
FEATURES LIST

1353 Aldo Drive, Mississauga

4+3 Bedrooms, 7 Bathrooms

8,000 + Sq Ft Finished

1/3 Acre, Lot Size 83.29 feet x 185.89 feet

Paul Dacunha Architect Inc., CMID Interior Design

Foyer

- 20 ft main floor ceilings

- Solid cedar oversized front door

- 7’ engineered walnut hardwood flooring

- Floor to ceiling windows overlooking front covered porch

- Hydraulic elevator finished in Gold Leaf Cork Wallpaper

Library

- 10 ft main floor ceilings

- 7’ engineered walnut hardwood flooring

- Built-in custom wood cabinetry with dove tail joints

- Oversize corner window

Living Room

- 10 ft main floor ceilings

- 7’ engineered walnut hardwood flooring

- Floor to ceiling windows overlooking front covered porch

Dining Room

- 10 ft main floor ceilings

- 7’ engineered walnut hardwood flooring

- Floor to ceiling windows overlooking front covered porch

- Built-in ceiling speakers

- Separate servery with swing door

- Bosch dishwasher in server

- Blanco sink with Quartz counter-tops in servery



Kitchen

- Custom Kitchen with large eat-in area open to family room

- Quartz counter-tops and quartz/marble backsplash

- Wolf professional range top with six burners and griddle

- Wolf M series professional double electric built-in oven

- Subzero custom panel 2- 24" Refrigerators

- Bosch custom panel dishwasher

- Sharp built-in SS microwave

- Avanti wine cooler

- Butler pantry with soft closing pocket doors

- Built-in shelves in the pantry

- Stainless steel slectrolux freezer in the pantry

Family Room

- 10 ft main floor ceilings

- 7’ engineered walnut hardwood flooring

- Built-in custom entertainment cabinetry

- Six-foot modern liner fireplace

- Walk out to covered oversized terrace w/skylights

Master Bedroom

- 10 ft upper floor ceilings

- Customwallpaper

- Walkout to cedar roof top deck overlooking Japanese Maple tree

- Walkout to ensuite bath private deck with jacuzzi hot tub & outdoor shower

- Large walk-in dressing room with custom built cabinetry from floor to ceiling

Master Ensuite

- Mirolin oval deep soaker bathtub with water tap from ceiling overlooking the yard

- His / Hers Kohler Sinks with Symmons faucet fixtures

- Large shower with cedar floors, Hans Grohe shower head and ceiling taps

- Slate flooring

- Granite countertop



Second Bedroom

- Walk-in closet

- 4 piece ensuite bath

- 7’ engineered walnut hardwood flooring

- Overlooking front yard

Third Bedroom

- Large walk-in closet

- 4 piece ensuite bath

- 7’ engineered walnut hardwood flooring

- Walkout to deck for future Eco Green Garden roof

Fourth Bedroom

- Walk-in closet

- 4 piece ensuite bath

- 7’ engineered walnut hardwood flooring

- Overlooking rear yard

Laundry Room

- LG Truesteam stainless steel washer and dryer

- Customwood cabinetry, premium counter-tops

- Laundry Sink

Recreational Room (lower level)

- Premium vinyl laminate lower level with polished concrete floor

- Radiant floor heating throughout

- Gas fireplace with CustomMedia Mantle

- Finished window well with cedar hedges

LOWER LEVEL

- Radiant floor heating

- Polished concrete

- Large recreation room

- Gas fireplace

- Built-in entertainment cabinetry

- Walk-out basement

- Large light well with Cedar Hedges



- Concrete Sound-proof theatre / Golf Simulator room with multi level step seating

- Separate crafts / storage room

- 2nd Laundry room

- Zebra wood finished kitchen

- wet bar with ice maker

- Avanti beverage cooler

- Avanti 50 bottle wine chiller

- Light filled oversized windows

- Large gymwith absorbent flooring, steam shower and bath

- Private nanny suite with 3 piece ensuite bath

ADDITIONAL HOME FEATURES

- LED Pot lights throughout the house

- Glass railings throughout

- Mono beam stairs overlooking infinity glass wall

- Control4 whole home automation system with lighting installed

- Nuheat programmable radiant floor heating system in all tiled areas

- Built-in speakers throughout kitchen, family room, rear terrace, master bedroom and ensuite

- NTI two zone Combi boiler controlling 2 zone radiant basement floor heating, as well as hot water system

