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F

ountaine Pajot’nun tanıtımını Haziran
2013’te La Rochelle’de gerçekleştirdiği
amiral gemisi Victoria 67, geniş yaşam
alanları, estetik çizgileri, yüksek seyir
performansı ve lüks detaylarıyla öne
çıkıyor. Tasarımında Fransız tasarımcı Berret
Racoupeau imzası bulunan yelkenli katamaranın iç
tasarımı Isabelle Racoupeau’ya ait...
Fiberglas malzemeden üretilen gövdesinin
inşasında vakum infüzyon ve enjeksiyon
sistemlerinin bir arada kullanıldığı flybridge’li
katamaran 20,44 metre boyunda ve 9,50 metre
genişliğinde... Flybridge’inde güneşlenme
minderleri, oturma grupları, yemek alanı ve
kumanda mahallinin yer aldığı katamaranın geniş
kıç havuzluğundan merkeze yerleştirilen salon
ve kuzineye geçiliyor. Teknenin kamaraları ise
gövdelere konumlandırılmış.
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Fountaine Pajot’nun

amiral gemisi

VICTORIA 67
Fountaine Pajot’nun
tanıtımını Haziran 2013’te
gerçekleştirdiği yelkenli
katamaranı Victoria 67
tasarımında Berret Racoupeau
imzası taşıyor. 20,44 metrelik
flybridge’li katamaran markanın
da amiral gemisi...

Boy 20,44 metre
Genişlik 5,60 metre
1,545.000 Euro
Temmuz 2014 tesl
im!

Yazı: ÇİĞDEM AYDIN

74

TÜRKİYE 04.2014

TÜRKİYE 04.2014

75

Yacht keşİf

Victoria 67, flybridge
ve havuzluğunda keyifli
oturma ve güneşlenme
alanları sunuyor...
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En keyifli alanların başında flybridge

Yatın hem iskele hem de sancak tarafından yüksek
güvenlikli merdivenlerle ulaşılan flybridge’i Victoria
67’nin en keyifli bölümlerinden biri. Kaptan için ideal
görüş alanı sunan ve tüm seyir ekipmanlarına kolay
erişilebilmesine olanak tanıyacak şekilde tasarlanmış
kumanda mahalli, flybridge’in sancak baş tarafına
konumlandırılmış. Çift kişilik kaptan koltuğunun
iskele yanında kaptana eşlik etmek isteyen konuklar
için oturma grubu yerleştirilmiş. Kumanda mahallinin
hemen ardından wet-bar ve kıç tarafta ise 10 kişinin
oturabilmesine imkân veren, birleşince masa haline
gelen iki sehpanın da yer aldığı oturma grubu
bulunuyor. Sehpaların çevresine yerleştirilen minik
puflar da dekorasyonu hareketlendiren öğelerden...
Flybridge’te hem minderler hem de oturma
gruplarında kullanılan su geçirmez kumaşlar mavi
tonlarında... Güneş panelleri, uydu anteni gibi teknik
donanım flybridge’in kıçında, konukların konforlu
alanlarından ayrı bir bölümde toplanmış.
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Her yer güneşlenme alanı

Katamaranın ana güvertesinde, en az flybridge
kadar konforlu tasarlanmış kıç havuzluk, gölge
ve güneş alanlarıyla konuklara tüm günü keyifle
geçirebilmeyi vadediyor. Havuzlukta, kıç tarafta çok
geniş bir güneşlenme minderi, yine her iki gövdenin
flybridge’e çıkan merdivenlerinin bittiği noktada
iki ayrı güneşlenme yatağı bulunuyor. Zemini tik
kaplı havuzluğun üzeri kapalı olan gölge bölümüne
ise 10 kişilik büyük ahşap bir yemek masası ile
oturma grubu ve sandalyeler yerleştirilmiş. 67’nin
baş tarafında her iki gövde arasına yer alan hamak da
güneşlenmek isteyenlere farklı bir alternatif sunuyor.

