Kolde Rannamaja
SISEVIIMISTLUSPAKETID JA LISAVALIKUD

Hele Standardpakett

Standardpaketid

Seinavärvid:
põhivärv Tikkurila Symphony F485
Sanitaartehnika pakett Vitra:
seinapealne tualetipott Vitra S50
aeglaselt sulguva prill-lauaga
valamu Vitra S50
F485

valamusegisti Vitra AXE S
dušiliftikomplekt Samba 3F

Vannitoa plaadipakett Atrium:

dušisegisti Vitra AXE S

seinaplaat Atrium valge matt
33,3x55,0 cm

valitud korterites standardvalikus
vann Vitra Optima

Põrandakate tubades, esikus
ja köögis: hele 3-lipiline
tammeparkett, matt lakk;
põrandaga sobivas toonis
põrandaliistud

põrand Epsilon hall 30,6x61,3 cm

Uksed:
valged siledad uksed koos valgete
liistudega
Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

Tume Standardpakett
Seinavärvid:
põhivärv Tikkurila Symphony F485

F485
Vannitoa plaadipakett Kiel Perla:
seinaplaat Kiel Perla pärlhall
33,3x55,0 cm
Põrandakate tubades, esikus
ja köögis: naturaalne 3-lipiline
tammeparkett, matt lakk;
põrandaga sobivas toonis
põrandaliistud
Uksed:
naturaalse tammepooniga
siledad uksed koos sobivas toonis
puitliistudega
Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

põrand Daisen pruun 30x60 cm

KOONDPAKETT

ÜLDINE

Uksed:
valged profiiluksed koos valgete liistudega

Stockholm

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

Hubane ja klassikaline
Viimistluspakett Stockholm iseloomustab Skandinaavias
juba aastakümneid populaarset klassikalisema
alatooniga skandinaavia stiili. See on lihtne ja
funktsionaalne, samas hele ja helge. Klassikalisema
skandinaavia stiili üheks alustalaks on naturaalsus
ja mahedad pastelsed toonid. Stockholmi pakett
loob kodu, kus klassikalised vormid on teretulnud.

Selles paketis saab kasutada paljude lemmikut valget
skandinaavia stiilis mööblit, kus levinud on karniisid,
klaasruudustikega vitriinkapid ja kangaskatetega või
nö pulkadega toolid söögilaua ümber. Kombineeri
uusi detaile vanade leidudega või aegumatu
käsitööklassikaga.

1-toal. 1800.- / 2-toal. 2300.- / 3-toal. 2500.- / 4-toal. 2800.-

Parkett tubades ja köögis:
1-lipiline tammeparkett Bralinek
Sandy Piccolo 130 mm,
matt lakk. Valged täispuidust
profiiliga põrandaliistud

Esiku põrandaplaat: Stonework
valge 60x60 cm

VANNITUBA

Vannitoa plaadipakett Elegante:
seinaplaat Elegante valge matt
30x60 cm
põrand White Dot Black 10x10 cm

Sanitaartehnika pakett
Gustavsberg:

SEINAD

seinapealne tualetipott
Gustavsberg Estetic rimless
aeglaselt sulguva prill-lauaga

Seinavärvid:
põhivärv Tikkurila
Symphony F487

valamu ja kahe sahtliga
valamukapp Allegro 60 cm

aktsentvärv ühes
seinas Tikkurila
Symphony X438

valamusegisti Gustavsberg
Estetic kroom
KAME peegel integreeritud
valgustusega MITG/60-65
Gustavsberg termostaatsegisti ja
vihmutiga dušikomplekt G2
F487

X438

Valitud korterites vann Balteco
Primo 17

KOONDPAKETT

ÜLDINE

Uksed:
naturaalse tammepooniga siledad uksed koos
sobivas toonis puitliistudega

München
Tasakaalukas

Paketi peamisteks märksõnadeks on naturaalsus ja
tasakaal. See väljendub interjööri hallikates toonides,
mis loovad koos naturaalsete materjalidega täiusliku
tasakaalu. Materjalivalikus on loodud ideaalne mahe
taust kasutamaks sisustuses halle, rohekaid, pruune
looduslikke toone. Ideaalselt sobib siin kasutada

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

loodulähedasi aksessuaare – oksad vaasides,
loomapiltidega padjad, hallikad kootud padjad ja
mõnusad soojad pleedid. Naturaalne parkett ja uksed
on hea taustafoon mahedatele hallidele, mis on selles
paketis läbivateks toonideks.

