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Hovedkontor, Hvide Sande:

+45 7022 1511 

info@seasight.dk

seasight.dk

hvide sande seasight 
Hvide Sande Seasight kommer ud af Hvide Sande Shipyard 

Steel & Service som startede i 1950. Skibsbygning,  

håndværk og søfart er derfor en stor del af vores DNA og

kompetencer. Derfor videreføres kvaliteten fra skibsbygning,  

hvor leveringen af Fregatten til Tivoli i København i 1993 

blev startskuddet til de senere års mange projekter. Blandt 

løsningerne er det bl.a. blevet til boligtyper på land og 

vand herunder husbåde samt flydende sauna og senest 

Seasight Cottage. 

Få mere information på seasight.dk eller find os  

på Facebook som Hvide Sande Seasight eller  

Instagram som @Hvide_Sande_Seasight.

Salgskontor, Sjælland og øerne:

Point North Operation Aps 

v/Kristine Krogsgaard-Nielsen

+45 5382 8404

kkn@pointnorth.dk

pointnorth.dkBillederne af Seasight Cottage viser tilkøbsmuligheder.

bæredygtige løsninger i fokus  
uanset tilvalg

Kebony er FSC-mærket træ fra skandinaviske skove og

giver minimal vedlighold og lang levetid. 

Sedumtag består af 15 forskellige sedum-arter af sok-

kulente lave stauder, der blomstrer maj-september.

Ventilator på badeværelset er soldrevet.

Luft-til-luft varmepumpen er energieffektiv varmekilde.

Isoleringen er valgt på baggrund af isoleringsevne 

og bæredygtighed.

fleksibil itet er når du selv bestemmer

Kvaliteten er standard, så du behøver kun at vælge kom-

forten. Kontakt os for hele oplevelsen og se mulighederne 

for, hvad der kan blive din nye naturhytte, studie, anneks, 

teenagebolig, surfshelter eller... Uanset hvad du vil bruge 

den til, får du unikt design, kvalitetsmaterialer og høje krav 

til funktion og anvendelighed. 

Kombinationen af isolering, størrelse og opvarmningsme-

tode opnås hurtig varme såvel justering af indendørstem-

peratur. Seasight Cottage er dansk design, dansk produceret 

og bygget efter BR18 for fritidshuse.

Seasight Cottage
- a scenic stay
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en naturskøn oplevelse i  
seasight cottage

facil iteter

Indendørs

Fra alkove er der kig til stjernerne.

Opbevaringsplads under alkove.

Toilet og brus.

Hurtig opvamning med luft til luft-varmepumpe.

Køkken med vask, kogeplade, køleskab og opbevaring.*

Fold-ud bænk.*

Udendørs

Sedumbeplantning på tag.

Kebonywood-beklædning på alle facader.

Terrasse med bænk og udekøkken.*

Tagterrasse med indbyggede liggestole og bord.*

hvad er seasight cottage

Seasight Cottage bygger på en ide om, at åbne naturen op 

for nye oplevelser og give komfortabel og bæredygtig over-

natning hele året. Dette ses i håndværk, design og valget af 

materialer. På den måde bliver Seasight Cottage en unik del 

af en naturoplevelse, og mere end bare overnatning, men 

en ide om enkle bæredygtige oplevelser i fremtiden.

*Incl. tilkøbsmuligheder. Kontakt os for nærmere info.


