KAPAK KIZI

Limitlerin olmadığı
bir dünya
72,50 metre boyundaki Cloudbreak’in tasarımında efsane isimler bir araya
geldi. Espen Oino gövde tasarımı, Christian Liaigre iç düzenlemesiyle
Alman Abeking&Rasmussen tersanesinde üretilen megayat şimdiye kadar
tasarlanmış en lüks ve en iyi donanımlı explorer’lardan biri. Geçten ay
sahiplerini bulan Showboats Design Awards 2017’de 500 GT üzeri yat
kategorisinde kazandığı en iyi iç mekân tasarım ödülüyle de başarısını
kanıtlıyor.

aziran 2016 suyla buluşan 72,50
metrelik explorer megayat Cloudbreak
Alman Abeking&Rasmussen’in Bremen
yakınlarındaki Lemwerder tersanesinde
üretildi. İsmini dünyanın en iyi 10 sörf
noktasından biri olan Pasifik Okyanusu’ndaki Fiji
Adası’ndaki Cloudbreak plajından aldı. Dünyanın en zorlu
denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek
şekilde çelik gövde ve alimünyum üst yapıyla Espen Oino
tarafından tasarlandı. Gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri
stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olan megayatın
iç düzenlemesi de Parisli ünlü tasarım stüdyosu Christian
Liaigre’nin imzasını taşıyor. Proje yönetimini üstlenen
Super Yachts Monaco aynı zamanda yatı charterda kullanma
yetkisine sahip.

H

72,50 metrelik megayat dünyanın
en zorlu denizlerinde seyahat
edebilecek şekilde full deplasman
çelik gövde ve alüminyum üst
yapıyla Espen Oino tarafından
tasarlandı.
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CLOUDBREAK

Yazı MELDA ONBAŞYAN, Fotoğraflar CHRISTOPHER SCHOLEY
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Üç güverteli
Cloudbreak’te
helikopter pistinden
10 kişilik jakuziye,
şömineden spa’ya
her türlü lüks
düşünülmüş.

72 METRE’LİK EĞLENCE ÜSSÜ

t

Cloudbreak’i yakından inceleyince sahibi hakkında da
fikir sahibi olabilirsiniz. İçinde her türlü lüks ve konforun
düşünüldüğü megayatta olmayan birşey yok. Şömine
odasından tam donanımlı fitness salonuna, spa’sından sinema
odasına kadar her şey düşünülmüş. Sahibinin genç, fit ve
hızlı bir deniz tutkunu olduğunu sürat teknesi, jet skiler
ve deniz oyuncaklarını barındıran tender bölümünden de
anlayabilirsiniz. Yatın üzerindeki helikopter pisti ve tender
bölümündeki kar oyuncakları, kayak ve snowboard’lar tekne
sahibinin kış sporlarına da düşkün olduğunu ortaya çıkarıyor.
Bu yat her türlü tatil ihtiyacına her an hazır: Pasifik’te sörf
yapmak ya da İzlanda’da kayak yapmak... Macerasever
tekne sahibi istediği gibi bir yat bulamayınca dünyanın en
iyi isimlerini bir araya getirerek kendine özel bir tasarım
yapmalarını istemiş. Daha önce Lürssen için 126 metrelik
explorer Octopus’u tasarlayan Espen Oino tüm tecrübesini
Cloudbreak’te ortaya koymuş.
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Kapalı havuz,
sauna, masaj
odası ve fitness
salonu yat
sahibinin sağlıklı
yaşam anlayışını
denize taşıyor.

BAŞTAN AŞAĞI KONFOR

Cloudbreak’in alt güvertesi
misafirlerini şımartmak için
tasarlanmış. Sağlıklı ve keyifli yaşam
konsepti denize de taşınıyor.
konumlanıyor. Master süit kendine özel terası, dinlenme
ve spa alanları, çalışma bölümüyle megayatın içinde kendi
cumhuriyetini ilan ediyor. Helikopter pistinin bulunduğu
üst güverte tamamen parti odaklı tasarlanmış. Helikopterle
kayağa ya da limanda partilemeye giden misafirlerin tekneye
geldiklerinde dinlenmeleri için bir salon bulunuyor. Fakat
buraya salon deyip geçmek haksızlık olur. Zemine kadar
camları tamamen açılabilen salon iç-dış mekân kavramını
ortadan kaldırıyor. Salonun önünde 10 kişilik jakuzi ve
helikopter alanındaki teras partiyi özel aydınlatma sistemiyle
devam ettiriyor. Güneşlenme güvertesinde ise gökyüzünü ve
ufukta sizi bekleyen yeni limanları izlemek üzere yerleştirilen
geniş yataklarla tasarlanmış bir dinlenme alanı bulunuyor.
t