- Premium vinyl laminate in the basement with polished concrete floor underneath

- Two York furnaces: gas, forced air

- Two Lennox air conditioners

- Oversizedmudroom with custom cabinetry and walkout to side yard

- 17 skylights

- Exterior stone, cedar wood clad and 12 foot modern Laminam tile boards

- Professionally landscaped grounds by award winning Duralock with in-ground irrigation system

- Large, cedar front porch

- Oversized, rear terrace

- Double-car garage



特色清单
1353 Aldo Drive，Mississauga

4 + 3 卧室

7间卫生间

全部装修的 8,000 +平方英尺

1/3 英亩，地块尺寸 83.29 英尺 x 185.89 英尺

Paul Dacunha Architect Inc.，CMID 室内设计

门厅

- 20 英尺的主层天花板高度

- 坚固的雪松超大前门

- 7'工程胡桃木硬木地板

- 落地窗，俯瞰前廊

- 液压升降电梯，金叶软木壁纸内装饰

图书馆

- 10 英尺的主层天花板高度

- 7'工程胡桃木硬木地板

- 带鸽尾接头的内置定制木橱柜

- 超大角落窗户

起居室

- 10 英尺的主层天花板高度

- 7'工程胡桃木硬木地板

- 落地窗俯瞰门廊

餐厅

- 10 英尺的主层天花板高度

- 7'工程胡桃木硬木地板

- 落地窗俯瞰门廊

- 天花板内置扬声器

- 带旋转门的独立服务区

- Bosch 牌洗碗机

- Blanco 水槽配有石英台



厨房

- 定制厨房，通往家庭活动室的宽敞用餐区

- 石英台面和石英/大理石后挡板

- Wolf 牌专业系列炉具，配有六个炉头

- Wolf 牌 M 系列专业双电内置烤箱

- Subzero 牌定制 2- 24”冰箱

- Bosch 牌定制洗碗机

- Sharp 牌内置 SS 微波炉

- Avanti 牌酒柜

- 带有软关闭装置的橱柜门

- 橱柜内置调料架

- 橱柜内置不锈钢 Electrolux 牌冷冻柜

家庭房

- 10 英尺的主层天花板高度

- 7'工程胡桃木硬木地板

- 内置定制娱乐柜

- 六英尺的现代内衬壁炉

- 可直接走带顶棚的巨大露台

主卧室

- 10 英尺高的天花板高度

- 定制壁纸

- 可直接走到眺望日本枫树的雪松屋顶露台

- 专用露台带有按摩浴缸和户外淋浴

- 大型步入式更衣室，定制橱柜从地板到天花板

主卧卫生间

- Mirolin 椭圆形深浸浴缸，天花板装水龙头，从浴室可俯瞰院子

- 男女主人各自的 Kohler 牌水池加 Symmons 牌水龙头

- 带雪松地板的大型淋浴间，Hans Grohe 牌淋浴喷头和天花板水龙头

- 板岩地板

- 花岗岩台面



次卧室

- 步入式衣橱间

- 4 件套卫生间

- 7'工程胡桃木硬木地板

- 俯瞰前院

第三个卧房

- 大型步入式衣橱间

- 4 件套浴室

- 7'工程胡桃木硬木地板

- 直接走到露台，未来的环保绿色屋顶

第四个卧房

- 步入式衣橱间

- 4 件套浴室

- 7'工程胡桃木硬木地板

- 俯瞰后院

洗衣房

- LG Truesteam 不锈钢洗衣机和烘干机

- 定制木橱柜，高级台面

- 洗衣水槽

娱乐室（地下室）

- 优质乙烯基地板，与抛光混凝土地板平齐

- 整个地板采用地板辐射供暖

- 带定制多媒体台面的燃气壁炉

- 窗户外雪松

地下室

- 地板辐射采暖

- 抛光混凝土

- 大型娱乐室

- 燃气壁炉

- 内置娱乐柜

- 可从地下室走出到地面

- 窗外雪松

- 混凝土隔音剧院/高尔夫模拟器室，带多级踏步座椅

- 独立的工艺品/储藏室



- 第二间洗衣房

- Zebra 牌木成品厨房

- 带制冰机的湿吧

- Avanti 饮料冷却器

- Avanti 50 瓶葡萄酒冷却器

- 光线充足的超大窗户

- 大型健身房配有吸水地板蒸汽淋浴和浴缸

- 带 3件套浴室的私人保姆套房

其他家居特色功能

- 整个房子装有 LED 顶灯

- 玻璃围栏

- 单个围栏俯瞰无限玻璃墙

- Control4 家庭自动化系统，安装了照明

- 所有地砖区域用 Nuheat 可编程辐射地板采暖系统

- 整个厨房、家庭活动室、后露台、主卧室和套间装有内置扬声器

- NTI 双区 Combi 锅炉控制 2区辐射地下室地板采暖，以及热水系统

- 地下室采用优质乙烯基地板、下面为抛光混凝土地板

- 两个约克炉：燃气、强制通风

- 两台 Lennox 空调

- 超大的泥房，定制橱柜，直接走到侧面院子

- 17 个天窗

- 外部石材，雪松木和 12英尺现代 Laminam 瓷砖板

- 屡获殊荣的 Duralock 地下灌溉系统，专业园艺

