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Stocznia Sunreef Yachts ma zaszczyt ogłosić światową premierę swojego najnowszego modelu &ndash;
40 Open Sunreef Power. Ten dynamiczny day cruiser, zadebiutuje oficjalnie podczas targów Dubai
International Boat Show 2018 i dostępny będzie przez cały czas trwania imprezy przy stanowisku MD-50
od 27 lutego do 3 marca.

Sunreef Yachts wchodzi na rynek superluksusowych day cruiserów z ekscytującym produktem. Dzięki
obszernej strukturze katamaranu i składanym burtom, 40 Open Sunreef Power posiada niewyobrażalne
ilości miejsca do wypoczynku i zachowuje idealną równowagę przy wysokich prędkościach. Podczas
premiery w Dubaju zaprezentujemy wersję z kadłubem ślizgowym. Równolegle jednak już pracujemy nad
wersją wyposażoną w płaty nośne. Nie zwalniamy tempa! - powiedział Francis Lapp &ndash; Prezes i
założyciel Sunreef Yachts

Wyposażony w nowoczesny moduł barowy, najwyższej klasy system nagłośnienia, dużą markizę
przeciwsłoneczną, wędki oraz funkcjonalny system schowków, 40 Open Sunreef Power to model, który w
pełni da się dostosować do potrzeb klientów. Kadłuby łodzi oferują wystarczająco miejsca na
przestronną łazienkę i dodatkowe schowki. Otwarta część dziobowa może zostać wykorzystana jako
komfortowa kabina z podwójnym łóżkiem. Pierwszy 40 Open Sunreef Power wyposażono w dwa silniki
IPS 600 (2x435HP).

Podczas targów DIBS 2018 zaprezentowany zostanie również katamaran Sunreef Supreme 68 Power
Athena. Ten wyjątkowy jacht oferujący się ponad 300m² przestrzeni mieszkalnej, obszerny flybridge oraz
innowacyjny garaż rufowy, po raz pierwszy odwiedzi Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Sunreef Supreme 68 Athena jest prywatnym jachtem o długości 68 stóp, noszącym wiele cech
superjachtu, a w tym niezwykłą przestrzeń życiową wynoszącą ponad 300 m2 . Architektura i koncept
nadbudowy modelu Sunreef Supreme 68 Power pozwoliły na uzyskanie ekstremalnej przestrzeni
salonu i pokładu słonecznego. Salon otaczają wysokie przeszklenia, a rozkładane drzwi ze wszystkich
stron otwierają tę przestrzeń szeroko na zewnętrzny pokład.

Wnętrza Atheny podobnie, jak innych jachtów z rodziny Sunreef Yachts zostały w pełni spersonalizowane
według oczekiwań Właściciela, który wraz z architektami firmy wybrał najbardziej dla siebie odpowiednie
wykończenie i ułożenie kabin. W salonie przeplatają się akcenty jasnego dębu, lśniącej bieli i
wytłaczanej skóry. Podłogę zdobi wykonany na zamówienie dywan, uszyty przez warsztat stoczni.
Obszerne sofy umieszczono naprzeciw 65-calowego telewizora. Przestrzeń salonu wyposażono
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także w pokryty onyksem, podświetlany bar.

W przedniej części salonu Atheny umieszczono imponującą kabinę właścicielską z panoramicznym
widokiem, obszerną łazienką oraz wyjściem na taras, wyposażony w materace i jacuzzi. Wnętrze
kabiny łączy w sobie akcenty porcelanowej bieli i białego onyksu. Ściany zdobią tłoczona skóra i
kwarcowe spieki w kolorze kości słoniowej. Łazienkę od sypialni dzieli przeszklenie magic glass, zaś jej
wnętrze zdobią odcienie bieli i koniaku.

Lewy kadłub mieści wygodną kwaterę załogi a także w pełni wyposażoną kuchnię i spiżarnię.
Kuchnię wyposażono w windę do serwowania posiłków zarówno na poziomie salonu jak i
górnego pokładu. W dziobowej części lewego kadłuba znajduje się dodatkowo luksusowa kabina dla
gości z obszerną łazienką. Podobną kabinę odnajdziemy w prawym kadłubie, który nadto mieści
kabinę VIP z garderobą, sofą i szerokim łożem. Narzuty i poduszki w każdym z wnętrz różnią
się wzorami i wykonane zostały przez warsztaty stoczni na specjalne życzenie właściciela.

Pokład słoneczny Atheny wyposażony jest między innymi w zraszacze mgiełkowe, bar, grill i
duży stół. Jednostka posiada zewnętrzny garaż rufowy, który jest implementowany na wszystkich
jachtach z serii Sunreef Supreme 68. Z powodzeniem pomieści on ponton o długości 5m oraz skuter
wodny i sprzęt do nurkowania. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie na jednostce tych
rozmiarów. Klapa garażowa po rozłożeniu zamienia się w platformę relaksacyjną umożliwiając
również łatwiejszy dostęp do wody podczas uprawiania sportów wodnych.

Athenę wyposażono w napęd VOLVO IPS 1050, który daje niezwykłą łatwość manewrowania.
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