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SUNREEF YACHTS, JEAN BOULLE LUXURY ORAZ DYSTRYBUTOR AGL MARINE STWORZĄ PIERWSZY NA
ŚWIECIE KATAMARAN WYKOŃCZONY DIAMENTOWĄ FARBĄ

Sunreef Yachts, Jean Boulle Luxury oraz AGL Marine z przyjemnością ogłaszają, że 40 Open Sunreef
Power &ndash; najnowszy model stoczni Sunreef Yachts już wkrótce pokryty zostanie diamentową
powłoką Sun King®.

Model 40 Open Sunreef Power, który miał swoją premierę podczas tegorocznych targów Dubai
International Boat Show to dynamiczny cruiser łączący w sobie osiągi i elegancję na najwyższym
poziomie. Ten obszerny i niezwykle stabilny katamaran daje nieograniczone możliwości personalizacji.
Jego najnowsza edycja, wyposażona w dwa potężne silniki Mercury Racing o mocy 860 KM i kadłub
wykończony diamentowym pokryciem, to projekt, w którym najważniejsze są prędkość i błysk.

Sun King® Diamond Coating to jedyna na świecie farba na bazie naturalnego diamentu. Jej najwyższa
jakość pozwala nadać unikatowy połysk każdej powierzchni. Proces jej produkcji, opracowany przez Jean
Boulle Luxury&rsquo;s i objęty zgłoszeniem patentowym, opiera się na użyciu naturalnych i etycznie
pozyskiwanych diamentów.

Kolor Pale Gold diamond Coating, którym będzie pokryta pierwsza jednostka z serii 40 Open Sunreef
Power Diamond Edition

Firmą, która pośrednicząc w sprzedaży, doprowadziła do współpracy trojga partnerów jest AGL Marine
&ndash; niekwestionowany lider w produkcji powłok i farb do jachtów.

Bertrand Boulle, Dyrektor Generalny Jean Boulle Luxury komentując inicjatywę, zaznaczył: "Bardzo
cieszy nas, że możemy ogłosić współpracę z Sunreef Yachts - wiodącym na świecie producentem
luksusowych katamaranów i wspólnie stworzyć pierwszą na świecie tego typu jednostkę z diamentowym
wykończeniem. Ten wyjątkowy projekt połączy niezrównane właściwości farby Sun King® Diamond
Coating z nowoczesną technologią katamaranów Sunreef Yachts."
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Richard Gibeaud z AGL Marine: "Dla AGL Marine, praca przy projekcie luksusowego wielokadłubowca z
naszym systemem Awlcraft SE oraz farbą Sun King®Diamond Coating to wielki powód do dumy.
Pragniemy podziękować Sunreef Yachts za wieloletnie partnerstwo i innowacyjne rozwiązania."

Francis Lapp, Prezes i Założyciel Sunreef Yachts podkreślił: "Cechą Sunreef Yachts jest nieustanne
dążenie do perfekcji. Niepowtarzalne diamentowe wykończenie kadłuba to dla nas ważny krok naprzód i
okazja do tego, by na nowo zdefiniować pojęcie luksusu."
Wodowanie 40 Open Sunreef Power z diamentowym wykończeniem zaplanowano na lato 2018 roku.
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