- 大型雪松前廊

- 超大的后露台

- 双车库



 مجموع املساحة النهائية املشطبة 8000 قدم مربع
(5000 قدم مربع فوق سطح األرض و 3000 في املستوى االسفل) 

 منزل  مبهر جديد
  ٤+٢ غرف نوم مع ٧ حمامات

 غرفة مسرح مع لعبة محاكية مللعب غولف و مصعد 
أرض  فدان 1/3 يساع حمام سباحة  

 موقع راقي في نهاية الشارع   
     

“CMID” التصميم الداخلي 

   تقع في قلب لورن بارك، بورت كردت
  

  

 قائمة امليزات
 ألدو درايف ، ميسيسوجا 1353

 غرف نوم  3 + 4

 حمامات 7

  قدم مربع + 8،000        

 فدان 1/3، حجم القطعة  83.29 قدم × 185.89 قدم 

   املهندس املعماري  بول دكونها

   CMID التصميم الداخلي 



 إستراحة
 سقف بارتفاع 23 قدم

 باب املدخل الرئيسي كبير مصنوع من خشب األرز الصلب
 أرضيات خشبية صلبة عرض 7 بوصة مصنوعة من خشب الجوز       

 نوافذ من األرض إلى السقف تطل على الشرفة األمامية املغطاة
  مصعد هيدروليكي مغطى بالورق الذهبي

  

 مكتبة
 سقف بارتفاع 10 قدم

 أرضيات خشبية صلبة عرض 7 بوصة مصنوعة من خشب الجوز
  خزائن مصنوعة خصوصي بمفاصل تشبة ذنب الحمام

 نافذة زاوية كبيرة الحجم

 غرفة املعيشة
 سقف بارتفاع 10 قدم

 أرضيات خشبية صلبة عرض 7 بوصة مصنوعة من خشب الجوز
 نوافذ من األرض إلى السقف تطل على الشرفة األمامية املغطاة

 غرفة الطعام
 سقف بارتفاع 10 قدم

 أرضيات خشبية صلبة عرض 7 بوصة مصنوعة من خشب الجوز
 نوافذ من األرض إلى السقف تطل على الشرفة األمامية املغطاة

 سماعات  مثبته بالسقف
 غرفة الخدمة منفصلة عن املطبخ عن طريق الباب املتأرجح

         غسالة صحون  ماركة  “بوش” في غرفة الخدمة 
 مغسلة  ماركة  “بلنكو” مع أسطح العمل من الكوارتز  في غرفة الخدمة

 املطبخ واملخزن
 مطبخ مخصص مع منطقة كبيرة لتناول الطعام تفتح على غرفة عائلية

       أسطح العمل  مصنوعة من الكوارتز / باكسبالش الرخام
 طباخ غاز ذو 6 رؤوس ماركة  “وولف M “ مع شوايه 

“ M فرن  مزدوج معلق على الحائط من ماركة  “وولف  
ثالجة ذات بابني مقاس 24 بوصة ساب زيرو مزودة بأرضية مزدوجة × 2 



 غسالة صحون  ماركة  “بوش” بأرضية مزدوجة 
فرن مايكرويف معلق على الحائط من ماركة  “شارب” 

مبرد نبيذ من ماركة  “أفانتي” 
مخزن كبير في غرفة الخدمة مع أبواب  إغالق لينة 

رفوف  مبنية  في غرفة الخدمة 

فريزر حديد غير قابل للصدأ  من ماركة “الكترولوكس” في غرفة الخدمة 

 غرفة العائلة
 سقف بارتفاع 10 قدم

 أرضيات خشبية صلبة عرض 7 بوصة مصنوعة من خشب الجوز
   خزانة ترفيه مبنية في الحاءط
 مدفأة حديثة  بحجم 6  قدم
     باب الى مصطبة  مغطاة

 غرفة النوم الرئيسية
 سقف بارتفاع 10 قدم

 ورق جدران مفصل
       باب الى الشرفة الخاصة بغرفة النوم املصنوعة من خشب االرز واملطلة على شجرة القيقب اليابانية

