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أمعن في التميز حتى بات األول عالميًا 
بحيازة شهادة TIER III العليا
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هذه النسخة الجديدة )F 100( غيرت 
تصميم مركز القيادة العلوي مع وضع 
ممر خارجي بهدف توسعة المساحات 
الداخلية مما أتاح ممرًا مباشرًا من مركز 
القيادة العلوي إلى الفرش الشمسية 

في المقدمة.
اليخت الجديد أنيق جميل عملي 
وجاهز لالحتفال بمرور 46 عامًا على 

تأسيس الحوض، تقلبت خاللها عليه 
ثالثة أجيال من عائلة Amerio، بذلت 

 Amer جهودها لنشر العالمة التجارية
Yachts في أنحاء العالم مرتبطة 

بالجودة واالبتكار واحترام البيئة واعتماد 
المواصفات الخاصة.

ومن األمور التي تلفت النظر في 
اليخت اعتماده مادة جديدة تسمى 

Isomar Pet يمكن التخلص منها 
بسهولة عند انتهاء عمرها.

هذا وقد بدأ الحوض إعداد تصميم 
لصنع نموذج آخر في المستقبل من 

األلياف »البركانية«.

أكثر إضاءة. كما أن هناك المزيد من 
اإلطالالت البانورامية.

وكان من الضروري بذل جهد 
للتوصل إلى توازن بين الوزن 

المتزايد للنوافذ مع خفة وزن المواد 
والمفروشات.

أما الضوء الطبيعي فال يهدف 
فقط لجلب النور إلى الداخل وتخفيض 

مستوى استهالك الطاقة، بل أنه 
كذلك العنصر األساسي للعبة الضوء 

والظالل التي تستخدم فيها كذلك 
المواد واألشكال واالنعكاسات التي 

تأتي من الضوء الطبيعي وأمواج البحر 
وضوء القمر. وهذا ما سهل التوصل 

إلى صفاء األناقة العصرية.

مع احتفال مؤسس Permare بعيد 
ميالده الثمانين، تكون الشركة )مركزها 

Sanremo( قد سلمت حتى اليوم 
84 يختًا.

هذه الشركة التي لم تغب مرة عن 
معرضي كان وجنوى كل عام، كشفت 

عن إعدادها مفاجأة لمؤسسها في عيده 
 Amer تمثلت في نسخة جديدة من

Cento تم التوصل إليها بالتنسيق بين 
.)Lucca شركة من( Bonucelli Adpower

وقد جرى عرض النسخة في 
معرضي كان وجنوى األخيرين: الديكور 

الخارجي الذي صممته الشركة خفض 
من مساحة األلياف الزجاجية على 

النوافذ الجانبية العريضة، والداخل 

Permare أهدت مؤسسها
في عيد ميالده الثمانين

Amer Cento نسخة مطورة من

www.ameryachts.it

2theworldofyachts.com


