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Standard pakett: valged siledad 
uksed koos liistudega

lisavalik: valged profiiluksed 
koos valgete MDF-liistudega

või

tammespooniga siledad uksed 
koos sobivas toonis puitliistudega

PÕRaNd

SiSeukSed

Standard pakett: hele 
laminaatpartkett 8mm - tamm 
valge õli, MDF liistudega

Standard pakett: tume 
laminaatpartkett 8mm - tamm 
Northland, MDF liistudega

lisavalik: hele 3-lipiline tamme- 
parkett - valge matt koos 
sobivas toonis puitliistudega

lisavalik: tume 3-lipiline 
tammeparkett - matt koos 
sobivas toonis puitliistudega

Sulle meeldib disain ja isikupära või  
armastad luksust ja klassikat?  

tutvu erinevate viimistlusvalikutega ning 
kujunda uus kodu just sulle sobivas stiilis. 



SeiNad kÖÖk

GaRdeROOBid

eSik

F307 F485 F497 F503 G459

H484 V454 X450 Y485 Y458

Basic valik:
värvitud seinad 
kõigis tubades - 
Tikkurila Symphony 
värvikataloogist  
10 värvitooni

lisavalik: omal valikul 
Tikkurila Symphony 
värvikataloogi  F, G, H 
värvitoon, 1 tuba

või 

aktsentvärv valitud 
seinal - Tikkurila 
Symphony 
värvikataloogist 
tumedam toon

Comfort pakett: valitud toas 3 seina värvitud 
Tikkurila Symphony vastava tooniga ning üks 
sein kaetud tapeediga.

Paremal tapeedi näidis, vasakul seinavärv 
Tikkurilla Symphony.

arens köögipaketid

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

Köögipakett 3000, 3500, 4000, 
4500.

Sunorek 
garderoobipaketid

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

Garderoobipakett 
850, 1200, 1500, 
1800.

lisavalik: 2 süvistatut
kohtvalgustit laes

Põrandakatte lisavalik:
plaadid Stonework hall 60x60 cm 
või Stonework valge 60x60 cm

Eco Soft  
Surfaces 5404

Borastapeter 
Magnolia 5450CFW Modern beež

F487

G492G482 

Borastapeter 
Brilliant 5305

Eco Lissabon 6092

F492

F503



Basic plaadipakett 
Atrium Blanco

seinaplaat Atrium valge läikiv, 
33,3x55,5 cm

põrand Belek 9,7x9,7 cm
tumehall

Comfort plaadipakett
Kiel Perla

seinaplaat Kiel pärlhall  
33,3x55,5 cm

põrand Style  
must 10x10 cm

Comfort plaadipakett
Kiel Arena

seinaplaat Kiel beež  
33,3x55,5 cm

põrand Belek pruun 9,7x9,7 cm

Comfort plaadipakett 
Quartz

seinaplaat Quartz hall  
30x60 cm, 

dekoratiiv Quartz hall 
mosaiik 30x60cm

põrand Style must 10x10 cm

Comfort plaadipakett 
Charisma

seinaplaat Elegante valge 
30x60 cm

aktsent Charisma türkiis 
30x60 cm

põrand Marazzi Avenue 
valge 10x10 cm

VANNITUBA-WC

vaNNitOa liSavalikud

Dušisein Andres 80x200 cm, 
kirgas klaas

Dušivahesein Cello Ontario 80 
suitsuklaas

Basic sanitaartehnika pakett a-Collection

Tualetipott A-Collection

Valamu A-Collection 56x44

Valamusegisti AC kroom

Dušikomplekt AC 600 mm, 2 funktsiooni

Termostaatsegisti AC kroom

Dušinurk Ottawa 80 suitsuklaas 
ümar

Comfort sanitaartehnika pakett vitra

tualetipott Vitra S20 aeglaselt sulguva prill-lauaga

valge valamukapp ja valamu Allegro 60cm
 
Kame peegel integr. valgustusega MITG/60-65

valamusegisti Vitra AXE S

dušiliftikomplekt Samba 3F

dušisegisti Vitra AXE S

Vann Vitra Optima

1. Lisahinnaga varustuse maksumus liidetakse soovi korral korteri hinnale 
ning seda on võimalik esitada pangale väljastataval hinnapakkumisel.

2. Köögimööbli ja -tehnika partneriks on Arens Köögid AS. Bonava 
Eesti OÜ tasub korteri ostja eest partneri poolt esitatud arve ostjaga 
kokkulepitud paketi väärtuses. Valikud teostab klient koostöös konkreetset 
varustust pakkuva partneriga. Paigaldus toimub peale valduse kättesaamist 
kliendi poolt.

