entrée

Stil Sahibi Türk
A TURK WITH STYLE
Türk firması Alen Yacht tarafından geliştirilen Alen 55, Cannes ve Monako yat fuarlarında büyük
beğeni topladı. Çünkü bu yar hem sportif hem de zarif bir tasarıma sahip.
The sporty yet elegant appeal of Turkey’s own Alen 55, a yacht developed by the Alen Yacht Company,
has succeeded in drawing appreciative attention at both the Cannes and Monaco yacht fairs.
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entrée
Tik ağacı ve deri malzemeler, teknenin önemli bir

Visitors were impressed both by the design

tasarım unsuru olarak göze çarpıyor ve onu daha çok lüks bir
daire havasına sokuyor. Ayrıca havacılık ve demiryollarında
da kullanılan oldukça teknolojik Airex malzeme ile
oluşturulmuş hafif gövdesi ona hız kazandırıyor. Yatın en
önemli özelliği güvertesinin etrafını dolanan ve siper şeklinde
derin bir oyuk gibi yapılmış yürüyüş yolu. Bu sayede teknenin
etrafını bir şeye tutunmadan dolaşabiliyorsunuz. 800 beygir
gücündeki iki Volvo motorun ürettiği enerji Alen 55’in
maksimum 35 knot hıza ulaştırıyor. Alen 55, toplamda beş
kişiye kadar misafir edebiliyor ancak arka kısmında bulunan
yenilikçi açık mutfak tasarımı onu sekiz kişiye kadar yemek
yenilebilecek bir tekne yapıyor.
www.alenyacht.com

and the yacht’s use of teak wood and leather, materials
that impart an air of luxury. The Alen 55 is also speedy,
thanks to its light hull constructed of a new state-of-the-art
material called Airex, one that is being used primarily in both
aeronautical and railroad manufacturing. But perhaps the
most unique feature of this new design is the sunken walking
path that winds around the yacht’s deck and allows the
walker to ambulate without having to grasp on to anything.
The yacht’s two 800 horsepower Volvo motors allows
the Alen 55 to attain a speed of 35 knots. The yacht can
accommodate five guests, while the table in the innovative
open kitchen located in the yacht’s stern can easily sit eight
diners.
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