آفاق بحرية
46M Fast

 BAGLIETTO 46M FASTاألول في ّ
صفه يتشوق ألول غطسة
مــن المتوقع أن تدشــن  Bagliettoآخــر يخوتها الذي صنعته في
 La Speziaليكون أول نموذج في التشكيلة الجديدة .Fast Line

الجانبية ،مما تنتج عنه أقسام داخلية عصرية ناعمة أنيقة .التصميم

ً
مترا وحمل الرقم  10221في
هــذا اليخــت الذي يبلــغ طوله 46

ً
وجناحا
األساسي يضم أربع كبائن بحماماتها على المتن السفلي،

الحــوض ،هــو تطــور طبيعي للموديالت الســابقة .وقــد جاء ثمرة

ً
رئيســيا للمالــك (فيــه مكتــب وغرفــة للثيــاب وحمام) علــى الطبقة

تعاون بين الشركة و .Francesco Paszkowski Design

الرئيسية.

كمــا أنــه يأتــي بعد نجاح يخوت الشــركة المســطحة االنســيابية
المصنوعة من األلمنيوم ،في أنحاء العالم.
شــخصيته قويــة لكنــه يحافــظ كذلــك علــى الطابــع العائلــي.
النوافذ الجذابة المتعددة األشــكال ،تعزز الطابع االنســيابي للبدن
وتضيف لمسة عصرية إلى طلة اليخت الساحرة.
أمــر آخــر يميز الخطــوط الخارجية وهو الشــكل المضغوط للبنية
الفوقية ،غير المرتفع لدوافع ميكانيكية.
عند تصميم  ،46M Fastجرت العناية بالمساحات الخارجية حتى
يتمكــن المســافرون مــن البقاء على اتصال دائــم بالبحر عند اإلبحار
أو الرســو ،وكذلك التمتع الهواء الطلق .المســاحة الخلفية للطبقة
ً
ً
ً
مكشوفا يطل على البحر .أرضيتها من
كبيرا
تيراســا
العلوية تشــبه
التيــك ويمكــن تزويدها بطاولة كبيرة ومســاحة واســعة لالســترخاء
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الظالل الدافئة لخشب الورد يواجهها بياض السقف واأللواح

تحت الشمس.
األقســام الداخليــة وراءهــا  Paszkowskiوالمهندســة
 Margherita Caspriniوهي تتميز بمساحات واسعة ال توجد عادة
في مراكب مسطحة بهذا الحجم.
ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب

ً
ً
مريحا ومساحة
صالونا
الطبقة العليا واسعة بما يكفي لتضم
للجلــوس وكابينــة للقبطان ومحطة التحكم .أما أماكن الطاقم فقد
وضعت على الطبقة الســفلية وهي تضم أربع كبائن مزدوجة مع
خامسة منفردة وغرفة الطعام.
ولقــد صنــع  46M Fastمــن األلمنيوم بالكامل .وتصل ســرعته
إلــى  28عقــدة بفضــل المحركيــن  .MTU 16V 4000وهــو يحمــل
تصنيف  Lloyd’s Registerكما أنه ملتزم بمعايير .MCA

44 m Open

 BAGLIETTOتهدي
 MIAMIمشروعين مميزين
 OPENو EXPLORER

48 m Explorer

كما شاركت  Bagliettoفي معرض ميامي الدولي األخير للمراكب

الطويلة عند الرسو .وقد تم التركيز على توفير الراحة القصوى على

واليخوت ،بمشروعين من تصميم .Francesco Paszkowski

المتــن ،فــي الصالون ومســاحة الطعام المرتبطــة به على الطبقة

األول هــو اليخــت  44 m Openالــذي يكمل خط الشــركة العريق

ً
َ
كبيرا مع مساحة للخزن ومغسلة للثياب
مطبخا
الرئيسية .وهنا نجد

فــي صنــع مراكــب  ،Openالــذي كان حقــق لها نجاحــات مميزة في

وسط اليخت في حين أن الكابينة الرئيسية التي تحتل كامل العرض

األسواق ،مثل .Blue Princess

تمتد نحو كامل المقدمة .الطبقة الشمســية رائعة وتضم مســاحة

وستعزز الشركة من طابعه العصري الحديث ،مع الحفاظ على
ّ
والطلة الهجومية واألداء
المســاحات الداخلية والخارجية الواســعة
العالي لمركب رياضي.

لالسترخاء تحت الشمس وأخرى للجلوس وثالثة لتناول الطعام.
وهنــاك كذلــك مــكان للجاكــوزي .وعلــى المؤخــرة Beach Area
مــع بــار وجمنازيــوم وحمــام تركــي وســونا .وبالنســبة للتجهيــزات

خيار ثالث برفع الطبقة الرئيســية إلفســاح المجال لتوســعة الكابينة

وهكذا نرى أن هذين المشــروعين يكمالن سالســل Baglietto

األساســية .إلــى الخلــف مســاحة واســعة لالســتمتاع بأشــعة

ً
مترا في سلســلة  Openالتي
التــي تضــم مراكــب من  35إلى 65

الشــمس مــع مســبح صغيــر بمواصفــات خاصــة .وهناك مســاحة

ً
متــرا ،ومراكــب مســطحة ( )The Fast Lineالذي
انضــم إليهــا الـــ 44

أخرى للمعيشة في المقدمة تتيح للمالك وضيوفه أن يستمتعوا

ً
ً
ً
متــرا) ،ومراكــب مزاحــة ( 44و 55
متــرا و 46
متــرا و 43
يضــم 35

بالجوار في خصوصية تامة.

ً
ً
متــرا) ،إضافــة إلــى خــط MV Tender
متــرا) ،و 48( Explorer
و 62

الثانــي  48 m Explorerيمتــاز بقدرتــه علــى مواجهــة شــتى
الظــروف الجويــة .وهو مثالي للرحــات الطويلة المدى أو لإلقامة

ً
مترا.
بنموذجين  13و 19

www.baglietto.com
ع ـ ــال ـ ــم الــــيــــخــــوت وال ـ ــم ـ ــراك ـ ــب
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وهــو متوفــر بتصميميــن بأربــع أو خمــس كبائــن ،إضافــة إلى

والمفروشات فإن أمام المالك خيارات عديدة تحقق طلباته ورغباته.
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