
aBoat
całoroczny apartament pływający

Charakterystyka ogólna:
Jednokondygnacyjne moduły mieszkalne oparte na planie prostokąta zbudowane w systemie FPS, dach 
jednospadowy, elewacja modrzew syberyjski. Stolarka okienna PCV ( okna trzyszybowe ). Moduły łączone 
między sobą pomostami komunikacyjnymi, komunikacja z lądem poprzez trapy. Układ funkcjonalny został 
zorganizowany w taki sposob, aby wykorzystać walory widokowe miejsca, a zastosowane materiały idealnie 
wkomponują się w krajobraz.

Konstrukcja:
Opatentowane przez naszą firmę systemowe samonośne moduły pływające, zabudowane zintegrowaną 
przestrzenną ramą o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo, gwarantują nieporównywalnie lepszą do 
innych rozwiązań sztywność i trwałość konstrukcji. Ponadto zapewniają pełną niezatapialność i są odporne 
na zmienne warunki atmosferyczne w tym na lód. Poszycie - wodoodporna płyta OSB lub sklejka. Elewacja i 
dach – membrana zbrojona siatką poliestrową wykończona listwami (modrzew syberyjski). Izolacja - płyty 
termoizolacyjne otwarte dyfuzyjne z włókien drzewnych. Elementy wypornościowe - spieniony polistyren.

Kotwienie:
kotwica martwa + atestowany cynkowany łańcuch kotwiczny, lub pal kotwiczny + uzda, lub profili stalowy 
HEB + suwak, lub bom stalowy cynkowany ogniowo, lub system KINETEC ( cuma/szpring ).

Zabudowa:
Moduł mieści w sobie korytarz z miejscem na szafę, łazienkę z prysznicem, umywalką i WC, sypialnię z 
aneksem kuchennym. Instalacja elektryczna z uwzględnieniem oświetlenia i gniazd elektrycznych dla 
wszystkich pomieszczeń. Instalacja wod-kan: punkt zasilania w ciepłą i zimną wodę w łazience i aneksie 
kuchennym, podejście do WC, pompa fekalna dla odprowadzenia ścieków, instalacje przystosowane do 
przyłączenia z lądem. Wentylacja i ogrzewanie elektryczne. Opcjonalnie: klimatyzacja, ciągi komunikacyjne 
po obrysie zabudowy, trap, barierki, zestaw ratunkowy z wieszakiem, drabinka bezpieczeństwa, knagi 
cumownicze.



Wyposażenie:
• korytarz: przestronna szafa z lustrem na ubrania i buty
• łazienka: kabina prysznicowa z deszczownicą, umywalka, szafka podumywalkowa, miska ustępowa
• aneks kuchenny: zlew z ociekaczem, płyta indukcyjna, blat roboczy, stół, krzesła
• sypialnia: łóżko dwuosobowe, szafka wisząca 

Parametry techniczne modułu mieszkalnego:
• kategoria projektowa: D
• długość: 7,2 m
• szerokość: 3,2 m
• wysokość: 3,2 m
• wysokość pomieszczeń: 2,0 / 2,3 m
• powierzchnia użytkowa: 18,6 m²
• wyporność użytkowa: 150 kg/m²
• zanurzenie nie większe niż 0,25 m
• wymiary modułu zoptymalizowane do transportu normatywnego TIR

Gwarancja: 
Obiekt posiada certyfikat CE zgodnie z dyrektywą 2013/53/UE. Konstrukcja  została poddana analizie 
pływalności, zgodnie z kryteriami PRS. Użyte elementy posiadają aktualne ŚWIADECTWO UZNANIA TYPU 
WYROBU wydane przez Polski Rejestr Statków, a wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia KARTY 
JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ zawierającej numer identyfikacyjny HIN i przeszkolenia obsługi obiektu. 
Udzielamy do 10 lat gwarancji zgodnie z WARUNKAMI GWARANCJI DLA OBIEKTU PŁYWAJĄCEGO.






