
Noorkuu 4 siseviimistlus ja lisavalikud

Pärnaõue Premium



Standardpaketid

sanitaartehnika pakett vitra:

tualetipott Vitra S50 aeglaselt 
sulguva prill-lauaga

valamu Vitra S50

valamusegisti Vitra AXE S

dušiliftikomplekt Samba 3F

dušisegisti Vitra AXE S

valitud korterites vann Vitra Optima F485

F485

seinavärvid:
põhivärv Tikkurila 
Symphony F485

seinavärvid:
põhivärv Tikkurila 
Symphony F485

uksed:
valged siledad uksed koos valgete 
liistudega

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

uksed:
naturaalse tammepooniga 
siledad uksed koos sobivas toonis 
puitliistudega

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic 55

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

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

Hele Standardpakett

Tume Standardpakett

vannitoa plaadipakett kiel Perla:

seinaplaat Kiel pärlhall 33,3x55,0 cm

põrand Sirene valge 9,7x9,7 cm

vannitoa plaadipakett kiel arena:

seinaplaat Kiel beež 33,3x55,0 cm

põrand Sirene moka 9,7x9,7 cm



lastetoa Paketid / 350.-

kÖÖk

GarderooBid

City 
ühes seinas tapeet Eco Lissabon 6092, 
põhivärv Tikkurila Symphony F503

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.

Köögipakett 3000, 3500, 4000, 
4500, 2500.

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

Garderoobipakett 850, 1200, 
1500, 1800.

vaNNituBa

Dušisein Andres 80x200 cm, 
kirgas klaas
250.-

Dušivahesein 
Cello Ontario 80 
suitsuklaas
300.-

Rõdu põranda katmine laudise 
(400.-) või termotöödeldud 
laudisega (650.-)

KIUTO "Targa kodu" lahendus

standard Comfort
1590 / 2090 /2490

superior
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

Valve integratioon x x

Liikumisanduritega valgusejuhtimine x

Kardinate juhtimine x

RGB valgustus ühes toas x

Integreeritud audio ühes toas x

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

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



Bonava Eesti OÜ jätab endale õiguse vajadusel materjale asendada samaväärsega.


