصميمـه بعـدة

اإلبحار إلى جانب القبطان.

تنقصها أي مقومات للراحة ،جناح المالك

وهنـاك وسـائد شمسـية علـى بـرج

الـذي يحتـل كامـل العـرض مـع تيراسـين

القيـادة ،ومـكان خـاص للقـاء وتنـاول

مطليـن علـى البحـر مـن الجانبيـن .كبائـن

الطعـام فـي الخارج محمي من الشـمس

الضيوف األربع المتوازية يتم دخولها من

وعوامل الطقس.

theworldofyachts.com

السفلية
–كـــبائــــن الضيوـــف عـلــى الطــبـــقـــة
الرئيسية (مستوى واحد)
–منصـة شـاطئية خلفيـة واسـعة مـع
جناحين بطول  7,20أمتار للواحد
–برج قيادة كبير
–جنــاح أمامــي للمالــك يحتــل كامــل
ا لعــر ض
–متـن علـوي انسـيابي مـع مركـز قيـادة
وصالون خاص
–كاراج القـارب فـي مقدمـة الطبقـة
الرئيسية
–مـهـبـط أمـامـي للهـليـكـوبـتــر يـعـمـل
باللمس.
www.barracuda-yd.com

