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Zunshine Living 70
Grenaa Marina

På det naturskønne Djursland ligger den dejlige by Grenaa med sin attraktive marina. Grenaa Marina er
hyggelig, meget flot og med mange spændende faciliteter og aktiviteter for alle. Du finder bl.a. flere
restauranter, stor legeplads og Kattegatcentret som byder på mange timers sjov for hele familien. En af
Danmarks bedste badestrande og en yderst populær fiskehandler ligger nabo til marinaen. Grenaas
charmerende centrum byder på en historisk bymidte med torv, musik og udendørsservering. Derforuden får
du et godt udvalg af butikker og aktiviteter i byen.
Der er unikke forhold for lystfiskere, hvad enten det skal foregå fra kysten, turbåd eller egen båd.
Nærområdet byder bl.a. på en købmandsgård fra 1760, Ree Park, Djurs Sommerland, Mols bjerge og Lübker
Golf Resort (27-hullers mesterskabsbane), der foruden golf byder på et fantastisk Spa og Wellness.

Det er sjældent at én marina og by, i så naturskønne omgivelser, byder på så mange attraktive forhold.

ØKONOMISK OVERBLIK

Zunshine Living 70 (valgfri model)
Generøs standard udrustning, samt…
Levering, udlægning, montage og forankring
Tilslutning til el, vand og kloak
Indskud til marina og 30 års kontrakt (ex. leje)
Bådplads ved ny bro samt jolleplads
2 x markise samt infrarød varmelamper
Tagterrasse med glasværn og spindeltrappe
Vaskemaskine/tørretumbler og opvaskemaskine
Byggesagsbehandling og gebyr
Total indflytningsklar husbåd
Vejl. finansiering 30 år (inkl. afdrag)
Udbet. % >>>
kr.
25%
548.750
30%
658.500
35%
768.250
40%
878.000
45%
987.750
50%
1.097.500

Øvrige forhold:
Bådplads indskud, takst
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
2.195.000

md. brutto
7.416
6.921
6.427
5.932
5.438
4.944

md. netto
5.838
5.449
5.059
4.670
4.281
3.892

kr. 80.000/er betalt

Lejeperiode

30 år

Bådpladsleje pr. md.

1.792

Fælles udgifter pr. md.

inkl.

Forsikring pr. md

583

Beregnet BR18 varmeudgift pr. md.

150

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 70 - modelvarianter

70 One - 1 separat værelse

70 Blue - 2 separate værelser

70 Family - 2/3 separate værelser

Mulighed for 3 separate værelser ved hjælp af elektrisk
foldevæg, som deler ”Værelse 2” på midten.

Kvaliteter og Tilbehør
Platform

Vejledende data - Zunshine Living 70
Type

Fritidshus / helårsbolig

Boligareal

61 m2

Areal værdi

70 m2

Varme / aircon
Energimærke
BR18 varmeberegning
Platform

Varme 8,5 kW
A 2018
ca. kr. 1.800 pr. år
6,79 x 15,34 m

Facade terrasse

20,5 m

Bagside terrasse

20,5 m2

Tagterrasse

2

op til 20 m2

Egenvægt platform

32 ton

Egenvægt samlet

49 ton

Nyttelast

4 ton

Totalvægt

53 ton

Platforms højde

90 cm

Dybdegang

ca. 65 cm

Fribord platform

ca. 25 cm

Fribord stuegulv

ca. 58 cm

Total højde søsat

ca. 365 cm

Synkefri betonplatform med 6x6” fenderbjælker med
varmgalvaniseret søgelænder med 6 vandrette wirer. Platformen måler 101 m² og vejer ca. 32 ton – totalvægt med
bolig 53 ton. Den store platform og høje vægt sørger for
maksimal stabilitet og komfort. Udført med højstyrkebeton 60-70 mPa og indstøbte Virgin Oil EPS 80 polystyren
blokke. Varmgalvaniseret armering. Der ydes 30 års garanti på platformen.

rige vinduer har ventilationsåbning.
Der er 60x60 cm vindue i værelse 2, badeværelse og stue.

Udvendig belysning

4 stk. LED lamper på begge facader udført med bevægelsessensor og tvangstænding.

Udvendig el

Idet platformen er 100 % synkefri, skal den ikke synes på
land hvert 5-10 år!

Ved hver terrasse/i begge ender af husbåden er der monteret udvendig stikkontakt, strøm udtag til markise og
strømudtag til varmelampe.

Terrasser

Klimasystemets udedel

Begge terrasser måler hver 3,02 x 6,79 m = 20,5 m2 (træterrasser og trin mv. er tilkøb hos lokal håndværker)
Gavlene er forberedt for montage af markiser over terrasserne.

