
NOWA definicja RELAKSU



Słoneczny 
ŻEGLARZ

Z relaksem nigdy nie było mi po drodze. Zawsze zapracowany,,
goniący za nowymi wyzwaniami, postanowiłem stworzyć 
coś, co pozwoli choćby na chwilę oderwać się od bieżących tematów
i skupić się na czymś, co od dawna odkładałem na później.

Zawsze inspirowały mnie piękne łodzie, katamarany, ogólnie żeglarstwo.
Pomyślałem więc, że zacznę od czegoś niewielkiego,
co da mi sporo uciechy z budowania i jeszcze więcej 
z użytkowania. Tak powstał koncept niewielkiego katamaranu
całkowicie niezależnego od czarnej energii 
i maksymalnie samowystarczalnego.

Niewielki, rekreacyjny katamaran zaprojektowany
specjalnie z myślą o wypoczynku na wodzie.

Starannie przemyślany i dopracowany, by cieszyć
swoimi możliwościami.

Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia i kończąc prace nad SUNSAILEREM
miałem już w głowie pomysł na coś większego - "Czemu by nie 
zamieszkać na wodzie". Kocham wyzwania dlatego w ciągu kilku
tygodni zaprojektowałem pływający mini domek - podobnie jak 
wcześniej - w pełni ekologiczny, zasilany modułami PV, klimatyzowany,
ogrzewany za pomocą mat IR.

Tak powstał SUNSAILER ECO HOME - serdecznie zapraszam
do zapoznania się z tym projektem.
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We wrześniu 2018 katamaran 
SUNSAILER został certyfikowany 
przez Polski Rejestr Statków.
Nr rejestru:        637575
Numer raportu z badań:
CW/RCD/2734/2018

Specyfikacja / Specs:
Długość / lenght
Szerokość / width
Wysokość kadłuba / hull height
Waga netto / netto weight
Zanurzenie / beam
Wyporność / load
Napęd / drive
Wyposażenie 
equipment

3,7 m
2,2 m

85 cm
300 kg

ok. 15-25 cm
1000 kg

silnik elektryczny 86lbs Haswing
panel solarny 310Wp, akumulator 2x150Ah
bakisty techniczne 2x, knagi do cumowania, 

odbojniki, rzutka ratunkowa

twardy dach z laminatu z panelem solarnym
hard roof with solar panel

pokład słoneczny
sun deck

kadłub 
z laminatu
laminate hull

bakista 
locker

reling zabezpieczający
safety railing

wygodne 2 osobowe łóżko
comfortable 2-person bed

Ilość osób / No. of people 4

Maks. prędkość / Max speed

Czas pływania / Work time

15 km/h / 9,3 mph / 8 kn

1/3 mocy - 6-10h
1/2 mocy - 4-5h , pełna moc - max 2h
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BEZPIECZEŃSTWO

Katamarany SUNSAILER dzięki swojej budowie jest praktycznie 
niezatapialne. Zbudowane z 2 kadłubów,  posiadających po2 worki 

wypornościowe każdy, gwarantują bezpieczeństwo na wodzie w niemal 
każdych warunkach. Dodatkowo każdy z kadłubów wyposażony jest 

w automatyczną pompę zenzową, która wypompowuje wodę ze skroplin.

Istnieje również opcja zamontowania nadajnika GPS oraz zabezpieczenia 
silnika zrywką bezpieczeństwa.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KADŁUBA

worki wypornościowe

bakista wklejana do górnej części kadłuba, szczelnalinia montażu (sklejenia kadłuba)

WYBRANE
FUNKCJONALNOŚCI

panel solarny 
310Wp

akumulatory 
2x150Ah

głośniki BT elektrycznie
regulowane oparcia

wydajne i ciche
silniki elektryczne

wodoodporne głośniki
sterowane przez BT

wszystkie okucia
ze stali A4

regulowane zagłówki
i poszycie z ekoskóry

Katamarany SUNSAILER są wyposażone w szereg przydatnych 
i funkcjonalnych rozwiązań, zapewniających wygodę użytkowania.

