VAN DER VALK PILOT

Van der Valk
كلفت Hot Lab
بإعداد تصاميم عصرية
لتشكيلة يخوت استثنائية
أعلنت الشركة الهولندية الصانعة لليخوت Van der
 Valkعـن تعاونهـا مـع الشـركة اإليطاليـة لتصميـم
اليخوت ( Hot Labمركزها ميالنو) لتصميم سلسلة جديدة من

ً
ً
ملحوظا من قبل المالكين واألسواق البحرية.
اهتماما
القت
وبهـذا الصـدد علـق  Antonio Romanoالشـريك ومديـر

ً
قائلا« :إنـه لشـرف لنـا أن نصمـم
التسـويق فـي Hot Lab
األقسـام الداخلية لنموذج يخت جديد سـيصنعه حوض ناجح هو

يخوتها تحت اسم .Pilot
وقالت إنها أنجزت تصميم أول يختين لها باللونين التوركواز
واألصفر ،سيشكالن قفزة في مستوى الراحة على متن سوبر

ً
ً
خاصا فقط أعددنا
شـيئا
 .Van der Valkوألن النـاس يتوقعـون

ً
ً
رائعـا لــ  Pilotالـذي يعتبـر االسـترخاء فـي كل األرجـاء
تصميمـا
طريقة حياة .الديكور الداخلي غني وعصري في الوقت نفسه،

يخت عصري مخصص لالستكشاف.
ومنـذ جـرى اإلعلان عـن التشـكيلة قبـل عـدة أشـهر فقـط،
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تصميم أول يختين اعتمد
اللونين التوركواز واألصفر.

ويعكس الكفاءة العالية لهذا اليخت اآللي المتطور».
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 Pilotيخت يجمع متطلبات االستكشاف مع
اإلبحار العصري المريح
المائيـة .وبذلـك فأنهـا تشـد إليهـا الضيـوف .وعندمـا تكـون
القوارب خارجها فأن المسـاحة كلها تصبح منصة شـاطئية كاملة
مـع تيـراس ومجموعة من المفروشـات المريحة غير الثابتة .هذه
المسـاحة الخلفيـة الواسـعة هي انعكاس لطلبـات الزبائن الذين
يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في األقسام الخارجية.

ً
أيضـا أن داخـل الطبقة الرئيسـية رحـب بما فيه
وهـذا يعنـي

الكفايـة .مركـز الجلـوس مـزود بنوافذ من األرضية إلى السـقف
تضمن التمتع بمشاهد خالبة.
وما تبقى من هذه الطبقة يحتله المطبخ المنفصل والجناح

ً
محافظـا علـى
الرئيسـي إلـى األمـام الـذي يحتـل كامـل العـرض
خصوصية المالك .وهذا التصميم مشابه لما نراه على السوبر

زواج ناجح بين الصناعة البحرية الهولندية والتصميم اإليطالي

يخـت مـع سلالم إلـى مركـز القيـادة فـي األعلـى وإلـى كبائـن

ً
ً
عصريا ال يعترف بمرور السنوات
تصميما
الراقي أثمر

الضيوف إلى األسفل.

وللطاقم ّ
سلم خاص يربط غرفة جلوسه بالمطبخ.

أمـا  Yoeri Bijkerمديـر المبيعات لدى  Van der Valkفقد
قال بدوره« :نحن سعداء لهذا الزواج الجديد بين صناعة اليخوت

الخاصة الحافلة بالجوائز والميداليات.

والطبقـة العلويـة بدورهـا تضـم مركـز القيـادة المرتفع الذي

الهولنديـة الراقيـة ورونـق التصميـم اإليطالـي .عندمـا تضيـف

كمـا أن  Van der Valkمسـتمرة فـي حصـد الجوائـز علـى

يوفر مشـاهد ممتعة للجوار ويضم كنبة على شـكل  .Uوهناك

تشـكيلة جديـدة لمجموعـة إنتاجـك فأنـه مـن الضـروري أن تقـدم

إنتـاج صناعتهـا البحرية الهولندية الراقية .فقد فاز Beach Club

ممـر مباشـر مـن مركـز القيـادة إلـى متـن بـرج القيادة الـذي يضم

ً
ً
داخليـا يتلاءم مـع هـذا الطمـوح .لقـد أعـدت Hot Lab
تصميمـا

ً
شـكال ال يتأثـر بمـرور السـنوات ألنه غيـر مرتبط بالوقـت الراهن.
وهذه هي الصورة التي دارت في أذهاننا عن .»Pilot
وبـدوره أدلـى  Enrico Luminiالشـريك ومديـر التصميـم

ً
قائال:
في  Hot Labبرأيه

ً
ً
ً
واسـعا إلى
وبارا
ومقعدا لمسـاعد القبطان
محطة تحكم خارجية

 600بجائـزة  The World Yachts Trophyفـي مهرجـان كان
لكونه «.»Most Innovative Yacht

اليسار ومساحة لالسترخاء تحت الشمس.