3. Garderoobisüsteemide partneriks on Sunorek. Bonava Eesti OÜ tasub 
korteri ostja eest partneri poolt esitatud arve ostjaga kokkulepitud paketi 
väärtuses. Valikud teostab klient koostöös konkreetset varustust pakkuva 
partneriga. Paigaldus toimub peale valduse kättesaamist kliendi poolt.

4. "Targa kodu" süsteemide partneriks on In Dome. Bonava Eesti tasub 
korteri ostja eest partneri poolt esitatud arve ostjaga kokkulepitud paketi 
väärtuses. Valikud teostab klient koostöös konkreetset varustust pakkuva 
partneriga. Paigaldus toimub peale valduse kättesaamist kliendi poolt.

Standard pakett: 
Ilma "Targa kodu" süsteemita 
Basic pistikupesad ja lülitid ABB Basic

lisavalikud:
"Targa kodu" süsteem Basic 
"Targa kodu" süsteem Comfort  
Ilma valveseadmete valmiduskaabelduseta  
Valveseadmete valmiduskaabeldus 
Comfort pistikupesad ja lülitid Merten System M  
Elektripistiku lisamine  
Elektripistiku/lüliti asukoha muudatus  
Niiskuskindla pistikupesa lisamine rõdule  
Laevalgusti asukoha muudatus  
Seinavalgusti lisamine koos lülitiga 
Lisa laevalgusti  
Kipsseina asukoha või siseukse asukoha muudatus 
Topelt kipsplaadiga kaetud sein 
Veetorude asukoha muudatus 
  

ÜldiNe

SaNitaaRteHNika



uksed:
valged profiiluksed koos valgete MDF-
liistudega

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic

2 süvistatut kohtvalgustit laes

vaNNituBa

ÜldiNe

Klassikalisema skandinaavia stiili üheks alustalaks 
on naturaalsus ja mahedad pastelsed toonid. Pakett 
Classic märksõnadeks on soojad ja pastelsed toonid 
ning klassikalised vormid. Valged profiiliga siseuksed 

koos mahedatoonilise ruudulise tapeediga loovad 
tunde, et viibid justkui hubases maakodus. Sobiv valik 
inimesele, kes hindab ajatut ja klassikalist skandinaavia 
sisustusstiili.

Classic

KOONDPAKETT

Parkett tubades ja köögis: hele 
laminaatpartkett 8mm - tamm 
valge õli, MDF liistudega

SeiNad

F307 F485 F497 F503 G459

H484 V454 X450 Y485 Y458

Basic valik:
värvitud seinad 
kõigis tubades - 
Tikkurila Symphony 
värvikataloogist  
10 värvitooni

Comfort pakett: 
valitud toas üks sein 
kaetud tapeediga 
CFW Modern 
ruuduline beež, 
3 seina värvitud 
Tikkurila Symphony 
G482 tooniga

Comfort plaadipakett
Kiel Arena

seinaplaat Kiel beež  
33,3x55,5 cm

põrand Belek pruun 9,7x9,7 cm

Comfort sanitaartehnika  
pakett vitra:

tualetipott Vitra S20  
aeglaselt sulguva prill-lauaga

valge valamukapp ja  
valamu Allegro 60cm
 
Kame peegel integr.  
valgustusega MITG/60-65

valamusegisti Vitra AXE S

dušiliftikomplekt Samba 3F

dušisegisti Vitra AXE S

G482
tapeet CFW Modern 
ruuduline beež



uksed:
tammepooniga siledad uksed koos sobivas 
toonis puitliistudega

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic

2 süvistatut kohtvalgustit laes

ÜldiNe

Balance viimistluspakett on loodud inimesele, kes ihkab 
enda ümber rahulikku ja mahedates toonides interjööri. 
Paketi peamisteks märksõnadeks on naturaalsus ja

tasakaal. See väljendub interjööri hallikates toonides,
mis loovad koos naturaalsete materjalidega täiusliku
tasakaalu.

