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Zunshine Living 114
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Zunshine Living 114
Et sted i Danmark
Anslået totalomkostninger

ØKONOMISK OVERBLIK

Zunshine Living 114 (valgfri model)
Leveringsomkostninger
Udlægning og montage
Forankring
Adgangsforhold
P-pladser
Tilslutning af el, vand og kloak
Byggesagsbehandling og gebyr
Total indflytningsklar husbåd

Vejl. Finansiering 30 år
Udbet. % >>>
25%
30%
35%
40%
45%
50%

kr.
659.938
791.925
923.913
1.055.900
1.187.888
1.319.875

Øvrige forhold:
Bådplads indskud

2.300.000
140.000
35.000
80.000
6.750
inkl.
60.000
18.000
2.639.750

md. brutto
8.918
8.324
7.729
7.134
6.540
5.945

md. netto
7.021
6.553
6.085
5.616
5.148
4.680

15.000

Lejeperiode

30 år

Bådpladsleje pr. md.

2.600

Fælles udgifter pr. md.

1.000

Forsikring pr. md

958

Beregnet BR18 varmeudgift pr. md.

200

El og vand afregning

alm. leverandør priser

Rennovation, ½ årlig

inkl.

Grundskyld / ejendomsskatter

ingen

Syn/besigtigelse på land hvert 5.-10. år

ingen

Zunshine Living 114 - modelvarianter

114 Unique

114 XL Unique

2 sep. værelser, bryggers

2 sep. værelser, bryggers og XL køkken

114 Family

114 XL Family

3 separate værelser

3 separate værelser og XL køkken

Kvaliteter og Tilbehør
Platform

Vejledende data - Zunshine Living 114
Type

Fritidshus / helårsbolig

Boligareal

103 m2

Areal værdi

114 m2

Separate vær.

2 + bryggers eller 3

Varmepumpe

Gulvvarme

Energimærke

A 2018

BR18 varmeberegning
Platform

Ca. Kr. 2.400 pr. år
11,34 x 15,34 m

Facade terrasse

38 m2

Bagside terrasse

32 m

Tagterrasse

2

Synkefri betonplatform med 6x6” fenderbjælker med
varmgalvaniseret søgelænder med 6 vandrette wirer. Platformen måler 174 m² og vejer ca. 50 ton – totalvægt med
bolig 80 ton. Den store platform og høje vægt sørger for
maksimal stabilitet og komfort.
Udført med højstyrkebeton 60-70 mPa og indstøbte Virgin
Oli EPS 80 polystyren blokke. Varmgalvaniseret armering.
Der ydes 30 års garanti på platformen.
Idet platformen er 100 % synkefri, skal den ikke synes på
land hvert 5-10 år!
Mulighed for tilkøb af ekstra stor platform. Terrasserne
øges med 28m².

op til 28 m2

Egenvægt platform

50 ton

Egenvægt samlet

73 ton

Nyttelast

6 ton

Totalvægt

79 ton

Platforms højde

90 cm

Dybdegang

65 cm

Fribord platform

25 cm

Fribord stuegulv

58 cm

Total højde søsat

380 cm

Terrasser

Forreste terrasse måler 2,47 x 15,34 = 37,9 m2
Bagerste terrasse måler 2,07 x 15,34 = 31,8 m2
(træterrasser og trin mv. er tilkøb hos lokal håndværker)
Den store glasfacade er forberedt for montage af markiser.

Tag/tagterrasse

Taget er udført med tagpap. Boligen er forberedt konstruktionsmæssigt til 28 m2 tagterrasse (tilkøb hos lokal
håndværker).

Facade

Vedligeholdelsesfrie og brandhæmmende Vivix facadeplader i hvid og mahogni. 10 års reklamationsret på farveægtheden. Levetidsforventningen er over 50 år.
Andre farver kan tilvælges – forhør nærmere!

Vinduer og døre

Udført i udvendige sorte alu-profiler og indvendige hvide
træ-profiler (Velfac).
7 udvendige døre hvoraf terrassedørene i stuen åbnes
dobbelt – åbningsbredde 202 cm.
Der er ventilation i alle gulv-til-loft vinduer og samtlige
højtsiddende vinduer har ventilationsåbning.
Den store glasfacade er udført med solfilm, der effektivt
modvirker overophedning af boligen.

Udvendig belysning

På forsiden 10 LED lamper og bagsiden 3 LED lamper - udført med bevægelsessensor og tvangstænding.

Udvendig el og vand

2 stk. el udtag på forsiden, power pakke til 3 markiser og 2
varmelamper – med egen gruppe i el-skabet.
Frostsikret udvendig vandhane ved varmepumpens udedel.

Varmepumpens udedel

Udvendig unit er monteret på konsol der optager vibrationerne. Deco-kasse udført i sorte Vivix facade plader med
CNC fræsede åndehuller.

Bolig

Boligen er udført som helårsbolig iht. BR18. Det betyder
en højisoleret bolig med et meget lavt energiforbrug. Der
er anvendt kl. 34 isolering i alle
ydervægge for at øge den indvendige plads.
Sammen med den ekstra plads som de store gulv-til-loft
vinduer bidrager med, er boligens indvendige areal øget
med ca. 11 % (arealværdi 114 m2 er ex terrasser).

Kvaliteter og Tilbehør
Indvendige vægge er udført med fibergipsplader, hvilket
giver et fast grundlag for vægmontager.

Gulve

Gulvene er udført med Swiss Krono Grand Selection antistatisk laminat plankegulve. De er særdeles slidstærke og
der ydes 35 års garanti. Der kan vælges mellem forskellige
design.