72,50 metre boyunda, 12,40 metre genişliğindeki üç güverteli
Cloudbreak’in ağırlığı 2.258 Groston. 12 kişiyi VIP süitlerinde
ağırlayan megayatın, 22 kişilik de mürettebat kapasitesi var. Üç
güverteli yatın en alt güvertesi beş misafir süiti, spa alanı, fitness
salonu ve beach club'a ayrılmış. 60 metre uzunluğunda bir koridorla
birbirine bağlanan bu mekânların sonunda makine dairesinin üstünde
ise mürettebat alanı konumlanmış. Koridor mahremiyeti sağlarken,
ses izolasyonu ve makine dairesinin havalandırılması gibi teknik
fonksiyonlara da yanıt veriyor.
Ana güverte manzarayı içeri taşıyan geniş bir salon, yemek
bölümünden oluşuyor. Ana güvertenin burnunda ise yatın tüm
genişliğini kaplayarak geniş bir yaşam alanı sunan master süit

22 kişilik
mürettebat
ağırlayabilen
yatın kaptan
köşkü de
en yeni
teknolojilerle
donatılmış.

Üç güverteli
yatta katlar,
merdivenler
dışında özel
bir asansörle
de birbirine
bağlanıyor.
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ZAMANSIZ DEKORASYON

Doğaya referans veren malzemeler
ve yuvarlatılmış köşelere sahip
organik formlarla tasarlanan yatın
iç mekânları Fransız tasarımcı
Christian Liaigre imzalı.

t

“Yat sahibi Cloudbreak’i zorlayıcı deniz koşullarında
kullanmayı hedefliyordu. Dolayısıyla iç mekânlarda tüm
hava şartlarında konfor sunabilecek, davetkâr yaşam alanları
yaratmak zorundaydık. Zamansız ve modern bir chalet
stilinin izinden gitmeyi tercih ettik. Yumuşak dokular, açık
renkler, doğal seçimlerle aydınlık mekânlar yarattık” diyen
tasarımcı Christian Liaigre malzeme seçimlerine de değiniyor
“Müşterimiz karanlık bir atmosfer istemiyordu. Dolayısıyla açık
renk ve dokularla dinginleştiren bir yaşam alanı kurguladık.
Açık meşe ağacı, patine edilmiş çam ve gürgen ağacının açık
renkleri, daha koyu bir tona sahip olan Akamber ağacıyla
kontrast oluştururak zemin ve duvar kaplamalarında kullanıldı.

Salon
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Cloudbreak’in altı süit kamarası
her türlü zorlayıcı hava koşulunda
konfor sağlamak üzere
tasarlanmış.

YÜKSEK PERFORMANS

Full deplasman çelik gövde ve alüminyum üst yapılı Cloudbreak
72,50 metrelik gövdesiyle performans çıtasını yükseklere taşıyor.
Dalga ve buz kırabilen gövde yapısı, dik gövde burnu ve yüksek
küpeşteleriyle her türlü zorlayıcı hava koşuluna meydan okuyor.
Espen Oino deneyimiyle hayata geçen Cloudbreak en yeni
teknolojilerle donatılmış. 16 silindirlik çift Caterpillar motorla 12
knot’lık seyir hızında 8 bin 750 deniz mil katedebilen Cloudbreak
dünyayı keşfe çıkmak için tasarlanmış. ☸

CLOUDBREAK
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Tam Boy

Deplasman

72,50 m

225.800 kg

Genişlik

Seyir hızı

Çelik

12,40 m

12 knot

gövde+alüminyum

Kamara 6-7
İnşa malzemesi

Su çekimi

Motor

İletişim

3,45 m

2x1.600 bg CAT
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