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

Tag

Boligen er udført som helårsbolig iht. BR18/bek. husbåde.
Det betyder en højisoleret bolig med et meget lavt forbrug.
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. 12 % (arealværdi 70 m² er ex
terrasser).

Taget er udført med tagpap.

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). Stue og alrum har dobbelte terrassedøre med adgang/nøglelås i begge ender (kan placeres
frit ift. sol og udsigt). Alle vinduer og døre leveres med
solfilm. Der er ventilation i alle gulv-til-loft vinduer og øv-

Bolig

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.

Kvaliteter og Tilbehør
Fantastisk akustik

Alle lofter er udført med hvide Troldtekt ”Ultra 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”
overalt i husbåden.

Klimasystem

Boligen opvarmes og nedkøles (air con) af et effektivt 4
zone klimasystem fra Panasonic. Klimasystemet sørger
for præcis temperaturstyring (opvarmning eller nedkøling)
i de forskellige rum.
Klimaanlægget er frekvensstyret og det betyder en trinløs
regulering af luftstrømmen. Samtidig er anlægget overdimensioneret – 8,5 kW afhængig af modelversion og det
giver en behagelig ”tomgangsdrift”. Samlet set er det et
lydsvagt anlæg med en stilfærdig luftstrøm (modsat tidligere generationer). Man kan endvidere styre luftstrømmens retning så træk imødegås.

Optimal indeklima

- Højisoleret bolig
- ”Varme” gulve
- 4 zone klimasystem
- Stor varme og kølekapacitet
- Solfilm på samtlige vinduer og døre
- Forberedt for markisemontage
- Ventiler i de høje vinduer
- Ventilationsåbninger ifm. vinduerne
- 2 stk. dobbelt terrassedøre
- Hydrostatisk ventilation med tidsforsinkelse på badeværelset.

Køkken, bad og inventar

Køkken fra Svane i grebsfri design. Overskabe med LED
belysning. Stål vask og Damixa Pine Køkkenbatteri m/
Svingtud krom.
Badeværelse med arrangement fra Svane. Corian bordplade og grebsfrie skuffer.
Damixa blandingsbatteri Willow m/åben tud og Damixa
Akita brusesæt Thermixa Zero (dobbelt). 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.
Værelse 1 udført med indbygget dobbelt skab fra Svane.
Ændringer i design og form mv. kan aftales direkte med
Svane!

Teknik

I teknikrummet i badeværelset findes el-skab og varmtvandsbeholder på 100 ltr. Opvarmning foregår via varmepumpe og er derfor meget økonomisk. Vaskemaskine/tørretumbler (tilkøb) er placeret på badeværelset. I bunden
af teknikrummet er der monteret kloakpumper vandindtag
(løber nedenud, langs bunden og til offentlig tilslutning).

Hårde hvidevarer

- Integreret emhætte m/udvendig afgang
- Siemens induktionskomfur
- Siemens pyrolyse ovn
- Siemens køle/fryseskab i børstet stål
- Siemens fuldintegreret opvaskemaskine (tilkøb)
- Siemens vaskemaskine/tørretumbler (tilkøb)

Sikkerhed og komfort

- 100 % synkefri platform
- Alle rum placeret over vandspejlet
- Brandhæmmende facader
- Brandhæmmende vægge
- Brandhæmmende lofter
- Brandvarsling
- Sikre adgangsforhold
- Udvendig automatisk lys
- Allergivenlig
- Akustik optimeret

Godkendelse af husbåde

Zunshine Livings husbåde (alle modeller) er godkendt
som helårs bolig iht. Bygningsreglementet 2018 og platformen er internationalt godkendt af IMCI.

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 garanti
helt op til 35 år.

Udeliv

Med de to store terrasser i hver ende af boligen, er der rig
mulighed for at nyde sol og udsigten til vandet fra tidlig
morgen til sen aften. De store vinduespartier giver masser
af lys til boligen, og sørger for en storslået udsigt. Det lave
fribord på den synkefri platform er velegnet for adgang til
en jolle.
Husbåden er forberedt for tagterrasse på hele 20 m² og
360 graders udsigt.

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/

Placering i Grenaa Marina
Bro 8

Fleksible fortøjningsbøjer
ca. 8,5 m

ca. 15,00 m

ca. 15,00 m

ca. 17,00 m

5,5 m jolle

Zunshine Living 70

ca. 17,00 m

15,00 m

platform 6,50 x 15,00
bolig 6,50 x 9,00

30 fod

40 fod

50 fod

BRO 8 - 105 m

ca. 17,00 m

ca. 15,00 m

ca. 17,00 m

ca. 15,00 m

ca. 11,50 m

