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F485

Seinavärv Tikkurila Symphony F485

seiNad
Keraamiline seinaplaat RC Perla Brillo 
30 x 60 cm

pÕraNd
Põrandaplaat RAK Lotus Grey  
10x10 cm

uksed
Valged sileuksed

pistikupesad ja LüLitid
ABB Basic 55

pÕraNdakate
Tubades, esikus ja köögis  
laminaatparkett koos sobivas 
toonis MDF-liistuga

vaNNituBa

Standardpakett

saNitaarteHNika 
ja - keraamika

WC pott A-Collection
(GEBERIT) + standard 
prill-laud 

Valamu A-Collection 
56x44 cm

Valamusegisti AC 
A-Collection, kroom

Dušitermostaat AC, 
A-Collection, kroom

Dušikomplekt AC 600mm, 
2-funkt., A-Collection



Siseviimistlus

Viimistluspakett Elegance on ideaalseks valikuks 
inimesele, kes armastab sooje pastelseid toone. Heledad 
põhivärvid aitavad sisustuses esile tuua värvilisi aktsente 
tekstiilis ja detailides. Pehmed padjad, värsked lilled 

vaasis, küünlavalgus sumedatel sügisõhtutel – romantika, 
mis kandub edasi ka materjalidele. Looduslikud värvid 
lisavad interjöörile soojust ning hubasust.

Siseviimistlusvaliku tähtaeg 01.11.2019

seiNavÄrvid

G485 V485

Põhivärv Tikkurila 
Symphony G485

Aktsentvärv valitud 
toas ühes seinas 
V485

pÕHipLaat
Keraamiline seinaplaat Terranova 
Creama 24 x 69 cm

aktseNtpLaat
Keraamiline seinaplaat Concept 
Creama 24 x 69 cm

pÕraNd
Põrandaplaat RAK Lotus Brown  
10 x 10 cm

vaNNituBa

uksed
Tammepooniga siledad uksed 

pistikupesad ja LüLitid
ABB Basic 55

parkett

Parkett tubades ja köögis - 
naturaalne 3-lipiline tammeparkett, 
matt lakk; sobivas toonis puidust 
põrandaliistud.

Elegance

1-toal. 1690.-  / 2-toal. 2290.- / 3-toal. 2890.- / 4-toal. 3090.-

saNitaarteHNika 
ja - keraamika

WC pott Laufen Pro compact 
univers. SC prill-laud

Valamu Laufen Pro A 60 x 45 cm 

Valamusegisti Bau Edge 

Dushilift Tempesta Cosmo II

Term.dushisegisti GRT800

Peegel Lyra 75 x 60 cm

esik

Põrandaplaat RAK Surface Sand 
30 x 60 cm
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Siseviimistlus

seiNavÄrvid

Põhivärv Tikkurila 
Symphony G497 

Aktsentvärv valitud 
toas ühes seinas 
S440

esik

Põrandaplaat RAK Surface Cool Grey 
30 x 60 cm

pÕHipLaat
Keraamiline seinaplaat Terranova Gris 
24 x 69 cm

aktseNtpLaat
Keraamiline seinaplaat Concept Gris 
24 x 69 cm

pÕraNd
Põrandaplaat RAK Lotus Anthracite 
10 x 10 cm

vaNNituBa

uksed
Valged profiiluksed

pistikupesad ja LüLitid
ABB Basic 55

parkett

Parkett tubades ja köögis -  
hele 3-lipiline tammeparkett,  
valge matt lakk;  
valgeks värvitud puidust 
põrandaliistud.

Harmony

1-toal. 1690.-  / 2-toal. 2290.- / 3-toal. 2890.- / 4-toal. 3090.-

Viimistluspakett Harmony valikud on saanud inspiratsiooni 
Põhjamaa kargetest toonidest – tormine sügistaevas, 
möllav merelaine, kivised kaljud. Hallid toonid tekitavad 
harmoonilise tausta, mida on lihtne täiendada huvitavate 

aksessuaaridega, luues isikupärase interjööri. Valged 
uksed ja liistud loovad kontraste seina ja põranda vahel. 
See on hea valik minimalismi armastavale inimesele, kes 
soovib luua kauni ja aegumatu kodu endale ja oma perele.

saNitaarteHNika 
ja - keraamika

WC pott Laufen Pro compact 
univers. SC prill-laud

Valamu Laufen Pro A 60 x 45 cm 

Valamusegisti Bau Edge 

Dushilift Tempesta Cosmo II

Term.dushisegisti GRT800

Peegel Lyra 75 x 60 cm

G497 S440
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Siseviimistlus

seiNavÄrvid

Põhivärv Tikkurila 
Symphony G497 

Aktsent ühes elutoa 
seinas, tapeet 
Borastapeter   
Soft Feelings Tender 
4601

esik

Põrandaplaat Priorat Cemento  
60 x 60 cm

pÕHipLaat
Keraamiline seinaplaat Metropol 
Spatula Gris 30 x 60 cm

aktseNtpLaat
Keraamiline seinaplaat Metropol 
Spatula Concept Bianco 30 x 60 cm

pÕraNd
Põrandaplaat Pavigres Estanho  
10 x 10 cm

vaNNituBa

Massiivpuidust valged uksed 3-tahvliga

Alumiinium hall Schneider Merten M-Plan

parkett

Parkett tubades ja köögis -  
naturaalne 1-lipiline parkett, 
matt lakk; valged puidust 
põrandaliistud.