Dekorasyonda elegan çizgiler

Havuzluktan sürgülü cam kapılarla geçilen salon ve
kuzine, katamaranın merkezine konumlandırılmış. İç
mekâna girer girmez tasarımcı Isabelle Racoupeau’nun
kendine has modern tarzı farkı göze çarpıyor.
Geniş pencereleri sayesinde zaten çok aydınlık
t

VICTORIA 67’NİN
FLYBRIDGE’İNDE
OTURMA
GRUBUNUN YANI
SIRA WET-BAR
DA MEVCUT
(üstte)...
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KATAMARANIN
MERKEZİNDE
YER ALAN
SALON VE TAM
DONANIMLI
KUZİNE
KUMANDA
MAHALLİNİN
HEMEN ARDINDA
(üstte)...

SALON
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MODERN TASARIMLI KUZİNE GENİŞ VE
KULLANIŞLI (üstte, SOLDA)...

kendilerine ait özel banyoları bulunuyor. Kamaraların
dekorasyonunda da salonda yaratılan sade ama
konforlu atmosfer anlayışı devam ettirilmiş. Gereksiz
detaylardan kaçınılmış, fonksiyonellik ön planda
tutularak tüm boşluklar akıllıca kullanılmış. Böylece
ortaya hem keyifle istirahat edilen, ferah, hem de her
türlü ihtiyaca cevap veren bolca dolap ve depolama
ünitelerinin yer aldığı konaklama alanları çıkmış.
t

olan salon, tüm detaylarda göze çarpan minimalist,
temiz, sade, konforlu ve çok şık bir dekorasyona
sahip. İskele baş tarafa kontrol paneli yerleştirilmiş.
Sancak yanda ise yine kontrol paneliyle aynı hizada,
yükseğe konumlandırılmış şık bir sofa yer alıyor.
Ardında iskele yanda bulunan kuzine, ev konforunu
aratmayacak kadar geniş, şık ve elegan... Beyaz ahşap
dolapların kullanıldığı U şeklindeki kuzinede çift
eviye, dörtlü ocak, fırın, 300 litre kapasiteli büyük
bir buzdolabı ve 200 litrelik dondurucu gibi gerekli
her türlü ekipman fazlasıyla düşünülmüş. Kuzinenin
karşısında, sancak yanda ise 8-10 kişilik sehpalı
bir oturma grubu bulunuyor. TV ünitesi ve müzik
sisteminin de yer aldığı salonun dekorasyonunda açık
renk döşemeler, tik detaylar ve beyaz ahşap mobilyalar
ferahlığı daha da artıran özellikler...
Victoria 67’nin gövdelerinde yerleşim palanı
seçenekleri mevcut... Ana kamaranın süit olarak
tasarlandığı versiyonda gövdelere ikisi tek, ikisi çift
olmak üzere dört konuk kamarası daha yerleştiriliyor.
Ama yatın altı kamaralı yerleşim seçeneği de
mevcut. Her iki versiyonda da tüm kamaraların
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ANA KAMARA

Victoria 67’nin gövdelerine dört ila altı kamara
yerleştirilebiliyor...
Kolay kullanım, yüksek performans

Victoria 67, lüks ve konforlu alanlarıyla olduğu kadar
yüksek performansıyla da öne çıkıyor. 23 bin 600
kilogram ağırlığındaki katamaranın ana yelken alanı
120, cenova yelken alanıysa 77 metrekare... Elektrikli
vinç sistemi, hidrolik dümen gibi özelliklere sahip
tekne kolay kullanıma sahip... Yelken seyrinde 20 knot
rüzgârda 10-12 knot seyir hızına sahip 67’de iki adet
110 beygirlik motor bulunduğunu da ekleyelim... ☸

Teknik Özellikler / VICTORIA 67
Tam boy 20,44 m
Genişlik 5,60 m
Su çekimi 1,55 m
Ağırlık 23.600 kg
Kamara 5/6
Ana yelken alanı 120 m2
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Cenova yelken alanı
77 m2
Motor 2x110 bg
Yakıt tankı 1.400 lt
Temiz su tankı 1.050 lt
İletişim www.turmarin.com

KATAMARANIN
DÖRT KAMARALI
YERLEŞİMİNDE
ANA KAMARA
SÜİT OLARAK
TASARLANMIŞ.