1-toal. 1900.- / 2-toal. 2400.- / 3-toal. 2600.- / 4-toal. 3000.-

Parkett tubades ja köögis:
naturaalne 1-lipiline
tammeparkett Bralinek Grande
180 mm, matt lakk. Põrandaga
sobivas toonis põrandaliistud

Esiku põrandaplaat: Stonework
hall 60x60

VANNITUBA

Comfort plaadipakett Quartz:
seinaplaat Quartz hall 30x60 cm
dekoratiiv Quartz hall mosaiik
30x60 cm
põrand Avenue valge 30x60 cm

Sanitaartehnika pakett
Gustavsberg:

SEINAD

seinapealne tualetipott
Gustavsberg Estetic rimless
aeglaselt sulguva prill-lauaga

Seinavärvid:
põhivärv Tikkurila
Symphony F497

valamu ja kahe sahtliga
valamukapp Allegro 60 cm

aktsentvärv ühes
seinas Tikkurila
Symphony X487

valamusegisti Gustavsberg
Estetic kroom
KAME peegel integreeritud
valgustusega MITG/60-65
Gustavsberg termostaatsegisti ja
vihmutiga dušikomplekt G2
F497

X487

Valitud korterites vann Balteco
Primo 17

KOONDPAKETT

ÜLDINE

Uksed:
valged siledad uksed koos valgete liistudega

Amsterdam

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

Isikupärane
Paketi peamisteks märksõnadeks on isikupära ja
kontrast. Interjööris domineerivatele valgetele toonidele
luuakse kontrasti mustrite ja värvidega. Isikupärase lihvi
annab valge vannitoa plaadi kõrval mänglevad sinakasrohekad geomeetrilise reljeefiga keraamilised plaadid.
Amsterdam on pakett, mis sobib julgele ja isikupärasele

inimesele. Paketti läbiv julge sinakasroheline toon
on trendikas, kuid samas aegumatu ja rõõmus.
Materjalivalikus on loodud sobiv taust kasutamaks
erinevaid aktsenttoone näiteks kangastes. Eriti trendikas
valik on oranž, rohekassinine, kollane. Siia sobivad
tugevad retrovormid, samuti geomeetrilised mustrid.

1-toal. 2000.- / 2-toal. 2500.- / 3-toal. 2700.- / 4-toal. 3100.-

Parkett tubades ja köögis:
naturaalne 1-lipiline
tammeparkett Bralinek Grande
180 mm, matt lakk. Põrandaga
sobivas toonis põrandaliistud.

Esiku põrandaplaat: Stonework
valge 60x60 cm

VANNITUBA

Comfort plaadipakett Charisma
seinaplaat Elegante valge 30x60 cm
aktsent Charisma türkiis 30x60 cm
põrand Avenue valge 30x60 cm

Sanitaartehnika pakett
Gustavsberg:

SEINAD

seinapealne tualetipott
Gustavsberg Estetic rimless
aeglaselt sulguva prill-lauaga

Seinavärvid:
põhivärv Tikkurila
Symphony G497

valamu ja kahe sahtliga
valamukapp Allergo 60 cm

Aktsentvärv ühes
seinas Tikkurila
Symphony G444

valamusegisti Gustavsberg
Estetic kroom
KAME peegel integreeritud
valgustusega MITG/60-65
Gustavsberg termostaatsegisti ja
vihmutiga dušikomplekt G2
G497

G444

Valitud korterites vann Balteco
Primo 17

KOONDPAKETT

ÜLDINE

Uksed:
valged uksed Unique 501 koos valgete
liistudega

Kopenhaagen
Trenditeadlik valik
Kopenhaagen on sisustuspakett, mis on justkui kõige
aegumatum ja ehedam skandinaavia stiili näide. Soov
omada enda ümber valgust ja lasta asjadel enda eest
kõneleda. Ideaalne inimesele, kes armastab disaini
ja isikupära. Lihtne ja modernne skandinaavia stiil
annab võimaluse asjadel särada. Aegumatud vormid
ja pidev muutumine käsikäes teeb sellest valge ja

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

musta kontrastsest paketist justkui lõuendi, mida
saab täiendada seina aksessuaaride (sealhulgas
julgete postritega) ning erinevate disaintoodetega.
Kopenhaagen on ideaalne pakett, millele lisada
isikupära ja mängulisust erinevate aktsenttoonidega.
Hetkel on moes pastelne münditoon ja soe roosa. Kõik
need sobivad kerge lisana siseviimistlust täiendama.