Fantastisk akustik

Alle lofter er udført med hvide Troldtekt ”Ekstrem fin” loftsplader og de bidrager til særdeles behagelige lydforhold i
husbåden. Alle de indvendige døre (Swedoor) leveres som
lyddøre – dvs. massive døre med lyd lister.
Sammen med de ”tunge” gulve og vægge opleves akustikken som ”behagelig ro”.

Varmepumpe

Der er gulvvarme i alle rum i boligen. Varmen leveres af en
højeffektiv varmepumpe fra Panasonic.
Samtlige rum kan temperaturstyres individuelt, hvilket
medvirker til et behageligt indeklima.

Optimal indeklima

- Højisoleret bolig
- Gulvvarme
- Solfilm på den store glasfacade
- Forberedt for markisemontage (montageflader og strømpakke)
- Ventiler i de høje vinduer
- 8 ventilationsåbninger ifm. vinduerne
- 7 terrassedøre
- Hydrostatisk ventilation med tidsforsinkelse på badeværelset.
- Forberedt for terrassevarmere

Køkken, bad og inventar

Køkken fra Svane i grebsfri design med skuffer og sokkelskuffer overalt hvor det er muligt. Overskabe med LED
belysning. Stål vask og Damixa Pine Køkkenbatteri
m/Svingtud, Krom.
Badeværelse med arrangement fra Svane. Corian bordplade og 6 grebsfrie skuffer. S12 skabe med afstemt designfarve. Skydelåger til teknik rum. Damixa blandingsbatteri
Willow m/åben tud og Damixa Akita brusesæt Thermixa
Zero (dobbelt). 4 stk. Damixa håndklæde- samt papirholder. Ifö Sign/Clean toilet med indbygget frisker. Unidrain
HighLine Panel i børstet rustfri stål (afløb). Bruseniche er
udført med Fibo Trespo vådrumspanel. Gulv: Tarkett Eclipse Premium 21020 971 med opkant.
Bryggers (Unique model) fra Svane med bordarrangement,
vask med Damixa blandingsbatteri. Overskabe med LED
lys. 4 stk. højskabe og separat fryser(separat stort køleskab i køkkenet).
Værelse 1 udført med fuld skabsvæg fra Svane med 3 skydelåger, den ene med spejl i fuld størrelse.
Værelse 2 og værelse 3 (Family) udført med dobbelt skab
fra Svane.
Ændringer i design og form mv. kan aftales direkte med
Svane!

Teknik

I teknikrummet i badeværelset findes el-skab, varmesystem og varmtvandsbeholder på 120 ltr. Både gulvvarmen
og det varme vand opvarmes via højtydende varmepumpe
og er derfor meget økonomisk.
I Family modellen er vaskemaskine og tørretumbler ligele-

des placeret bag de 3 store skydelåger.
I bunden af teknikrummet er der monteret kloakpumper og
vandindtag (løber nedenud, langs bunden og til offentlig
tilslutning).

Hårde hvidevarer

- Gorenje frit hængende emhætte i børstet stål
- Siemens induktionskomfur
- Siemens pyrolyse ovn
- Siemens køle/fryseskab i børstet stål
(separat køl og frys i Unique modellen)
- Siemens fuldintegreret opvaskemaskine
- Siemens vaskemaskine
- Siemens kondenstørretumbler

Sikkerhed og komfort

- 100 % synkefri platform
- Alle rum placeret over vandspejlet
- Brandhæmmende facader
- Brandhæmmende vægge
- Brandhæmmende lofter
- Brandvarsling
- Sikre adgangsforhold
- Flugtveje fra alle rum (ex badevær.)
- Udvendig automatisk lys
- Allergivenlig
- Akustik optimeret
- Se afsnittet ”Optimal indeklima”

Godkendelse af husbåde

Kystdirektoratet har bekendtgjort en husbådsvejledning,
der rydder op i gl. rodede regler og forvirring. Det betyder,
at de danske havne nu selv kan bestemme om der ønskes
husbåde på op til 4,5 m i højden. Husbådene skal være
godkendt via en alm. byggesagsbehandling (BR18) i lokal
kommune eller via en fartøjsgodkendelse.
Samtlige husbåde fra Zunshine Living kan leveres med
begge godkendelser. Hvis husbåden godkendes via kommunen, kan man opnå godkendelse som helårsbolig. Hvis
husbåden godkendes som fartøj, så skal den lokale kommune ikke godkende husbåden. Det kan spare byggeansøgningen og en langvarig sagsbehandling, fx hvis en lokalplan skal laves om. Læs mere om fartøjsgodkendelsen
på: http://zunshineliving.com/skib/

Bæredygtighed

Alle indvendige og udvendige materialer i husbåden er
nøje udvalgt ift. en meget lang levetid og minimale driftsomkostninger. De udvendige facader mv. er helt vedligeholdelsesfrie. De gode materialer understreges af garantier helt op til 35 år.
Boligen er særdeles energivenlig og meget økonomisk.

Udeliv

Med de to store terrasser på begge sider af boligen, er der
rig mulighed for at nyde sol og udsigten til vandet fra tidlig
morgen til sen aften. Den store glasfacade giver masser
af lys til boligen og sørger for en storslået udsigt. Det lave
fribord på den synkefri platform er velegnet til en mindre
båd.
Husbåden er forberedt for tagterrasse på hele 28 m2 og
360 graders udsigt.

Udstillingshusbåd i Holbæk

Det er muligt at se og opleve udstillingsmodellen 114 Unique i Holbæk
havn.
Kontakt Zunshine Living og lav en aftale.

Tilmeld nyhedsbrev og se mere på zunshineliving.com

Du kan tilmelde dig Zunshine Living nyhedsbrevet, og holde dig opdateret
om husbåde, havne, og bådpladser til husbåde.
Læs meget mere om samtlige husbådsmodeller, og find plantegninger og
flere billeder på http://zunshineliving.com/

