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Van der Valk Shipyard
bouwt meest complexe
superjacht tot nu toe

Loungen op de
Squadron 58 Beach Club
De Squadron 58 is het nieuwste jacht in de Fairline familie. Het innovatieve Beach Club
ontwerp maakt optimaal gebruik van elke centimeter van de boot, meldt de werf. Met
een druk op de knop worden de uitklapbare ‘balkons’ neergelaten om de ruimte
op het dek aan beide zijden van het jacht te vergroten. Het geïntegreerde,
uitschuifbare zwemplateau verdubbelt in een handomdraai de omvang van
het achterdek en heeft bovendien een elegante afstap naar het water.
Het interieur ziet eruit zoals men van Fairline mag verwachten. De
ruimtes binnen stralen sereniteit uit door het gebruik van aardetinten,
diep blauwe accenten, natuurlijke materialen en linnen details. Dankzij
de dynamische, diagonale lijnen vloeien de ruimtes naadloos in elkaar
over. De eikenhouten vloeren, gelakte kasten, luxe vloerbedekking
van natuurlijke materialen en de verticale hout details zorgen voor een
harmoniërend en rustgevend geheel. Qua motorisering heeft men de
keuze uit twee keer Volvo Penta D13-900 of D13-1000.
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De 33 meter lange ‘Blue Jeans’ van de
Nederlandse werf is het resultaat van
de samenwerking tussen Diana Yacht
Design en Guido de Groot Design. Het
blauwe metallic lakwerk, dat perfect bij
de naam past, onderstreept het slanke
profiel van het ontwerp. De innovaties op
dit jacht met een verhoogd stuurhuis zijn
onder andere hoge plafonds, balkons in
de salon op het hoofddek, innovatieve
glazen verschansingen voor een beter
uitzicht, een verzonken chill-out-zone in de
voorpiek en nog veel meer. Ontspanning
en vermaak staan centraal op dit
jacht waarin elke centimeter ruimte is
geoptimaliseerd. Er zijn zes slaapkamers
aan boord, waaronder twee hutten voor
personeel. Het jacht beschikt over een
grote garage voor een Carbon
Craft CC130 turbo jet
tender en een hydraulisch
zwemplatform. De
‘Blue Jeans’ wordt
aangedreven door
twee MTU motoren
van 2.600 pk, die een
topsnelheid leveren van
ongeveer 28 knopen.
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Vaar in stijl met de Riviera 4600 Sport Yacht Platinum Edition
Riviera Yachts uit Australië onthulde onlangs het nieuwste Riviera
model, de 4600 Sport Yacht Platinum Edition. De jongste telg
uit de serie is een uitstekend voorbeeld van innovatie, luxe en
inspirerende ruimtes. Zij is voorzien van een reeks luxe Platinum
Edition kenmerken zoals premium stoffen, hoogglans kasten van
walnoothout, in-vogue lounges en zacht tapijt onder de voeten.
Het hydraulische zwemplatform biedt plaats voor een tender tot
drie meter lang. De centrale glazen schuifdeur en het kantelbare
raam in de bakboordzijde van de salon verbinden de kuip
en de salonruimte naadloos met elkaar. Het jacht heeft
drie hutten met een midscheepse eigenaarshut die
voldoende stahoogte biedt over de volle breedte van
de boot. De grote ramen zorgen voor veel natuurlijk
licht. Het vermogen van de 4600 Sport Yacht wordt
geleverd door twee Volvo Penta D6-IPS 650, die
samen goed zijn voor 960 pk.
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