Balance

KOONDPAKETT

Parkett tubades ja köögis: 
hele 3-lipiline tammeparkett - 
valge matt koos sobivas toonis 
puitliistudega

SeiNad

F307 F485 F497 F503 G459

H484 V454 X450 Y485 Y458

Basic valik:
värvitud seinad 
kõigis tubades - 
Tikkurila Symphony 
värvikataloogist  
10 värvitooni

Comfort sanitaartehnika  
pakett vitra:

tualetipott Vitra S20  
aeglaselt sulguva prill-lauaga

valge valamukapp ja  
valamu Allegro 60cm
 
Kame peegel integr.  
valgustusega MITG/60-65

valamusegisti Vitra AXE S

dušiliftikomplekt Samba 3F

dušisegisti Vitra AXE S

Comfort plaadipakett: 
Kiel Perla

seinaplaat Kiel pärlhall  
33,3x55,5 cm

põrand Style  
must 10x10 cm

vaNNituBa

valitud toas  
aktsentsein kaetud 
tapeediga Eco Soft 
Surfaces 5404, 
3 seina värvitud 
Tikkurila Symphony 
F487 tooniga. 

F487
tapeet Eco Soft Surfaces 
5404



uksed:
tammepooniga siledad uksed koos sobivas 
toonis puitliistudega

Pistikupesad ja lülitid:
ABB Basic

2 süvistatut kohtvalgustit laes

vaNNituBa

ÜldiNe

Paketi peamisteks märksõnadeks on isikupära ja 
kontrast. Interjööris domineerivatele valgetele toonidele 
luuakse kontrasti mitmete mustrite ja värvidega. 

Isikupärase lihvi annab valge vannitoa plaadi kõrval 
mänglevad türkiissinised reljeefiga keraamilised 
plaadid. 

Spirit

KOONDPAKETT

Parkett tubades ja köögis: tume 
3-lipiline tammeparkett - matt 
koos sobivas toonis puitliistudega

SeiNad

F307 F485 F497 F503 G459

H484 V454 X450 Y485 Y458

Basic valik:
värvitud seinad 
kõigis tubades - 
Tikkurila Symphony 
värvikataloogist  
10 värvitooni

Comfort pakett: 
valitud toas üks sein 
kaetud tapeediga 
Boråstapeter Brilliant 
5305, valitud toas 
3 seina värvitud 
Tikkurila Symphony 
F492 tooniga

Comfort plaadipakett Charisma

seinaplaat Elegante valge 30x60 cm

aktsent Charisma türkiis 30x60 cm

põrand Marazzi Avenue valge 
10x10 cm

Comfort sanitaartehnika  
pakett vitra:

tualetipott Vitra S20  
aeglaselt sulguva prill-lauaga

valge valamukapp ja  
valamu Allegro 60cm
 
Kame peegel integr.  
valgustusega MITG/60-65

valamusegisti Vitra AXE S

dušiliftikomplekt Samba 3F

dušisegisti Vitra AXE S

F492
tapeet Boråstapeter 
Brilliant 5305



uksed:
tammepooniga siledad uksed koos sobivas 
toonis puitliistudega

Pistikupesad ja lülitid:
Merten System M

2 süvistatut kohtvalgustit laes

vaNNituBa

ÜldiNe

Viimistluspakett Supreme on mõeldud inimesele, kes 
armastab luksust ja klassikalist külluslikkust. Interjööri 
iseloomustavad mahedad ja soojad beežid toonid.

Paketi ajatut ja klassikalist suunda on tunda nii 
eluruumides kui ka vannitoas, kus beežikas plaadivalik 
seab aluse soliidsele üldmuljele.  

Supreme

KOONDPAKETT

Parkett tubades ja köögis: tume 
3-lipiline tammeparkett - matt 
koos sobivas toonis puitliistudega

SeiNad

Basic valik:
põhivärv Tikkurila 
Symphony Y465, 
valitud aksentvärv 
ühel seinal

Comfort pakett: üks 
sein kaetud tapeediga  
OK 2934-42, valitud 
toas 3 seina värvitud 
Tikkurila Symphony 
Y463 tooniga

luxury plaadipakett 
seinaplaat Opoczno Carrara 
29x59,3 cm

aktsentplaat Opoczno Carrara 
Inserto Classic 29x59,3 cm

põrand Opoczno Carrara 
59,3x59,3 cm ja 
Fiesta valge 10x10 cm

Comfort sanitaartehnika  
pakett vitra:

tualetipott Vitra S20  
aeglaselt sulguva prill-lauaga

valge valamukapp ja  
valamu Allegro 60cm
 
Kame peegel integr.  
valgustusega MITG/60-65

valamusegisti Vitra AXE S

dušiliftikomplekt Samba 3F

dušisegisti Vitra AXE S

Y463

Y465

seinaplaat

aksentplaat
põrand

põrand dušinurgas 
2-toalises korteris

tapeet OK 2934-43



Bonava Eesti OÜ jätab endale õiguse vajadusel materjale asendada samaväärsega.