Delux

1-toal. 3190.-  / 2-toal. 3990.- / 3-toal. 4990.- / 4-toal. 5890.-

Viimistluspakett Delux on mõeldud inimesele kes 
armastab luksust ja kontraste. Tumedad põrandad 
loovad kontrasti heledate seinadega. Julge geomeetria 

ja ornamentika annab inspiratsiooni ja võimaldab luua 
väga erilise kodu. Detailid, kvaliteet ja maitsekus on selle 
viimistluspaketi põhilised märksõnad.

G497 Tapeet

saNitaarteHNika 
ja - keraamika

WC pott O.Novo, prill-laud 
O.Novo soft

Valamu O.Novo 

Valamusegisti Metris 100 

Dushikomplekt Raindance Select

Term. dushisegisti Ecostat

Forma 60 peegelustega kapp                                                                                            
Forma 60 valgussokkel LED. 
Viimistlus valge kõrgläige või 
Wenge

Forma 60 ühe sahtliga 
valamukapp. Viimistlus 
valge kõrgläige või Wenge 
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kÖÖk

GarderOOBid

Osta köögipakett ning 
vali vastava summa 
ulatuses meelepärane 
köögilahendus koostöö-
partneri salongis.Soovi  
korral on võimalik köögi-
lahendus finantseerida 
kodulaenu osana. 
Eripakkumisena Bonava 
klientidele allahindlus  
nii mööblilt kui köögi-
tehnikalt.

Osta meelepärases 
summas garderoobipakett 
ning vali sobiv lahendus 
koostööpartneri salongis. 
Soovi korral on võimalik 
garderoobilahendus 
finantseerida kodulaenu 
osana.

vaNNituBa

Dušisein Andres 
80x200 cm,  
kirgas klaas
290.-

Dušivahesein 
Cello Ontario 80 
suitsuklaas
350.-

Dušisein vannile,  
kirgas klaas,  
anodeeritud profiil  
85 x 152 cm
290.- vaNNipakett*

Balteco Forma vann + segisti  
790.-

kapid
Balteco peegelkapp 60 cm  
koos valgussokliga  
(valge kõrgläige või wenge)  
250.-

Balteco sahtlikapp 60 cm  
koos valumarmorist 
valamuga (valge  
kõrgläige või wenge)   
350.-

Elektripistikute lisapakett 1-toaline * 490.-

Elektripistikute lisapakett 2-toaline * 690.-

Elektripistikute lisapakett 3-toaline * 790.-

Elektripistikute lisapakett 4-toaline * 990.-

Niiskuskindla pistikupesa lisamine rõdule * 200.-

Üldine

* Elektripaketi ja rõdupistikute valik lõppeb 6 kuud peale ehituse algust.

* Vannipaketi valik lõppeb 6 kuud peale ehituse algust.

puitkOmpOsiit terrassiLaud

Pakume võimalust lisatasu eest asendada 
immutatud terrassilaud puitkomposiit 
terrassilauaga. Puitkomposiit terrassilaudade 
koostis on välja töötatud põhjamaises kliimas 
kasutamiseks, mis toob esile nii puidu kui ka 
plasti parimad omadused: pikaajalise kestvuse, 
puidu loomuliku ilu ja lihtsa hoolduse (ei vaja 
õlitamist ega värvimist). Lisaks on toodetele 
tehtud libisemisvastane pinnatöötlus, mis 
muudab terrassi kasutamise ohutuks ka märja 
ilmaga. Lauad kinnitatakse klambritega ja 
ühtegi kinnituskohta näha ei jää.

390.-

Rõdu lisavalik



LisavaLikute tiNGimused 

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

2. Lisahinnaga varustuse mittelisamisel korteri hinnale võlaõigusliku 
lepingu raames tuleb lisavarustuse eest tasuda Müüjale hiljemalt 7 
päeva jooksul arvatest tellimuse kinnituse esitamisest.   
   
3. Köögimööbli ja -tehnika partneriks on Arens Mööbel ja Noblessa. 
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. 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.  
 
5. Bonava Eesti OÜ jätab endale õiguse muuta hindasid 
etteteatamata ning vajadusel asendada materjale samaväärsega.  
 