ً
أخيـرا
وبـدوره فـأن اليخـت اآللـي  Le Ven 90جـرت تسـميته

غالبيـة المسـاحات الخارجيـة يحميهـا غطـاء متيـن .ومـا تبقى

ً
أيضـا كنبة على
يمكـن تغطيتهـا بمظلات قابلـة للتعديـل .وهنا

 Best New Seriesضمـن جوائـز Boat International 2020
.Design & Innovation Awards

«لقـد تمكـن حرفيـو  Van der Valkمـن اغتنـام الفرصـة،

ال شـك فـي أن هـذه الشـراكة الجديـدة بيـن الشـركتين

وترجمـة الحفافـي المكورة وتفاصيل الجلود الثمينة واألخشـاب

المشهورتين ستضمن وصول سلسلة  Pilotإلى مستوى رفيع

األنيقـة إلـى حقيقـة واقعـة .المـواد المسـتخدمة عديـدة ومنهـا

مـن االمتيـاز .إنهـا يخـوت آليـة مصنوعـة بالكامـل مـن األلمنيـوم

السـنديان واألخشـاب البيضـاء الالمعـة .والجلـد األبيـض
والسيراميك األبيض والكروم»...

ً
أيضـا« :يمكـن للزبائـن أن يختاروا بيـن مجموعتين من
وقـال

ً
متـرا ومـا فـوق وتصميمهـا علـى أيـدي Cor D.
أطوالهـا مـن 23
 .Roverوبذلـك فأنهـا تدمـج بيـن خبرات الشـركتين وتوفر العديد
من المساحات الخارجية إضافة إلى أحجام داخلية واسعة.

األلـوان المميـزة ،كل واحـدة منهمـا تظهـر تصميـم  Pilotفـي

وهـي يخـوت تـزاوج بيـن خصائـص يخـوت االستكشـاف

أفضـل صـورة ،وتأتـي مع تشـكيلتها المقترحة من المفروشـات

واليخـوت العصريـة المريحـة .ولذلـك فأنهـا تدمـج بيـن الشـكل

غير الثابتة من شركات مشهورة مثل  De Padovaو  Fluو Paola

الحديث واللمسات الكالسيكية.

ً
قطعـا رائعـة مـن
 Lentiو  .Calligarisأمـا اإلضـاءة فأنهـا تضـم

 Foscarni Cantalupiو  Punch + Busierو .»Kartell
هـذا وتجـدر اإلشـارة إلـى أن فريـق التصميم فـي Hot Lab

ً
ً
أخيـرا بجائـزة Neptune
حاليـا بعـد أن فـاز
يتابـع تنفيـذ مشـاريعه
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فـي  World Superyachts Awardsالتـي أضافهـا إلى خزانته

وقد تركت المساحة الخلفية ألنشطة المالك المفضلة.

ارتفاع مركز القيادة يعني أن مقدمة الطبقة الرئيسـية خالية

شكل  Uوسط مساحة للجلوس وتناول الطعام إلى اليمين.
ويمكـن إجـراء تعديلات علـى النسـخة األساسـية بطول 23

ً
ً
حجمـا .وقـد يطلـب بعـض
متـرا التـي سـتتبعها نسـخ أخـرى أكبـر
الزبائـن إضافـة مركـز للتماريـن الرياضية فـي المسـاحة الخلفية.
ويمكـن توسـعة الصالـون إلـى الخلـف لتكبر المسـاحة اإلجمالية
ً
مكانا أرحب لتناول الطعام.
ونعد

للضيـوف مـع حماميهمـا ،إضافـة إلى جناح لكبـار الضيوف .هذا

إضافـة إلـى كابينتيـن للطاقم مع حمام ومركز للجلوس له ّ
سـلم
خاص.
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن حـوض  Van der Valkالهولنـدي

يقول  Cor D. Roverعن « :Van der Valkحوض ذو رؤية

ً
يخوتـا آليـة مـن الفـوالذ واأللمنيـوم منـذ العـام .1967
يصنـع

ً
معـا علـى تصميـم  Beach Clubالفائـز بجائـزة دولية.
أننـا عملنـا

وهـو حـوض عائلـي ناجـح عريـق أسسـه ،Wim Van Der Valk

وجـاءت تشـكيلة  Pilotلتؤكـد أن الحـوض جاهـز لتطبيـق أفـكار

واكتسـب سـمعة دوليـة بعـد فـوزه بجوائـز علـى بنائـه سلسـلة

جديدة في كل مشروع جديد».

يخـوت  Continentalنصـف الجاهـزة .الحـوض جاهـز لتنفيـذ

مستقبلية .وقد تشاركنا ً
معا في السابق في أعمال رائعة .كما

مـن أيـة اسـتخدامات أخـرى .وهناك مسـاحة واسـعة على المتن

علـى الطبقـة الرئيسـية منصـة للسـباحة متعـددة

الخلفي لالسترخاء تحت الشمس وإيواء القوارب والجت سكي

االسـتخدامات بطـول  4,90أمتـار (من ضمنهـا خيار Opacmare

واأللعاب المائية األخرى ،مهما كان حجمها.

 )Transformerورافعـة للقـارب الكبيـر والعديـد مـن األلعـاب
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أمـا الطبقـة السـفلية فأنهـا تضـم كابينتيـن مزدوجتيـن

ً
حرفيا في منشآته الواقعة في .Waalwijk
ويعمل أكثر من 45

تصاميم يخوت بمواصفات خاصة بالكامل.
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www.vandervalkshipyard.com
www.hotlab.it
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