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Dynamiq GTM 90 Klassen
Edition – opcja na każdą
pogodę
Dodane dnia 17 Kwiecień 2020 r.
3-4 минуты

Dynamiq zaprezentował 27-metrowy, całkowicie
aluminiowy jacht GTM 90 Klassen Edition.

Pierwotnie premiera jachtu Dynamiq GTM 90
miała odbyć się nietypowo, bo podczas
tegorocznego Salonu Samochodowego w
Genewie, gdzie jacht byłby rzadkim okazem
pokazowym. Niestety z powodu koronawirusa
impreza zostałą odwołana.

Dynamiq GTM 90 został opracowany we
współpracy z niemiecką firmą Klassen,
producentem luksusowych samochodów.
Szybki i sportowy, wykonany w całości z
aluminium 27,5-metrowy jacht został



zaprojektowany nie tylko do rozrywki, ale także
do ochrony gości niezależnie od warunków
atmosferycznych panujących na wodzie.
„Miejsca takie jak Półwysep Arabski, azjatyckie
zakątki świata i północna Europa. Tutaj jacht
musi być otwarty i pełen morskiej bryzy w ciągu
dnia, ale prawie zamknięty, gdy nadejdzie
wieczór i temperatura gwałtownie spadnie. W
tej chwili jedynym sposobem na posiadanie
dużych otwartych lub zamkniętych przestrzeni
jest wydłużenie jachtu. Ale uzasadniając „IQ” na
końcu nazwy marki Dynamiq, postanowiliśmy
połączyć te obszary. Tak więc rufowy taras
plażowy, jadalnię i otwartą kuchnię z barem
można przekształcić w ciągu kilku sekund za
pomocą przesuwanych drzwi i składanego
nadburcia ” - wyjaśnia założyciel marki Siergiej
Dobroserdov.

Linie kadłuba GTM 90 zostały opracowane
przez wieloletniego partnera Dynamiq - firmę
Van Oossanen Naval Architects z Holandii,
która stworzyła super wydajny, twardy kadłub,
który może osiągnąć maksymalną prędkość 30



w. Stylistyka zewnętrzna łodzi zawdzięcza wiele
stylistyce motoryzacyjnej z nadbudową, która
przypomina linie niektórych supersamochodów.
Przy maszcie radarowym znajduje się przytulny
taras słoneczny z sunbedem, do którego
prowadzą zewnętrzne schody. 3-osobowa sofa
umiejscowiona jest na dziobie.

W bogatym i wyrafinowanym wnętrzu znajduje
się salon z przodu i bar / kambuz z widokiem na
rufową platformę plażową, który może pozostać
otwarty w słoneczne dni lub zostać zamknięty,
gdy wieczory stają się chłodne, tworząc niemal
efekt ogrodu zimowego. Składane falszburty i
przesuwane szklane drzwi pomagają zwiększyć
naturalną wentylację. Salon i jadalnia są
połączone tworząc przestrzeń dla większej
grup, nawet do 16 osób. System audio Bowers
& Wilkins zapewnia niesamowitą jakość
dźwięku na całym jachcie.

Na dolnym pokładzie znajdują się cztery kabiny
dla gości, w tym przestronna kabina właściciela
z charakterystycznym okrągłym łóżkiem z
kolekcji Bentley Home. Z myślą o klientach z



rynku bliskowschodniego wanna właściciela
została wykończona onyksem i wyposażona w
niestandardową łaźnię turecką dla dwóch osób.
Wnętrze zaprojektowała Giuseppina Arena,
kolejny partner Dynamiq.

Jacht może również być wyposażony w
nadmuchiwany basen FunAir o wymiarach 5,5 x
5,5 m z siatką ochronną dla gości, którzy nie
czują się komfortowo pływając na otwartej
wodzie.
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