Są to zarówno funkcjonalności multimedialne jak ładowarki czy głośniki BT jak 
i funkcjonalności zapewniające łatwość obsługi jak regulowane elektrycznie 
oparcia.

Za zasilanie odpowiedzialny jest panel fotowoltaiczny o mocy 310 Wp oraz 
podwójne akumulatory o pojemności od 100 do 150 Ah.

automatyczna
pompa zenzowa
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Czy to tylko pływający dom?
Odpowiedź brzmi NIE! To nowa koncepcja biznesowa. SUNSAILER ECO HOME został 
zaprojektowany jako pływający pokój hotelowy. Wyposażony jest w wiele hotelowych 
funkcjonalności jak odrębna sypialnia, przestronna łazienka z wc, living room z aneksem 
kuchennym. Wielkość części mieszkalnej odpowiada standardom dla 3* hotelu. Ponadto w 
living roomie mamy do dyspozycji TV, rozkładaną sofę z funkcją spania czteroosobowy stół, 
aneks kuchenny wyposażony w kuchenkę elektryczną, czajnik, lodówkę,  zlew oraz szereg 
funkcjonalnych szafek i blat do przygotowania posiłku.

Dlaczego jest taki Eko?
To nie pusty slogan. SUNSAILER Eco Home wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną o 
mocy ponad 2kWp. Dzięki temu sam produkuje energię niezbędną do swojego 
funkcjonowania. W gorące dni możemy skorzystać z klimatyzacji, schłodzić produkty 
spożywcze w lodówce, ogrzać wodę do kąpieli itp.
Ponadto dzięki zastosowaniu rozwiązań SMART HOME wszystkimi funkcjonalnościami 
można sterować z dowolnego miejsca za pomocą smartfonu.

ekologiczny dom 
na wodzie
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KILKA WAŻNYCH LICZB

18
2m

2,1
kWp

4
osobowy

50
litrów

100
litrów

200
litrów

800
Ah

powierzchnia 
użytkowa

moc 
modułów PV

pojemność 
baterii

ilość 
osób

zbiornik 
wody pitnej

zbiornik 
wody użytkowej

zbiornik 
na nieczystości

Oprócz oczywistej funkcji sypialnej  SUNSAILER ECO HOME posiada Dzięki pojemnym zbiornikom na wodę i nieczystości 4-osobowa grupa  
szereg funkcjonalności umilających spędzenie czasu na łonie natury. Do gości nie powinna mieć problemu z zaopatrzeniem. Dodastkowo 
najważniejszych z nich należy na pewno możliwość przepłynięcia gdzie można zamontować jako zapasowe źródło wody użytkowej pompę 
chcemy i np. urządzenia sobie grilla gdzieś zdala od zgiełku plaży. zaburtową z zestawem filtrów i wtedy przy niskim stanie wody 
Dzięki systemom multimedialnym w postaci głośnikó BT możemy użytkowej w zbiorniku system samoczynnie podejmie wodę z jeziora, 
słuchać swojej ulubionej muzyki lub radia. po drodze ją przefiltruje i uzdatni do dalszego użytku.

Jeżeli już koniecznie musisz obejżeć najnowsze wiadomości ze świata - Gama wyposażenia opcjonalnego jest bardzo szeroka dlatego też 
do dyspozycji jest pełnowymiarowy 42" lelewizor z funkcjami SMART. zachęcamy do kontaktu i ustalenia kompletnego wyposażenia z 

naszymi handlowcami.
Jeżeli już położyłeś się wygodnie w łóżku ale zapomniałeś zgasić światła - 
możesz to zrobić koszystając z aplikacji zainstalowanej w telefonie Wystrój Twojego SEH również możemy dopasować do upodobań 
pozwalającej kontrolować system inteligentnego domu zintegrowany w kolorystycznych. Pełna gama materiałów wykończeniowych jest 
Twoim SUNSAILERZE. dostępna w konfiguratorze na stronie www.

funkcjonalny

nowoczesny
ekologiczny
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Teraz trochę biznesu. Jeśli to co widzicie po lewej stronie Wam się podoba - czas 
porozmawiać o modelu biznesowym. TAK. To doskonały sposób na prowadzenie 
biznesu. Zamiast klasycznego pensjonatu, drogich działek, przyłączy, pozwoleń na 
budowę, użerania się z ekipami budowlanymi - pomyślcie - stawiacie keję, przy niej kilka 
SUNSAILERÓW ECO HOME i zaczynacie karierę hotelarską. Resztę spraw realizuje 
aplikacja do zarządzania hotelem. Prościej się nie da!