1-toal. 2200.- / 2-toal. 2700.- / 3-toal. 3000.- / 4-toal. 3400.-

Parkett tubades ja köögis: hele
1-lipiline tammeparkett Bralinek
Grande Cream 180 mm,
valge matt lakk. Valged sirged
põrandaliistud

Esiku põrandaplaat: Stonework
valge 60x60 cm

VANNITUBA

Vannitoa plaadipakett Bel Canto:
seinaplaat Bel Canto 15x40 cm,
valge Chamfer matt
põrand Avenue must 30x60 cm

Sanitaartehnika pakett
Gustavsberg:

SEINAD

seinapealne tualetipott
Gustavsberg Estetic rimless
aeglaselt sulguva prill-lauaga

Seinavärvid:
põhivärv Tikkurila
Symphony F503

valamu ja kahe sahtliga
valamukapp Allegro 60 cm

magamistoa ühes
seinas aktsenttapeet
ECO Brick 6070

valamusegisti Gustavsberg
Estetic kroom
KAME peegel integreeritud
valgustusega MITG/60-65
Gustavsberg termostaatsegisti ja
vihmutiga dušikomplekt G2
F503

6070

Valitud korterites vann Balteco
Primo 17

KOONDPAKETT

ÜLDINE

Uksed:
tammepooniga uksed koos sobivas toonis
puitliistudega

St. Peterburg

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

Viimistluspakett St. Peterburg on mõeldud inimesele,
kes armastab luksust ja klassikat. Interjööri
iseloomustavad mahedad ja soojad beežid toonid.
Paketi ajatut ja klassikalist suunda on tunda nii
eluruumides kui ka vannitoas, kus beežikas loodusplaat
seab aluse soliidsele üldmuljele. Läbivad on soojad
toonid, mille juurde on võimalus igaühel sobitada

endale meelepäraseid aktsenttoone (ideaalselt sobivad
näiteks tumepunane, tumeroheline, lavendlililla
või valge). Loo külluslik meeleolu kasutades
sisustusdetailides ornamente, kristall-lühtreid või teisi
luksuslikke aksessuaare. Siia sobituvad ideaalselt nii
klassikaline valge kui ka soliidne tume mööbel.

1-toal. 2900.- / 2-toal. 3500.- / 3-toal. 3900.- / 4-toal. 4300.-

Parkett tubades ja köögis:
naturaalne 1-lipiline
tammeparkett Bralinek Grande
180 mm, matt lakk. Põrandaga
sobivas toonis põrandaliistud.

Esiku põrandaplaat: Daisen beež
60x60 cm

VANNITUBA
Luxury plaadipakett
seinaplaat Opoczno Carrara
29x59,3 cm
põrand Carrara 59,3x59,3 cm

SEINAD
Seinavärvid:

Sanitaartehnika pakett
Gustavsberg:

põhivärv Tikkurila
Symphony H484

seinapealne tualetipott
Gustavsberg Estetic rimless
aeglaselt sulguva prill-lauaga

aktsentvärv Tikkurila
Symphony V479

valamu ja kahe sahtliga
valamukapp Allegro 60 cm
valamusegisti Gustavsberg
Estetic kroom

magamistoa ühes
seinas aktsenttapeet
Borastapeter Helena
5462

KAME peegel integreeritud
valgustusega MITG/60-65

H484

V479

Gustavsberg termostaatsegisti ja
vihmutiga dušikomplekt G2
Valitud korterites vann Balteco
Primo 17

LASTETOA PAKETID / 350.City
ühes seinas tapeet Eco Lissabon 6092,
põhivärv Tikkurila Symphony F503

Retro
ühes seinas tapeet White Light Facette 1706,
põhivärv Tikkurila Symphony F503

Classic
ühes seinas tapeet Borastapeter Classic Tweed
4003, põhivärv Tikkurila Symphony F485

KÖÖK
Osta köögipakett ning vali vastava
summa ulatuses meelepärane
köögilahendus meie koostööpartneri
salongis. Soovi korral on võimalik
köögilahendus finantseerida
kodulaenu osana. Eripakkumisena
Bonava klientidele allahindlus nii
mööblilt kui köögitehnikalt.

KIUTO "Targa kodu" lahendus
Standard

Comfort
1190 / 1590 / 2090 / 2490

Superior
1590 / 1990 / 2490 / 2890

Kütte juhtimine

x

x

x

Ventilatsiooni juhtimine

x

x

x

Juhtpaneel välisukse juures

x

x

x

Video-fonosüsteem

x

x

x

Kiipidega üldläbipääsud

x

x

x

Näitude lugemine ja edastamine

x

x

x

Õhukvaliteedi juhtimine (CO2)

x

x

Valgustuse lülitus ja dimmeridamine

x

x

Osta meelepärases summas
garderoobi-pakett ning vali sobiv
lahendus Sunoreki salongis.
Soovi korral on võimalik
garderoobilahendus finantseerida
kodulaenu osana.

Valve integratioon

x

x

Garderoobipakett 850, 1200,
1500, 1800.

Köögipakett 3000, 3500, 4000,
4500, 2500.

GARDEROOBID

VANNITUBA

Dušisein Andres 80x200 cm, kirgas klaas
250.-

Liikumisanduritega valgusejuhtimine

x

Kardinate juhtimine

x

RGB valgustus ühes toas

x

Integreeritud audio ühes toas

x

Bonava Eesti OÜ jätab endale õiguse vajadusel materjale asendada samaväärsega.

