AquaVilla

Sjövillor

Vår senaste version av hög-klassigt marint
boende är Sjövillan. Den finns att få i tre
olika storlekar. Sjövillornas konstruktion
är ett resultat av 25 års forskning och
utveckling av bostäder som ska kunna ligga
i vattnet år ut och år in. Alla material och
all utrustning i Sjövillorna är noga utvalda
för att fungera optimalt i marin miljö.
Platsbyggda kök, vit-varor av högsta klass
och slitstarka naturmaterial kännetecknar
interiörerna.

Boyta 157–210 m2 / Terrassyta 70-150m2 / 5–6 Rum / 2–3 Våningar

AquaVilla – Unikt boende i teknikens
framkant
I Sverige ligger nyproducerade bostäder i framkant av
utvecklingen genom tuffa myndighetskrav, regler och normer om
vi jämför mer resten av världen. Här jämställs en flytande
byggnad med vilken annan normal byggnad som helst på land,
till skillnad från t.ex. Holland, USA, Kanada och flera andra
länder. Byggnaden är bygglovspliktig och det krävs att byggaren
kan visa att huset t.ex. inte förbrukar mer är 55kW per m2 och
år. Isoleringsmässigt är AquaVillas patenterade
husstomme/isoleringssystem CasaBona i paritet med ett
passivhus. Aquavilla har ett antal energibesparande
patentlösningar som används i våra konstruktioner – det
tillsammans med de höga byggkraven gör att vi med fog kan
påstå att Aqua Floating Group bygger ”Världens bästa flytande
hus”.

www.AquaFloatingGroup.se / info@aquafloatinggroup.se

Sjövillorna
Båtlivet får nytt liv och sjötomten helt ny innebörd
Att ha sin båt förtöjd utanför ytterdörren gör att förberedelserna för båtturen reduceras
till nära noll. Inget planerande, packande och kånkande som förr. Bara att lyfta i det man
behöver, kasta loss och ta ut kursen. Till stan för en utekväll eller en tur till i skärgården
och en hyfsat ensam vik. Lockas du av skärgårdsliv och samtidigt vill ha båtavstånd till
nöjen, shopping och kulturliv är det här du ska lägga till för gott. Ditt båtliv får nytt liv och
ordet sjötomt får en helt ny innebörd.

I en havsvik nära stan bygger vi din boplats på jorden
Direkt på vattnet i lugna, skyddade Svindersviken vid Stockholms inlopp bygger Aquavilla
Produktion AB 12 arkitektritade Sjövillor i tre olika storlekar: 210, 194 och 157 kvm, som
ligger granne med skog och skärgårdsklippor. Några distansminuter från ytterdörren öppnar
sig hela Stockholms skärgård. Det är den ena sidan av läget. Den andra handlar om en
omedelbar närhet till innerstadens hela utbud och till Kvarnholmen på andra sidan viken.
Älskar du hav och skärgård men vill bo nära shopping, nöje och kulturliv är det här helt
enkelt din boplats på jorden.
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