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Heesen أرادته فريدًا من نوعه

LAURENTIA
 حقق رغبات المالك 

بمواصفاته غير المسبوقة



ـــدة  ـــاء يخـــوت جدي ـــو عقـــودًا لبن ـــا للت نقطـــة الوصـــول. لقـــد وّقعن
ـــن ســـعداء لتســـليم  ـــام 2020. نح ـــام 2019 والع سنســـلمها الع
هـــذا اليخـــت إلـــى مالكـــه وكذلـــك إلتاحـــة الفرصـــة لنـــا كـــي 
نعرضـــه لألســـواق. لقـــد جعلتنـــا كل هـــذه التطـــورات متفائليـــن 

بالمســـتقبل«.

محمية بغطاء متين. برج القيادة مساحته 85 مترًا مربعًا ويحتوي 
على فرش شمسية متحركة ومساحة مغطاة للتمارين الرياضية 
وأخـرى لتنـاول طعـام Alfresco وباربكيـو وعـدة بـرادات، إضافـة 

إلى محطة تحكم كاملة.
أمــا األقســام الداخليــة المريحــة التــي صممهــا المهنــدس 
الخــاص بالمالــك وهــو Umberto Maria Fossati فهــي تمــزج 
بيــن الحداثــة والتقليــد بــكل كفــاءة. علــى الطبقــة الســفلية أربــع 
ــى المســاحة المخصصــة للطاقــم.  ــة إل ــوف إضاف ــن للضي كبائ
وعلــى الطبقــة الرئيســية نجــد الصالــون الواســع مــع المســاحة 
الرئيســي  واللوبــي  والمطبــخ  الطعــام  لتنــاول  المخصصــة 
وجنــاح المالــك. وعلــى الطبقــة العلويــة مســاحة خاصــة بالعائلــة 
ومركــز  القبطــان  وكابينــة  اللوبــي  إلــى  إضافــة  والتلفزيــون 

القيــادة.
وقـــد علـــق Francesco Guidetti مديـــر CBI Navi علـــى 
اليخـــت قائـــًا: »إن إطـــاق هـــذا اليخـــت يشـــكل خطـــوة جديـــدة 
فـــي مســـيرة حوضنـــا. لكنهـــا فـــي الوقـــت نفســـه ليســـت 

مـن بيـن اليخـوت المميـزة التـي سـتحضر لاشـتراك 
فـي معـرض موناكـو المقبـل، نذكـر اليخـت اآللـي 
المخصـص لاستكشـاف Stella Di Mare )40 متـرًا( الـذي كان 

أطلق في حزيران/يونيو الماضي.
 CBI المعروفـة  التجاريـة  الماركـة  أعـاد  الـذي  اليخـت  هـذا 
Navi إلـى األضـواء، مصنـوع بمواصفـات خاصـة وقـد صممـه 
Hydro Tec مـع Fossati Design Bureau بطـول 39,6 متـرًا 
علـى ضـرورة  أوروبـي شـدد  لزبـون   GT 430 إجمالـي  وبـوزن 
توسعة األقسام الداخلية نظرًا الستخدامه الخاص له مع عائلته 

الموسعة.
 Sergio Cutolo وقـد تولـى التصميـم الخارجي المهنـدس
)مـن )Hydro Tec فأعطـاه طابعًا عصريـًا مع هيكل مزاح بالكامل 
مصنـوع مـن الفـوالذ، مـع Bulb كمـا هـو متوقـع فـي مراكـب 
االستكشـاف الطويلـة المـدى. وتصـل سـرعته إلـى 10,5 عقـد 

ومدى إبحاره إلى 6900 ميل بحري.
هذا ويضم اليخت ثاث طبقات مع طبقة شمسية واسعة 

STELLA DI MARE CBI NAVI

STELLA DI MARE
يخت استكشاف شدد مالكه على

توسعة أقسامه الداخلية!

www.cbinavi.com

Gregory Bonin de Pissarro    بقلم

Stella Di Mare

الطول: 39,67 مترًا

العرض: 8,6 أمتار

الغاطس: 2,7 متر

LYC – MCA Compliance :التصنيف

2x100 hp )745 kw( CAT C32 ACERT :المحركان

مدى اإلبحار: 6900 ميل بحري

GT 430 :الحجم اإلجمالي

السرعة القصوى: 14 عقدة )العادية 10,5 عقد(

الضيوف: 14

الطاقم: 8/7

Hydro Tec :التصميم الخارجي

Fossati Design Bureau :التصميم الداخلي

Hydro Tec – CBI Navi :الهندسة البحرية
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