Zunshine Living 132

Aabenraa Marina
Kystvej 55 G, 6200 Aabenraa
FLYDENDE LUKSUSBOLIG
2 valgfrie modeller
Grundpris fra 3.195.000 kr.

Inkl. levering, forankring, tilslutning,
godkendelser og bådpladsret mv.
KUN 3.995.000 kr.
Ingen ejendomsskatter
Havudsigt inkluderet!

BR18 helårsbolig
▪

Unikke kvaliteter – op til 35 års garanti

▪

100 % synkefri platform - vedligeholdelsesfri

▪

Meget generøs standard udrustning

▪

Vedligeholdelsesfrie boligfacader mv.

▪

Beregnet varme pr. måned ca. 245 kr.

▪

Bådplads/ejerudgifter pr. måned kun 1.800 kr.

▪

Ingen ejendomsskatter!

▪

Ud til fjorden og kun 800 m til bymidten og få km til E45

EDC Grenaa Nytorv 7 - 8500 Grenaa
Telefon 86322088 – E-mail: 852@edc.dk

zunshineliving.com
Tlf. 3086 1535

Området:
Aabenraa Marina ligger inderst i Aabenraa
Fjord i den sydvestlige ende af Lillebælt.
Havnen har plads til 330 både og ligger blot
800 m fra bymidten, der byder på hyggelig
gågade, torv samt historiske bygninger.

EDC Grenaa Nytorv 7 - 8500 Grenaa
Telefon 86322088 – E-mail: 852@edc.dk

Den gamle købstad Aabenraa med masser
af indkøbsmuligheder. Byen er en
Danmarks ældste søfartsbyer. Byen
udviklede sig fra fiskerleje til søfartsby og
var hjemhavn for skibe, som sejlede på de
syv verdenshave.

Zunshine Living 132
Kystvej 55 F, 6200 Aabenraa
ØKONOMISK OVERBLIK
Zunshine Living 132 i 2 valgfrie modeller

Øvrige forhold:

Generøs standard udrustning
Bådplads indskud inkl. anlægsbidrag vand
Levering, montage, udlægning og pæleforankring
Tilslutning til el, vand og kloak
Adgangsforhold
Projektering/diverse omkostninger
Byggesagsbehandling iht. Bygningsreglementet 2018
Byggesagsgebyr og tilslutningsafgifter
Bådpladsret med 30 års lejekontrakt
P-plads
Total indflytningsklar husbåd
Vejl. finansiering 30 år inkl. afdrag
udbet. i %
udbet. i kr.
25%
998.750
40%
1.598.000
50%
1.997.500

inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
inkl.
KUN

3.995.000 kr.

Lejeperiode
Bådpladsleje pr. md. (husbåd og jolle)
Energimærkning
Beregnet varmeudgift pr. md., ca.
El, vand/kloak og renovation
Forsikring pr. md., anslået

md. brutto
13.497
10.797
8.998

md. netto
10.625
8.500
7.083

65.000 kr.
30 år
1.800 kr.
BR18 helårsbolig
245 kr.
alm. leverandør priser
1.208 kr.

Periodiske syn af platform hver 5-10 år

ingen

Grundskyld / ejendomsskatter

ingen

PLANTEGNING
ZUNSHINE LIVING
132 Unique

Planbeskrivelse: Unik 1-plans bolig i bedste kvaliteter og opført helt uden spildplads. Den indvendige plads er øget med ca. 11 % bl.a. via speciel isolering i ydervæggene og store gulv-til-loft vinduer.
Ca. 90 m2 terrasser sørger for det optimale udeliv – uden havepasning. Der er forberedt for en 35 m2 stor tagterrasse.

PLANTEGNING
ZUNSHINE LIVING
132 Family

Planbeskrivelse: Unik 1-plans bolig i bedste kvaliteter og opført helt uden spildplads. Den indvendige plads er øget med ca. 11 % bl.a. via speciel isolering i ydervæggene og store gulv-til-loft vinduer.
Ca. 90 m2 terrasser sørger for det optimale udeliv – uden havepasning. Der er forberedt for en 35 m2 stor tagterrasse.

Vejledende data – Zunshine Living 132
Opførsel

BR18 helårsbolig

Lokal godkendelse

helårsbolig

Boligareal

121 m2

Arealværdi

132 m2

Stue og køkken/alrum

51 m2 (indv.)

Gulvvarme (varmepumpe)

i alle rum

BR18 varmeberegning

ca. kr. 2.942 pr. år

Platform

100 % synkefri

- periodiske syn/godk.

ingen

- garanti/forventet levetid

30 år / 80-100 år

- mål

14,59 x 15,34 m

Terrasser, samlet areal

ca. 90 m2

Tagterrasse (forberedt)

op til 35 m2

Nyttelast bolig

7.000 kg

Total højde søsat

ca. 3,85 m

ZUNSHINE LIVING A/S
Yderligere teknisk info, kontakt:
Tlf. 3086 1535 / pp@elangballe.dk

Boligen er udført som helårsbolig iht. BR18. 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. 11 m2 (arealværdi 132 m² er ex
terrasser). Boligen er tillige designet uden spildplads.

Badeværelser med arrangement fra Svane. Corian
bordplade og grebsfrie skuffer. Spejl med 2-3 stk. LED
lamper. Badekar med panorama vindue (Unique).
Damixa blandingsbatterier og dobbelt brusesæt. 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.

