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eller book din drømmeferie på

DRØMMER DU OM AT BO ELLER HOLDE FERIE PÅ VANDET?

www.marinavilla.dk

SOVEVÆRELSE
MED DOBBELTSENG
Det store soveværelse er
designet med en dobbeltseng på 140 x 190 cm. Masser
af indbygget skabsplads.
2 natborde med lamper og
hylder. Ekstra stuveplads
under sengen.

SOVEVÆRELSE
MED KØJESENG
Dette soveværelse er designet til køjeseng
med 2 sovepladser på 80 x 200 cm, for
maksimal udnyttelse af pladsen samt stort
indbygget skab

BADEVÆRELSE
MED BRUSER
Lækkert badeværelse hvor der er en bruser
med glasdør, toilet, samt rigeligt med skabsplads. Opfylder alle ønsker til det moderne
badeværelse.
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LAD IKKE DRØMMEN VENTE
Forestil dig du kan kombinere dit eget hus med Sejlerlivet, Campinglivet, og
Feriehytte på samme tid, dette kan du i en Bravia Home. MarinaVilla eller
CampingVilla er en multiflex bolig, helårsbolig eller fritidsbolig på land eller i
vandet. Har du købt en MarinaVilla, og får lyst til at bo på land, så kan en Bravia
Home nemt ændres fra båd til almindelig hus og omvendt.
Vi tilbyder helt færdige projekter inkl. havnepladser, lige klar til indflytning og
hjælper gerne med finansiering, søsætning og alle tilladelser. MarinaVilla er
produceret af Bravia Home i en helt uset høj kvalitet, hvor der er lagt vægt på
brugen af det bedste materialer, for at gøre MarinaVilla helt vedligeholdelsesfri.
MarinaVilla er CE godkendt som båd med anneks, og kan godkendes efter
husbådregulativet. Alle installationer er helt som du kender dem fra et traditionelt
hus, ingen tanke eller andet der kræver vedligehold. MarinaVilla kan leveres
vinterisoleret til -25 grader og kan bruges hele året. Kan også leveres som
Camping / kolonihavehus.
Prøv denne fantastiske oplevelse - book en MarinaVilla i hjertet af skønne
Nykøbing Falster, med udsigt og solnedgang over Guldborgsund.
Se mere på www.marinavilla.dk eller kontakt os tlf. 42 50 40 61.
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STOR STUE

TAGTERRASSE

I en MarinaVilla får man en stor stue, der giver plads til det meste. I stuen er der
fin plads til et spisebord med 6 stole. En skænk med TV og en lille kontorplads,
en sovesofa. Store panorama vinduer giver en mulighed for den maritime udsigt,
og en fornemmelse af at være tæt på vandet, når tiden bruges i stuen. Masse af
indirekte belysning, som giver den rigtige aftenstemning. Der er installeret en
varmepumpe med aircondition og fjernkontrol i stuen.

MarinaVilla giver den unikke
mulighed for at nyde dagen på
den store tagterrasse, med udsigt til alle sider. Der er mulighed
for at benytte det lille køkken til
udførsel af middagen på terrassen, kan individuelt indrettes bl.a.
med jacuzzien, udekøkken m.m.

KØKKENET
Køkkenet i en MarinaVilla er designet som et køkkenalrum der skaber et
hyggeligt samlingspunkt for hele familien. Her findes alt hvad der bør være:
køleskab, varmluftovn, keramisk kogeplade og som ekstra kan en opvaskemaskine
tilvælges. Køkkenet er med masse af over- og underskabe.

Følg os på www.facebook.com/MarinaVillaDanmark