Co będzie niezbędne? 
Na pewno operat wodny dla zbiornika, na którym chcecie postawić swój hotel. 
Jest to do ogarnięcia w 1 miesiąc - oczywiście dysponujemy gotowymi wzorami 
dokumentów i chętnie pomożemy. Gdy mamy już papier w kieszeni - idziemy do banku 
po kredyt lub leasing i jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli - zaczynamy.

Przykładowa kalkulacja poniżej

Budowa kei (pomost 12mbx3m - wystarczy na cumowanie 6 szt.) 32 000 zł
Zakup SUNSAILER ECO HOME 6 szt. 6 x 140 000 zł
Koszty związane z przygotowaniem operatu 5 000 zł
Koszty marketingu (www, ulotki, itp.) 6 000 zł
Stworzenie zaplecza sanitarnego 10 000 zł
SUMA:

Sezon wysoki* - obłożenie 100% cena 1 doby  500 zł 246 000 zł
Sezon niski** - obłożenie 20% cena 1 doby 350 zł 81 060 zł
SUMA 327 060 zł
* sezon wysoki od 20 czerwca do 10 września - 82 dni
** sezon niski od 1 marca do 30 listopada - 193 dni

Oczywiście są to tylko najważniejsze z kosztów i na pewno wiele drobnych wydatków 
pominęliśmy ale już taka prosta kalkulacja pozwala zobaczyć, że dzięki SUNSAILER 
ECO HOME można rozkręcić bardzo dochodowy biznes o błyskawicznej stopie zwrotu 
poniżej 3 lat.

Wydatki

Przychody

893 000 zł

PROPOZYCJA BIZNESOWA

w zgodzie

z naturą
biznes
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PORÓWNANIE ZWROTÓW Z INWESTYCJI DLA PODOBNYCH BRANŻ

DEWELOPERLOKATA BANKOWA CONDO HOTEL HOTEL TRADYCYJNY PENSJONAT HOTEL PŁYWAJĄCY
900 000 zł 

40%
3 lata

340 000 zł
680 000 zł

900 000 zł
2%
-

18 000 zł
215 000 zł

900 000 zł
7%

15 lat
42 000 zł

420 000 zł

2 000 000 zł
20%
5 lat

400 000 zł
2 800 000 zł

900 000 zł
25%

4 lata
150 000 zł
1 110 000 zł

893 000 zł
35%

3 lata
327 000 zł

2 100 000 zł

KWOTA WKŁADU
% ZWROTU/ROK

CZAS ZWROTU
ZYSK ROCZNY

ZYSK W SKALI 10 LAT

Lokata bankowa: wkład+2%+2%...+2% (uwzględniono coroczną Pensjonat: 8 pokoi 2-osobowych z dostawką. Z racji większych 
kapitalizację odsetek). Wynik co najmniej słaby. kosztów na starcie (opracowanie projektu, budowa, itp.) 

i większych kosztów utrzymania (podatek od nieruchomości), 
Deweloper: założyliśmy, że osoba posiada już działkę z WZ koszty zatrudnienia obsługi, kalkulacja wygląda i tak bardzo 
i projektem, zbuduje jedynie 3 domy, które sprzeda z zyskiem ok. zadawalająco.
80%. Nie uwzględniono kosztów marketingu, reklamacji itp.

