70 One, Blue og Family

Husbåde

Dansk design og kvalitet

70 One, Blue og Family
• Elegant og tidløs boligdesign
1, 2 eller 3 vær. indretning
Miljøvenligt byggeri
• Stærkt optimerede pladsforhold (10 m2
ift. murstensbyggeri) med special isolering, og ingen spildplads!
• Vedligeholdelsesfrie og brandsikrede
facader
Levetidsforventning over 50 år
• Brandsikrede vægge og lofter
• Akustik optimeret. Special lofter og alle
indvendige døre er lyddøre
• Danskbygget BR 18 byggeri
Energimærke A 2018
• Kvalitetsmaterialer overalt
- op til 35 års reklamationsret

Enkel godkendelse

Kystdirektoratet kom i 2017 med en
ny husbådsvejledning.
Marinaerne bestemmer nu selv ift.
husbåde op til 4,5 m. i højden, og husbådene skal derfor blot godkendes
via en helt almindelig byggesagsbehandling.
Kontakt din ønske havn og forhør om
mulighederne for en bådplads!

• Allergi venlig
• Døre og vinduer udført med alu-profiler
Terrassedøre med adgang/nøglelås i
begge ender
• Boligen opvarmes og nedkøles (aircon)
af et effektivt 3 eller 4 zone klimasystem
• 20,5 m2 terrasser i begge ender standard
Forberedt til 20 m2 tagterrasse
Forberedt for markise montage
• Vand og kloak fungerer som hus på land
• 1-plans husbåd der ikke kræver special
godkendelse fra Kystdirektoratet
• Ingen bådafgift på forsikringen
Ingen grundskyld eller ejendomsskatter

70 ONE - 1 separat værelse

70 BLUE - 2 separate værelser

70 FAMILY - 2/3 separate værelser

Indretning
70 One er indrettet med 1 separat værelse, 70 Blue med 2 og 70 Family med 2/3 separate værelser. I den fleksible 70 Family model kan det ene af de to værelser opdeles på
midten ved hjælp af en elektrisk foldevæg.

Synkefri
Husbådene er fuldstændig synkefri, og med en totalvægt på hele 53 ton er husbådene
yderst stabile – som et hus på land. Takket være den unikke konstruktion og kvalitet,
skal Zunshine Livings husbåde ikke synes på land hvert 5.-10. år, som tilfældet er med
”alle” andre husbåde. Den synkefri platform er med 30 års garanti.

Kvadratmeterpriser som på land
Serieproduktion og modulbyggeri sikrer en høj og ensartet kvalitet til særdeles attraktive priser. Processen sikrer, at en Zunshine Living husbåd bygges på blot ca. 4-6 uger
afhængig af modellen.
Prisliste findes på www.zunshineliving.com.

Fra drøm til virkelighed
Vores BR18 byggede husbåde og de nye forenklede regler gør det faktisk meget let at
opnå godkendelse til husbåde. Kontakt os gerne for info vedr. havne og godkendelser.

Kontakt
ZUNSHINE LIVING A/S
Haraldsvej 60 C
8960 Randers SØ

www.zunshineliving.com
Facebook og Instagram:
@zunshineliving

Udstillingshusbåd - 114 Unique
Bryggen
4300 Holbæk
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