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Mondo Marine
مشروع جديد متطور صممه Hot Lab أيضًا.

الخلفـــي ومن ثم إلى الـ Beach Club الذي يتحول 
بفضل قسمه الوسطي القابل للطي، إلى منصة 
للســـباحة. هذه المنطقة مزدوجة االستخدام فهي 

للتسلية وإليواء القارب.
الطبقـــة العلويـــة تحتضـــن مركـــز القيـــادة مما 
يســـمح باالستخدام األقصى لالرتفاعات الداخلية. 
فـــي األعلى يقع بـــرج القيادة الواســـع الذي يتميز 
بخطـــوط ديناميكية جريئة تنســـجم مع المتن. وهنا 
تبـــرز النوافـــذ الكبيرة التي تدخـــل الضوء الطبيعي 
إلـــى الصالـــون العلـــوي، والمحطتيـــن الجانبيتين، 
والواجهـــة األمامية. وقد صممت الواجهة الزجاجية 
فـــي المقدمة بارتفـــاع واضح كي تبرز المســـاحات 

المحيطة بها وتتيح وجود غرفة خارجية عملية.
علـــى الطبقـــة الشمســـية نجـــد مســـبحًا بيـــن 
مســـاحتين للتمتـــع بأشـــعة الشـــمس. وال يمكـــن 
مشـــاهدة المســـبح مـــن الخـــارج. وهناك مســـاحة 
للجلوس وبار. في حين أن المنطقة الخلفية متعددة 
االســـتخدامات ويمكنها أن تؤوي مساحة للشمس 

أو طاولة للطعام.
هـــذا وتحضن الطبقـــة الســـفلية كابينتين لكبار 
الضيـــوف تحتـــالن كامـــل العـــرض، إضافـــة إلـــى 
كابينتين للضيوف. وكل واحدة لها حمامها الخاص. 
فـــي مقدمة هذه الطبقة نجـــد كبائن الطاقم التي 
تتسع لعشرة أفراد والتي أضيف إليها غرفة جلوس 

واسعة ومساحة لغسيل الثياب.
أما الطبقة الرئيســـية فهي تمتاز بالتكامل بين 
الداخل والخارج وفيها مساحة واسعة للجلوس. البار 
عند مدخل الصالون األساســـي وســـط مســـاحتي 
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Mondo Marine M43

بمساحات واسعة ال تقارن إال بمثيالتها في اليخوت 
األكبـــر حجمًا من دون المســـاومة علـــى التصميم 
الديناميكـــي الرياضـــي. التنـــاوب بين المســـاحات 
المشـــغولة والمساحات الفارغة يبرز وجود النوافذ 
الكبيـــرة المرتفعـــة فـــي الغالـــب ويخفـــض التأثير 

البصري لألحجام الكبيرة.
المنطقة الخلفية منخفضة ناعمة. ويلفت النظر 
فيها وجود ســـلمين متوازيين يوصالن إلى المتن 

يخـــت آلي طولـــه 43 مترًا صممه ســـتوديو 
اســـتنادًا   »Hot Lab Yacht & Design«
للفلســـفة نفســـها التي تم تطبيقها على ســـابقه 
M50 الـــذي نجـــح فـــي إيجـــاد تـــوازن بيـــن الجمال 
والعمالنية، الخارج والداخل، المســـاحات المتنوعة 
لإلقامـــة والخدمة، مـــع روح عائلية معـــززة بخطوط 

أنيقة رياضية.
هـــذا هـــو Mondo Marine M43 الـــذي يمتاز 

إنه

Th
e W

or
ld

 o
f Y

ac
ht

s &
 B

oa
ts 

3ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب



Th
e W

or
ld

 o
f Y

ac
ht

s &
 B

oa
ts 

ع�����ال�����م ال����ي����خ����وت وال�����م�����راك�����ب 4

M o n d o  M a r i n e

جلـــوس متوازيتيـــن فـــي الداخل والخـــارج، وكذلك 
األمر بالنســـبة للمســـاحة المخصصة للطعام التي 

تتمتع بنوافذ كبيرة مما يدمج الداخل بالخارج.
جنـــاح المالـــك في المقدمـــة. واللوبـــي يحتل 
القسم الوسطي من الطبقة الرئيسية إلى الجانب 
األيمن وهو يقود إلى المســـاحة األخرى الواسعة 
نصـــف المقفلـــة: صالـــون الطبقة العلويـــة غرفة 
غير رســـمية مصممة عمـــدًا بترتيـــب لولبي متواز 
يشـــد انتباه الضيوف إلى مساحة الطعام الخارجية 

وكذلـــك إلى البـــار الداخلي. علـــى الطبقة العلوية 
نجد مركز القيادة المزود ببابين يتصالن بالمحطتين 

الجانبيتين.
ومـــن الناحيـــة التقنية فـــإن البـــدن متطور وقد 
صممـــه Arrabito Studio ممـــا يضمـــن زيـــادة 
كفاءته بنســـبة 20 بالمئة )تخفيض تكاليف الوقود( 
بالمقارنة مع األبدان التقليدية نصف المزاحة. [

www.hotlab.it
www.mondomarinemc.mc

Arrabito Naval Architecture + Mondo Marine Engineering الهندسة البحرية 

Hot Lab Yacht & Design التصميم الخارجي 

Light Alloy مادة البدن 

43 مترًا )141,04 قدمًا( الطول اإلجمالي 

8,78 أمتار )28,79 قدمًا( العرض 

2,45 متر )8,04 أقدام( الغاطس 

2xMTU 16V 2000 M94 المحركان 

2x1939kw الطاقة القصوى 

3400 ميل بحري مدى اإلبحار بسرعة 12 عقدة 

20 عقدة سرعة اإلبحار 

RinA C + Hull. Mach YCH )EFP( CoMF )Y( التصنيف 

Under 500 GT الوزن 


