Plan BLUE

NB. plan viser muligheder og ikke std.
udrustning - forhør nærmere!
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Plan FAMILY

NB. plan viser muligheder og ikke std.
udrustning - forhør nærmere!
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Tagterrasse – BLUE og FAMILY

NB. plan viser muligheder og ikke std.
udrustning - forhør nærmere!
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Plan FLEX og ROOFTOP
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valgfri væg vær. 1 eller 2
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INDGANG
køkken og stue 42,0 m2
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vask
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Zunshine Living FLEX
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Platform:
11,43 x 15,40 = 176 m2
Bolig:
↑9,80 x →9,50 m = 93 m2
Arealværdi 104 m2
Terrasser:
11,43 x 2,90 = 2 stk. a 33 m2
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Tagterrasse:
30,0 m2 (tilkøb)
107,0 cm

NB. plan viser muligheder og ikke
std. udrustning - forhør nærmere!

Tagterrasse – FLEX

trappe til
tagterrasse

Tagterrasse FLEX (tilkøb)
- Ca. 30 m2
air con

- Vedligeholdelsesfri komposit brædder
- Balustre i eloxeret aluminium
- Glasværn i hærdet og hærdet/lamineret glas
- Ved låger og tilsætning anvendes der akrylglas
(begge etager)
- Spindeltrappe i varmgalvanisering

Ca. 3,60 x 8,35 m

air con

ovenlys

Zunshine Living ROOFTOP
3 eller 4 værelser
Platform:
11,43 x 15,40 = 176 m2
Bolig:
↑9,80 x →9,50 m = 93 m2
Arealværdi 104 m2
Terrasser:
11,43 x 2,90 = 2 stk. a 33 m2
Tagterrasse:
ca. 30 m2

Tagterrasse – ROOFTOP

Tagterrasse ROOFTOP
- Ca. 80 m2
trappe til
tagterrasse

- Vedligeholdelsesfri komposit brædder

- Balustre i eloxeret aluminium
air con

- Glasværn i hærdet og hærdet/lamineret glas
- Ved låger og tilsætning anvendes der akrylglas
(begge etager)
- Spindeltrappe i varmgalvanisering

- Bærende vægge forstærket
- Platform med ekstra opdrift

air con

ovenlys

Zunshine Living ROOFTOP
3 eller 4 værelser
Platform:
11,43 x 15,40 = 176 m2
Bolig:
↑9,80 x →9,50 m = 93 m2
Arealværdi 104 m2
Terrasser:
11,43 x 2,90 = 2 stk. a 33 m2
Tagterrasse:
ca. 80 m2