Pływający hotel: Brak pośrednich nakładów inwestycyjnych jak 
Condo Hotel: tutaj policzyliśmy jedynie % zysku razy rok bo w tego projekt budowlany, budowa, podatki od nieruchomości powoduje 
typu inwestycjach zysk jest wypłacany w skali roku bez kapitalizacji to, że inwestycja ta najlepiej zwraca się i generuje największe zyski 

ponieważ cykl życia boathouse-a to ok. 20 lat, Prawie bezobsługowy 
Hotel tradycyjny: z uwagi na fakt, że nie ma charakter - wymagający co najwyżej 1 osoby do obsługi na 5 
możliwości zbudować hotelu za 600 000 zł  domów. Stopa zysku po 10 latach od inwestycji porównywalna jest z 
więc założyliśmy 2 mln zł. 8 pokoi, restauracja. tradycyjnym hotelem jednak wkład jest ponad 3-krotnie niższy. 
Kalkulacja ta jest upośledzona z uwagi na fakt, Szczególną uwagę należy zwrócić na koszt prądu, klimatyzacji, 
że obecnie hotele oferują szeroki wahlarz usług ogrzewania, który w przypadku hotelu pływającego wyposażonego 
więc oprócz noclegów zarabiają jeszcze na w instalację PV bazującego na naszych produktach wynosi 
eventach itp. Dlatego bezpiecznie założyliśmy praktycznie zero. W kalkulacji wogóle nie uwzględnialiśmy 
poziom zysku na poziomie 120% korzystania w miesiącach zimowych.

METODYKA OBLICZEŃ

Przedstawione powyżej wyliczenia mają charakter jedynie poglądowy i nie mogą stanowić kompletnego biznes planu czy właściwej kalkulacji biznesowej. Ceny 
poszczególnych elementów mogą ulec zmianie z uwagi na kurs walut i sytuację rynkową. Powyższe zestawienie nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.

KONSTRUKCJA 
Obudowa wykonana z laminatu
Ocieplenie - wełna mineralna 8 cm
Okna 3-szybowe
Rama aluminiowa

ELEKTRYKA
Panele fotowoltaiczne 7x310 Wp
Falownik Sofar 3000
Akumulatory 800 Ah 

NAPĘD 
Silnik elektryczny 2HP
Kokpit sterowniczy mobilny

FUNKCJONALNOŚCI
Oświetlenie wewnętrzne LED 
Oświetlenie manewrowe LED 
Lodówka podblatowa
Pompa wody pitnej
Pompa wody użytkowej 
Pompa do nieczystości
Aneks kuchenny (zlew, szafki, ociekacz)
Toaleta (Brodzik. Umywalka, Toaleta)

SPANIE i UŻYTKOWANIE
Łóżko 140x200 cm
Sofa z funkcją spania 120x200
Stół 4-osobowy 
Klimatyzator Sinclair 2,5kW
Telewizor LG 42"
System SMART HOME
Radio Bluetooth z głośnikami
Pojemnik wody pitnej 50L
Pojemnik wody użytkowej 100L
Pojemnik na nieczystości 250L

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

NAPĘD
Silonik 24V 4HP
Silnik 48V 8HP
Stery strumieniowe
Ładowarka sieciowa do akumulatorów

WYGLĄD
Panele drewniane pokładu
Drabinka na dach
Leżaki dachowe
Barierki boczne szklane
Kolorystyka paneli RAL
Oświetlenie krawędziowe podłogi
Odbijacze stałe przó/tył

UŻYTKOWANIE
Pompa wody zaburtowej
Uzdatniacz wody zaburtowej
Pojemnik na wodę czystą 100L
Pojemnik na wodę użytkową 200L
Pojemnik na nieczystości 400L
Uchwyty na wędki

ELEKTRONIKA
Głośniki zewnętrzne
Antena DVB-T zewnętrzna
Antena z routerem WiFi 3G/LTE
Kamery HD na rufie i dziobie
Echosonda

WYPOSAŻENIE DODATKOWE STANDARDOWE KOLORY LAMINATU

RAL 9010 RAL 7035 RAL 9004

STANDARDOWE KOLORY PANELI

Dąb Hamilton AC5 Dąb Marina AC5 Light Concrete AC5

DOSTĘPNE KOLORY PIANKI EVA

TEAK MARINE Grey

NOWA definicja BIZNESU

PAMIĘTAJ. Kalkulację biznesową musisz przeprowadzić samodzielnie lub z wykwalifikowanym doradcą.
My nie braliśmy pod uwagę kwestii wzrostu kosztó wynagrodzeń, inflacji, podatków itp. 
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