 حمام داخلي  يؤدي  الي شرفة مع حوض جاكوزي ساخن ، دش في الهواء الطلق 
 غرفة مالبس كبيرة مع خزانة مالبس مخصصة من األرضية إلى السقف

 الحمام الرئيسي
   حوض استحمام كبير من ماركة “ميرولني” مع حنفيات معلقة علي الصقف و يطل علي الحديقة

 حمام  داخلي كبير مع أرضية  مصنوعة من خشب االرز و حنفيات من ماركة “غروة”
 مغاسل مزدوجة مع حنفيات من ماركة “سيمونز”

 صفائح أرضية
 أسطح العمل مصنوعة من الغرانيت

 غرفة النوم الثانية
 غرفة مالبس مع خزانة مالبس مخصصة

حمام  مع طقم 4 قطع 
 أرضيات خشبية صلبة عرض 7 بوصة مصنوعة من خشب الجوز

 تطل على الحديقة األمامي



 غرفة النوم الثالثة
 غرفة مالبس كبيرة مع خزانة مالبس مخصصة

حمام  مع طقم 4 قطع 
 أرضيات خشبية صلبة عرض 7 بوصة مصنوعة من خشب الجوز

  باب الى الشرفة الخاصة بغرفة النوم

 غرفة النوم الرابعة
 غرفة مالبس مع خزانة مالبس مخصصة

حمام  مع طقم 4 قطع 
 أرضيات خشبية صلبة عرض 7 بوصة مصنوعة من خشب الجوز

 تطل على الحديقة  الخلفي

غرفة الغسيل 
 “ LG“ غسالة  الفوالذ املقاوم للصدأ من ماركة 

خزائن خشبية مفصلة خصيصا، أسطح العمل من أعلى جودة 
حوض املصبغة 

 غرفة الترفيه (الطابق السفلي)
 تصميم صفائحي الفاينيل للطابق السفلي مع أرضيات الصلب امللمعة

 أرضيات مشعة ساخنة 
 مدفأة غاز مفصل خصيصا

 نوافذ  مع إضافات تكميلية مصنوعة من خشب األرز    

 الطابق السفلي
 أرضيات مشعة ساخنة

حجر صلب  ملمع 
غرفة استجمام كبيرة 

 مدفأة غاز
 خزانة ترفيه مبنية في الحاءط

 مخرج إلى الطابق السفلي 
 فتحة السقف مع إضافات تكميلية مصنوعة من خشب األرز     



 تحتوي على غرفة محاكاة غولف  / قاعة مصنوعة من الصلب  و عازل الصوط  
 غرفة الحرف منفصلة  / مخزن 

غرفة ثانية للغسيل 
مطبخ خشب الزيبرى 

 صانع الثلج 
مبرد نبيذ من  ماركة  “أفانتي” سعة  50  زجاجة 

 مبرد املشروبات من  ماركة  “أفانتي” 
نوافذ عمالقي الحجم   

غرفة اللياقة البدنية كبيرة مع أرضيات مطاطية و دوش بخاري  و حوض االستحمام 
غرفة خدم  خصوصي يتبعها حمام  مع طقم 3 قطع 

 ميزات إضافية للمنزل
  اضاءة ”LED“ في جميع أنحاء املنزل     

 الحواجز والدرابزين من الزجاج  في جميع أنحاء املنزل
 تطل على جدار الزجاج الالنهاية

 نظام صوتي  و الضؤي مخصص للمناطق - قابل للتعديل في كل غرفة
 تدفئة أرضية مشعة في جميع أرضيات البالط في املنزل

 مكبرات صوت مدمجة في جميع أنحاء املطبخ ، وغرفة عائلية ، وشرفة خلفية ، وغرفة نوم رئيسية وحمام داخلي
 جهاز  تسخني مياه  “ن ت أ” املزدوج،  مشع في الطابق السفلي

 تصميم صفائحي الفاينيل للطابق السفلي مع أرضيات الصلب امللمعة
      مكيفات الهواء من ماركة  “ لينوكس“ 

 فرنان من الغاز من  ماركة  “يورك“ 
 جدار جاف مع الشبابيك
 نوافذ السقفية   17 قطعة

 جر خارجي وألواح خشب األرز وألواح  بالطات  12 قدم
 حدائق احترافية مع نظام الري في األرض الحائز على جائزة  “ديورالوك“ 

 الشرفة األمامية الكبيرة  مصنوعة من الخشب  األرز
 شرفة خلفية كبيرة

 املرآب سعة 2 سيارتني
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