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ترميم  RMKبالتعاون مع Hot Lab

Keyla
صنع Trinity Yachs
 45,30متراً

ً
شهرا في
قضى 18
عمليات جراحية شاملة ..
وعاد إلى صباه.
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أعلنت

ش���ركة  RMK Marineالتركية (قس���م من  )KOÇ Group Companiesعن
ً
(سابقا  )Chevy Toy – Stanley Zلمالكه بعد
تسليمها اليخت اآللي Keyla
ً
عاما ونصف العام.
أن خضع لعملية ترميم شاملة دامت

ً
مترا،
هذا اليخت نصف المزاح الذي صنعته  Trinity Yachtsبطول 45,3

م���ن األلمنيوم (للبدن والبنية الفوقية) ،م���زود بمحركي (MTU/DDC 16V
 )2000بقوة .)2685kw( 3600HP
وقد تعاونت  ،RMK Marineالش���ركة الصانعة للس���وبر يخت ،مع Hot
 Labستوديو تصميم اليخوت في ميالنو (إيطاليا) على ترميم اليخت بعد أن
حدد المالك وعائلته مطالبهم (مهتمون بالصور والفنون وجمع األحافير).
وبع���د اس���تعراض العديد م���ن الحلول ق���رر المالك إج���راء عملية ترميم
ً
وفقا لحاجات���ه وذوقه .وهذا يعني
ش���املة بهدف تغيير األقس���ام الداخلية
إجراء تغييرات عديدة جمالية وتقنية.
وبإضاف���ة  6,5أق���دام على البدن (متران) ب���ات باإلمكان تصميم منصة
س���باحة أطول من دون المس بالخطوط األساس���ية لليخت .وقد جرى تغيير
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األنظمة والتصميم والديكور والطبقات واأللوان  ..بناء لطلب المالك وعائلته
ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

كل األنظمة الكهربائية وتركيب مولدات جديدة تتكيف مع الـ  220Vاألوروبية

التركية تعاونت

وال���ـ  110األميركي���ة .كما أن هناك أنظمة أخرى مث���ل األنظمة الهيدروليكية
ً
جديدا في كل ش���يء باستثناء نظام التكييف
تم إبدالها .وبذلك بات اليخت

مع Hot Lab
على ترميم

الهوائي الذي لم ُيمس.

 Keylaالذي

وكان أول طل���ب للمال���ك ه���و تطوي���ر المس���احة المخصص���ة للطاق���م

والخدمات .وجرى إعادة تصميم مس���احة الغسيل إلضافة خزائن في أماكن

صنعته Trinity

Yachts
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من التعديالت التي أجريت على اليخت إضافة مترين على البدن وتغيير

RMK Marine
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الطبقة الشمسية جرى تعديلها
لخلق مساحات جديدة ومنها
تواليت نهاري ومساحة تقنية.

الطاق���م .وه���ذا ما أت���اح بالتالي إضاف���ة أفراد جدد

الطبقة الس���فلية هي طبق���ة الضيوف وتضم

ً
شخصا مع طاولتي قهوة يمكن
بطاولة تتسع لـ 14

إلي���ه .ومع كابينة القبطان الواقعة قرب برج القيادة

أس���رة (كابينت���ان لكبار الضيوف
أرب���ع كبائن بثمانية
ّ

تحويلهما إلى طاولتي���ن لتناول الطعام (كل واحدة

كما ُاعيد تصميم المطبخ والصالون األساسي

 )Pullmanوكل كابين���ة لها حمامها الخاص وخزانتها

األسرة اإلجمالي للطاقم بات .1 + 8
فإن عدد
ّ

وغرف���ة الجلوس العلي���ا والطبقة الشمس���ية وبرج
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القيادة .وفي المطب���خ نرى أن التعديل طال كذلك
تجهيزات���ه إضاف���ة إلى تصميمه.وت���م تغيير محطة

بن���اء لطلب عائلة المالك كي تعتني باألطفال أكثر.

إدارة الدف���ة دون الم���س باألنظم���ة واإللكترونيات

ومث���ال على ذل���ك المس���احة المخصص���ة أللعاب

والطبق���ة الشمس���ية بدوره���ا ج���رى تعديله���ا

األساسية.

األطفال إلى الجانب األيمن التي تمت توس���عتها

لخل���ق مس���احات جدي���دة ومنه���ا توالي���ت نه���اري

وحصلت تغييرات صغيرة على تصميم الطبقة

مم���ا جعلها إحدى الميزات الرئيس���ية له���ذا اليخت.
ً
أيضا صوفت���ان كبيرتان على ش���كل حرف
وهن���اك

ومس���احة تقنية .البار يواجه المقدمة .أما المؤخرة
فيمكن االس���تمتاع بها بعدة ط���رق :مكان للجلوس

تؤدي دور المكان المناسب لتناول طعام .Alfresco

 Lإل���ى يس���ار المؤخ���رة وزاوية إل���ى اليمين .وفي
ً
إنشا.
المقدمة بار وشاشة تلفزيونية 65

واالس���ترخاء تحت الش���مس خ�ل�ال النه���ار ،ومكان
مريح لتناول العشاء ً
ليال .وقد جهزت هذه المنطقة

ف���ي الخ���ارج مس���احة لتن���اول الطع���ام م���زودة

بطاولة تتسع لثمانية أشخاص لتناول الغداء بصورة

وباتت غرفة الجلوس في المقدمة قرب الشاش���ة
ً
إنشا.
التلفزيونية 60

المالك وضيوفه.
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الكبيرة بناء لطلب المالك.

