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Nowości w Sunreef Yachts
24.09.2017.

Najnowsza seria luksusowych wielokadłubowców Sunreef Yachts ma swoje korzenie w żeglarskiej klasyce.
Jej inspiracją była chęć połączenia tradycyjnej łodzi żaglowej z nowoczesnym designem. W ten sposób
powstał idący z duchem czasu projekt jachtów stworzonych zarówno do wypoczynku na morzu oraz
czarteru jak i do długich podróży przez ocean. Dziś, stocznia uchyla rąbka tajemnicy i przedstawia nową
ofertę żaglowców, której pierwsza jednostka zwodowana zostanie w 2018 roku.

Sunreef Yachts poszerza swą ofertę w szczególnym momencie. Firma bowiem świętuje właśnie 15-lecie
swojej działalności. W tym czasie, zespołowi udało się zwodować ponad 100 luksusowych, w pełni
spersonalizowanych jednostek, a w tym jachty należące do ścisłej czołówki największych i najbardziej
innowacyjnych na świecie katamaranów. Dla stoczni jest to nie tylko czas posumowań, lecz przede
wszystkim okazja do zaprezentowania kolejnych nowości.

Światło oraz przestrzeń są kluczowymi elementami nowej gamy żaglowców Sunreef Yachts, którą
charakteryzuje harmonijne połączenie wnętrz i zewnętrznych powierzchni wypoczynkowych. Nowy
koncept łącznika oraz wydłużona linia nadbudowy nadają jednostkom nowej linii niezrównany poziom
komfortu. Wysokie i wykończone w tekowym drewnie nadburcia stanowią wyraźny ukłon w kierunku
klasyki. Projekt nowych żaglowych katamaranów Sunreef Yachts dedykowany jest wymagającym
klientom, którzy nie zadowolą się seryjnie produkowanym jachtem. Nowa oferta stoczni, zgodnie z
filozofią firmy, daje nieograniczone możliwości personalizacji.

Wolność wyboru

Całkowicie nowy projekt nadbudowy sprawił, że najnowsza seria katamaranów Sunreef Yachts uzyskała
obszerny salon, który można z łatwością zaprojektować i udekorować zgodnie z życzeniami każdego
właściciela. Centralnie umiejscowiona strefa wypoczynkowa otwiera się szeroko na kokpit i daje dostęp do
tarasu na dziobie, oferując panoramiczny widok i niezliczone opcje aranżacji. Część dziobową jednostki
charakteryzuje wygodny balkon osłonięty od wiatru i słońca. Od strony rufy, salon łączy się z kokpitem,
którego powierzchnię dodatkowo poszerza hydrauliczna platforma. Wszystkie te przestrzenie łączą się w
uniwersalną strefę wypoczynku, w której główną rolę grają wolność wyboru i harmonia.
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Z kokpitu łatwo przejść na pokład słoneczny. Flybridge jest jedną z najbardziej spektakularnych cech
nowych katamaranów Sunreef Yachts, a jego projekt sprawia, że każdy model nowej linii zyska
wyjątkową przestrzeń relaksacyjną. Obok głównej sterówki, na górnym pokładzie znaleźć się mogą
ruchome meble, siedziska, jacuzzi, bar, grill oraz materace.

Cisza i komfort

Łącznik nowych katamaranów Sunreef Yachts zaprojektowano z myślą o uzyskaniu jak największej
powierzchni użytkowej w kadłubach. Nową linię żaglowców charakteryzować będzie nieskończona ilość
konfiguracji kabin, co pozwoli dostosować każdą jednostkę zarówno do czarteru jak i żeglugi w
prywatnym gronie. W zależności od projektu właściciela kuchnię można umieścić w jednym z kadłubów
lub na poziomie salonu. Przestrzeń, którą oferują kadłuby da się zaaranżować wedle indywidualnych
potrzeb. Znaleźć się w niej mogą wygodne kabiny gościnne oraz luksusowa kabina armatorska z
garderobą, biurem, wysuwanym telewizorem i obszerną łazienką.

Nowa linia katamaranów Sunreef Yachts składać się będzie w sumie z czterech modeli. Stocznia odkryła
szczegóły nowej oferty żaglowców podczas targów Cannes Yachting Festival 2017, prezentując makietę
60-stopowego modelu, który zwodowany zostanie w 2018 roku. Następnie do nowej floty dołączy większa
jednostka. Stocznia podpisała już zamówienia na cztery jachty wywodzące się z nowej linii.

Z wizualizacją jachtów można zapoznać się na stronie internetowej stoczni: >>> link
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