
glamping der åbner døren til naturen
Seasight Shelter 
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Det skal gå ordentligt til. Hvide Sande Seasight har 

sit ophav fra Hvide Sande Shipyard Steel & Service,  

der i 70 år har bygget, serviceret og restaureret alt  

fra gamle træskibe til højteknologiske fartøjer der  

sejler worldwide.

 

Når vi ser tilbage, ser vi derfor hvordan  

ordentlighed har været med til at sætte kursen  

for både håndværk og bæredygtighed. 
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Glamping og bæredygtighed 
følges ad.

Seasights glamping shelter bygger på en ide om, at åbne 

naturen op for nye oplevelser uden, at få kolde fød-

der. Komfortabel overnatning i naturen skal kunne lade 

sig gøre bæredygtigt hele året. Dette ses i håndværk,  

design og materialer. 

__________________________________________

Kebony kræver ingen yderligere behandling og gråner 

flot i naturen. Det betyder: Minimal vedlighold · FSC-mær-

ket trætype fra skandinaviske skove · Udendørs levetidsga-

ranti på 30 år · Miljøvenlig imprægnering baseret på 

naturens egne produkter.

Med sedumtag opnås at shelteret falder i med naturen 

samtidig med vegetation og drænlag kan optage større 

mængder regnvand. 

Ventilator på badeværelset er soldrevet.

Luft-til-luft varmepumpen er økonomisk i drift og en grøn og 

energieffektiv varmekilde.

Knaufisoleringen har høj brandsikkerhed og er valgt på  

baggrund af dets isoleringsevne, fremstilling og materialer.

Seasight Shelter ses her med tilvalg og fuldt tilsluttet el og forsyning.
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Gennem en række tilvalgsmuligheder kan Seasight  

Shelter tilpasses individuel placering og anvendelse.  

Forhør nærmere om mulighederne.

2-4 personer
Der er mulighed for tilvalg af fold-ud-bænk med ekstra 

soveplads ved spiseplads. 

Specifikationer
Mål:

Højde: 3750 mm

Bredde: 3400 mm

Længde: 7850 mm (incl. terrasse)

Ophold/køkken
To kogeplader

Køleskab 

Opbevaring

Alkove/Toilet og brus
Seng til to personer

Toilet og brus

Opvarmning
Varmepumpe (luft til luft)

Udendørs
Terrasse med bænk

Tagterrasse med  
mulighed for liggestole og hængekøje

Standard sedumbeplantning på tag  
(Sedum 60/25 mm)

Plantegninger er vejledende. Viser 

mulighederne for indretning. 
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Få komfort og naturoplevelser 
tæt på hele året

Konstruktion og design er tilpasset dem der vil opleve  

naturen på naturens præmisser hele året, men ikke gå  

på kompromis med al komforten. Derfor siger vi at shelteret  

er tænkt skandinavisk både i funktion, design og komfort.

Fleksibilitet er når du selv  
bestemmer

Seasight Shelter er bygget til let, at kunne løftes og let 

transporteres. Det er en fleksibel løsning, der kan tilpass-

es ønsker og behov, om det er på land eller vand. 

Hvad enten det er lystfiskeri, gourmet, simple-living,  

kajakferie eller bare et ønske om ro i behagelige omgivelser 

så er mulighederne er mange. 

Seasight Shelter ses her med tilvalg og fuldt tilsluttet el og forsyning.
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1 Køkken og opholdsrum. Rummet 
kan indrettes med god plads,  
hvor fire personer nemt kan finde sig 
til rette. 

2 Tagstolene er nemt justerbare og 
kan indbygges som en fast del af 
shelteret. 

3 Tagbeklædning. Tagets ene hæld-
ning er lagt med sedum, som optager 
regnvand og gør samtidig, at shelteret 
falder bedre i med omkringliggende 
natur. 

4 Facadebeklædningen følger tagets 
hældning og består af to profiler. 
Linjernes varierende bredde og vinkel 
bryder formen op og giver et moderne 
og anderledes udtryk.

5 Adgang til tagterrasse. Fra ter-
rassen er der via espalier adgang til 
tagterrasse. 

1

2 4

53

Fotos af Seasight Shelter ses her med 

tilvalg og fuldt tilsluttet el og forsyning.



5

6 Alkoven giver plads til to  
sovende og har tagvindue med kig 
til stjernerne. 

7 I alkoven. Under madrassen 
opnås ekstra opbevaring med nem 
tilgang, hvor kufferter kan  
opbevares tørt og fugtfrit. 

8 Udendøsvasken gør det muligt at 
klare rensningen af fisken, svampene 
eller grøntsagerne inden tilberedning. 

9 Fold-ud-bænk kan indbygges 
for ekstra sovepladser. Indeholder 
ekstra plads til opbevaring.

10 Espalier giver rygstød mens 
bænken giver udendørs siddeplads 
der samtidig gemmer varme-
pumpens udedel.
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Fotos af Seasight Shelter ses her med 

tilvalg og fuldt tilsluttet el og forsyning.
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Kontakt  
Tlf.: +45 7022 1511 
@: info@seasight.dk
www.seasight.biz

Shhhelter... oplev naturen helt tæt på

 

Find tilbage til roen. Seasight Shelter giver muligheden for 

at du kan trække dig tilbage sammen eller alene med  

og i naturen. Komforten følger med hele vejen.

Ring og hør nærmere, eller bestil tid til et besøg og få  

oplevelsen i 1:1.

Seasight Shelter ses her med tilvalg og fuldt tilsluttet el og forsyning.

http://seasight.biz
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