LAGOON SEVENTY 7

Lagoon Seventy 7
تحدى  Lagoonفأبدعت في بنائه
وستعرضه في دبي.

هذا
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ً
متــرا) يفتح
المركــب المــزدوج الهيــكل (23

المتعــددة الهيــاكل ،والمصمم الدولــي المعروف

صفحــة جديــدة فــي الصناعــة البحريــة.

 ،Patrick le Quémentو  Nauta Designشــركة

فلقــد اختــار الحــوض الفرنســي ( Lagoonجزء من
ً
فريقــا مــن المصمميــن
)Beneteau Group

التصميــم اإليطاليــة للداخل التــي تعمل في عالم
ً
أيضا.
السوبر يخت

ليعملوا عليهPatrick le Quément and Nauta :

إنه يخت فخم ذو شــخصية قوية وانســجام تام

 .Design-VPLPوالنتيجــة يخــت يحكمــه االنســجام

مــن المقدمــة إلى المؤخرة ومن جانبي البدن حتى

بيــن الداخــل والخارج وتتعــزز فيه الراحة والمعيشــة

بــرج القيادة .فتحات البدن تُ دخــل الضوء الطبيعي.

بفضل االبتكار  ..وال يساوم على الجودة.
ً
تحديــا للشــركة التي تمتلك
 Seventy 7شــكل

مركــز القيــادة األمامــي ندخلــه مباشــرة مــن المتن
والصالون .برج القيادة يؤمن مساحة إضافية أخرى
ً
مدمجا بالمركب.
لإلقامة مع بقائه

خبــرة ثالثــة عقــود بنــت خاللهــا حوالــي  4آالف
ً
فريقــا
مركــب مــزدوج الهيــكل .ولذلــك جمعــت لــه

مركز القيادة محمي ومطل على األفق وأفضل

مــن المصمميــن والمهندســين VPLP :الشــركة

مــكان لمتابعــة مغيــب الشــمس .كل المســاحات

الفرنســية الفائــزة بجوائــز عديــدة علــى يخوتهــا

الممتدة من المقدمة إلى المؤخرة مرتبطة ببعضها.
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فــي الداخــل نــرى أن الصالــون يضــم مســاحة

الخرائــط .محطــة التحكــم المجهــزة بشاشــتي إبحار

للطعام وأخرى للجلوس .النوافذ الكبيرة والســقف

هــي أفضل مــكان لمتابعة اإلبحار بأمان حتى خالل

المرتفــع تضمــن مشــاهد بانوراميــة .إلــى الجانب

الليــل والطقــس الســيء .إلــى اليميــن صوفتــان

األيســر مســاحة تحــول الممــر إلــى زاويــة لطاولــة

دافئتان للقاءات الخاصة.
ومــا يميــز هــذا اليخت عن أقرانــه هو تخصيصه
مســاحة إقامــة للمالــك مســتقلة عن بقيــة األنحاء
تقــع فــي مقدمــة البدن علــى مســتويين (الطبقة
الرئيســية والبــدن نفســه) .حريــة الحركــة تضمــن
ً
ً
ً
مباشــرا من الصالــون إلى مركز القيادة
خاصا
عبورا
والمتــن األمامــي ،وألول مرة في يخت شــراعي،
عبــور مباشــر للبحــر عــن طريــق الـــ Private Beach
إلــى جانــب البــدن  ..وهناك عنصــران آخران مهمان
يكمــان جنــاح المالــك :خزانــة كبيرة للثيــاب وحمام
واسع مضيء.
وتقــع كابينــة الضيوف إلــى الجانب األيمن من
المؤخرة :سرير على شكل جزيرة ( 1,60متر × 2,05
متر) بشكل دائري في الوسط ،مع حمام خاص.
وهناك كابينة أخرى إلى الجانب األيسر سريرها
العريض ( 1,70متر ×  2,05متر) يواجه فتحة الهيكل
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المحركات

hp or John Deere N5 – 230 hp 180-Volvo D 4

المهندس البحري

VPLP

المصمم الخارجي

Patrick le Quement

المصمم الداخلي

Nauta Design

فئة التصميم

A: 14 – B: 18 – C: 24 – D:40

وقــد وضعــت المســاحة المخصصــة للطاقــم
ً
وفقا
مــع مطبخها فــي مقدمة المركــب أو مؤخرته،
للتصميــم المطلوب .هذه المســاحة تزيــد على 20
ً
ً
ً
ً
مربعا) مريحــة وخاصة وذات
قدمــا
مربعــا (215
متــرا
هندســة مثاليــة للعمــل ،وتضــم محطة تحكــم ثانية
مــزودة بمعــدات اإلبحــار اإللكترونيــة حتــى تتاح لهم
الفرصة لمتابعة رحلة المركب .وفي حال كان الطاقم
ً
األسرة الستضافة ستة أشخاص.
كبيرا تتم مضاعفة
ّ

وبالنســبة للزبائــن غير العاديين ،هناك مســاحة
ً
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مربعــا بمواصفــات خاصــة توفــر للمالــك
متــرا
25

الفرصة إلضافة لمسة خاصة لتصميم يخته.
هــذا وستشــارك  Lagoonفــي معــرض دبــي
الدولي المقبل الـ  25بيختين هما :اليخت الشراعي
المزدوج الهيكل  560و ] .Motor Yacht 630

www-cata-lagoon.com
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الواسعة ليؤمن نظرة رائعة عند االستيقاظ.

93