ولتس���لية الضيوف ج���رى وضع شاش���ة تلفزيونية
ً
إنش���ا ف���ي هذه المنطق���ة المخصصة للقاءات
50

وقد خضع���ت الطبقة العلوي���ة إلعادة تصميم

الرئيسية :مس���احة الطعام نُ قلت إلى المؤخرة كي

ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب

وكابينت���ان مزدوجت���ان تضم���ان س���ريرين إضافيين

ألربعة أش���خاص) وهذا يعني أنه يمكن استضافة
ً
ش���خصا ف���ي حفالت العش���اء.
أكث���ر من عش���رين
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غير رس���مية .وهناك غطاء يحمي المنطقة بأكملها
م���ن الب���ار إلى الجاكوزي في المقدم���ة .هذا المتن
ً
أيضا وجرى تزويده بأرضية من خشب
طاله الترميم
التيك .كما أن المساحة المخصصة لالسترخاء تحت
الش���مس تمت توس���عتها حتى باتت مساحتها 18
ً
ً
مربعا.
مترا
كل األقس���ام الخارجي���ة عل���ى كل الطبق���ات تم
تزويده���ا بمفروش���ات عصري���ة بزواي���ا دائري���ة تم
صقلها باللون األبيض الثلجي مع تطعيمها بالتيك
ال���ذي تم���ت معالجت���ه بص���ورة خاص���ة ك���ي يقاوم

الطبقة الرئيسية..

الطبقة العلوية.
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التعديل في المطبخ
طال تجهيزاته إضافة
إلى تصميمه.

اليخت يستضيف 20
ً
شخصا على الطعام.

كما أضيفت إلى كل الطبقات طاوالت بمواصفات

البص���ري وأدوات التحك���م في كل كابين���ة .وقد تم

خاصة.

تزوي���د اليخ���ت بأحدث أنظم���ة  Crestronالتي يتم

ونظ���ام اإلض���اءة في اليخ���ت كله ج���رى تبديله

التحكم بها بواس���طة  iPadفي أنحاء اليخت .كما أن

بمصابيح  LEDغير مباشرة .وكانت هذه التكنولوجيا

الـ  iPadsتتحكم – إضافة إلى التس���لية – بالس���تائر

الجدي���دة واح���دة من طلب���ات المال���ك األولى قبل

والمصابيح وبياضات النوافذ.

إجراء أي شيء آخر ،غرفة المالك يطغى عليها لون

كم���ا ج���رى تغيير لون الب���دن وبات الي���وم بلون

خش���ب ال���ورد األزرق م���ع خطوط مذهب���ة في حين

 Awlgrip Kingston Greyال���ذي يس���هل التعرف

أن الطبق���ة الرئيس���ية مطلية بل���ون Silver Wave

عليه من أول نظرة.

وكذلك منطقة اللوبي والطبقة العلوية.

وتجدر اإلش���ارة إلى أن اليخت  Keylaقد حصل

الديك���ور الداخل���ي الجدي���د يحم���ل طاب���ع «م���ا

عل���ى جائ���زة Contract Transport Category

تح���ت المي���اه» بفضل التعاون مع الش���ركة الدولية

م���ن SBID International Design Awards

المشهورة  .Foglizzoكما أن قنديل البحر المصمم

 Ceremony 2013ف���ي لن���دن بتاري���خ  28نوفمبر

باللي���زر يزي���ن المس���احات الجلدية عل���ى الطبقتين

الفائت] .

الرئيسية والعلوية.
المال���ك ال���ذي ش���ارك ف���ي تطوي���ر التصميم
ً
أش���كاال بس���يطة وآمنة
الداخل���ي بالكام���ل طل���ب

الطول اإلجمالي  45,30متراً

بالنسبة لألطفال مع زوايا دائرية.

العرض  8,53أمتار

ه���ذا وق���د ت���م اختي���ار الم���واد واألل���وان في
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الداخل كي تعكس أس���لوب التصميم الخارجي ،أي

اسم اليخت

باس���تخدام ظالل متفرقة من اللون األبيض وعدة

التصميم الداخلي

Hot Lab Yacht & Design

أنواع من األخش���اب .وقد طلب المالك اس���تخدام

التصميم الخارجي

Trinity Yachts, LLC

س���تة ظالل من األبيض للرخام ،مع األبيض للجلد

مادة البدن والبنية الفوقية

الطبيع���ي ،إضافة إلى عرق اللؤل���ؤ لديكور الحمام

المحركان 2xMTU/DDC 16V 2000

مع أوراق طبيعية مذهبة.
وعالوة على كل ما سبق فقد تعاونت Hot Lab
م���ع  RMK Marineلتحدي���ث النظ���ام الس���معي

( Keylaسابقاً )Chevy Toy – Stanley Z

السرعة العادية
الضيوف

ألمنيوم
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غرفة المالك يطغى عليها
لون خشب الورد األزرق مع
خطوط مذهبة.

الحوض Trinity Yachts, Refited 2013 at RMK Marine

 17عقدة (القصوى  18,5عقدة)
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البريد اإللكتروني denizka@rmkmarine.com.tr
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