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

Bryggers (Unique) med inventar fra Svane: under- og
overskab samt skabsvæg.
- Siemens vaskemaskine
- Siemens kondenstørretumbler
- Siemens fryser med is-dispenser

Gulvene er udført med Swiss Krono Grand Selection
antistatisk laminat plankegulve. De er særdeles slidstærke og der ydes 35 års garanti.
Fantastisk akustik, idet alle lofter er udført med
hvide Troldtekt ”ekstrem fin” loftsplader, hvilket
bidrager til særdeles behagelige lydforhold i
husbåden. Alle 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.
Køkken fra Svane i grebsfri design samt med højbord.
Overskabe med LED belysning. Se foto og
specifikation. Design af køkken og stue muliggør, at
der kan opstilles spisebord til op til 18 personer.
- Emhætte i børstet stål m/udvendig afgang
- Siemens induktionskogeplade
- Siemens pyrolyse ovn
- Siemens indbygget mikroovn
- Siemens køleskab i børstet stål (Unique)
- Siemens fryseskab med is-dispenser (Unique)
- Siemens køle-/fryseskab i børstet stål (Family)
- Siemens fuldintegreret opvaskemaskine
- Quooker Fusion Square

I Family modellen er Siemens vaskemaskine og
tørretumbler placeret i det store teknikskab.
Værelser er alle udført med ”skabsvæg” fra Svane jf.
specifikation.

Synkefri betonplatform med 6x6” fenderbjælker
med varmgalvaniseret søgelænder med vandrette
wirer. Platformen måler ca. 224 m² og vejer ca. 65
ton – totalvægt med bolig ca. 111 ton. Den areal
store platform og høje vægt sørger for maksimal
stabilitet og komfort. Udført med højstyrkebeton 6070 mPa og indstøbte Virgin Oil 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!
Opvarmning sker via gulvvarme med en højeffektivt
varmepumpe fra Panasonic. Anlægget sørger for
præcis temperaturstyring i de forskellige rum.

Vinduer og døre er udført med 3-lags energi ruder
med solfilm, samt med udvendige sorte alu-profiler
og indvendige hvide træ-profiler (Velfac). Der er
dobbelt
panorama
terrassedør
med
en
åbningsbredde på hele 250 cm. Der er ventilation i
alle gulv-til-loft vinduer og øvrige vinduer har
ventilationsåbning.
Terrasserne udgør ca. 90 m2 samlet og der er
forberedt for montage af markiser og varmelamper
på ”sydsiden” (inkl. strømudtag).
Facader er vedligeholdelsesfrie og brandhæmmende
Vivix facadeplader i hvid og mahogni. 10 års
reklamationsret på farveægtheden. Levetidsforventningen er over 50 år.
Taget er udført i ensidig taghældning med tagpap og
forberedt for montage af tagterrasse på op til 35 m2.
Teknikrummet findes i bryggerset eller på
badeværelset i Family versionen. Det indeholder elskab samt stor energivenlig varmtvandsbeholder
(drevet af varmepumpe) I bunden af teknikrummet
er der monteret kloakpumper og vandindtag (kloak
løber nedenud, langs havnebassinets bund og til
offentlig tilslutning).

Klimasystemets udedel er monteret på konsol, der
optager vibrationerne. Deco-kasse udført i sorte Vivix
facade plader med CNC fræsede åndehuller.
Udvendig belysning
10 + 3 stk. LED lamper ved terrasser sørger for
behagelig lys og sikker adgangsforhold. Lyset er
udført med dæmper, bevægelsessensor og
tvangstænding.

KVALITETER I SÆRKLASSE
Sikkerhed og komfort
• 100 % synkefri platform
• Radonfri bolig
• Alle rum placeret over vandspejlet
• Brandhæmmende facader
• Brandhæmmende vægge
• Brandhæmmende lofter
• Brandvarsling
• Flugtveje fra alle rum og om platformen
• Sikre adgangsforhold
• Udvendig automatisk lys
• Allergivenlig
• Akustik og støj optimeret
• (3-lags vinduer, lydlofter og lyddøre)
Optimal indeklima
• Højisoleret bolig
• Behagelig gulvvarme overalt
• Stor varmekapacitet
• Forberedt for markisemontage
• Solfilm på alle vinduer og døre
• Ventiler i de høje vinduer
• Ventilationsåbninger ifm. vinduerne
• Dobbelt 250 cm terrassedør i stue
• Terrassedøre i alle værelser
• Hydrostatisk ventilation med tidsforsinkelse
på badeværelset

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 unikke materialer understreges af garantier helt op til 35 år.

Økonomi
• Platform er vedligeholdelsesfri
• Boligen er vedligeholdelsesfri
• Solide materialer med lang levetid
• Der er ingen periodiske syn
• Ingen ejendomsskatter
• Ekstrem billig opvarmning
• Alle hårde hvidevarer i kl. A (+)
• Strømbesparende LED belysning
Udeliv
Med de meget store terrasser på hver side af
boligen, er der rig mulighed for at nyde sol
og udsigt til vandet fra tidlig morgen til sen
aften. De store vinduespartier giver masser
af lys til boligen og sørger for en optimal
udsigt indefra. Husbåden er forberedt for
tagterrasse på hele 35 m² og med 360
graders udsigt.
Oplev friheden
Alt der er muligt er holdt i vedligeholdelsesfrie materialer. Nyd udsigten i stedet for en
forpligtende have. Nyd boligens funktionelle
indretning, den luksuriøse inventar og teknik.
Nyd livet …Velkommen om bord!

Bemærk at illustreret lys og møblering mv. ikke
er indeholdt, medmindre det fremgår af
beskrivelsen.

Se øvrig info på:
http://zunshineliving.com/70-blue/
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Zunshine Living
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