قامئة امليزات
غرفة املعيشة
ألواح خشب البورسلني املحيطة مبدفأة الغاز من ماركة MAXFINE BLACK VENATO
مدخل زجاجي مزدوج
باب انزالق إىل رشفة السطح الخاصة
مناظر خالبة مع تعرض الشامل والرشق والغرب
الحامم الرئييس
حامم سبا داخيل من طقم  ٦قطع
جدران وأرضية الحامم مصنوعة من الرخام امللمع من ماركة ٢٤ * ١٢ BIANCO VENATINO
" "BIANCO CARRARA RIBBON MOSAICأرضية الدش مصنوعة من بالط من ماركة
 ٢جرف رمادية اللون باليز الغرور مع عتبة دش
حوض االستحامم مستقل مع املحيطي األسود من ماركة ميالنو
أرضية الحامم املتدفقة من ماركة " "SCHLUTER DITRA
دش و رصف البالوعة مصنوعة من األقمشة املضادة للامء من ماركة ""KERDI
مادة الطابق عازلة للصوت
أرضية مستوية إىل ارتفاع الخشب الصلب
حنفيات من ماركة ”“GRAFF
غرفة النوم الثانية
غرفة مالبس مع خزانة و رفوف خزائن مفصلة
حامم طقم  ٤قطع مع حوض استحامم محاط بالزجاج وأسطح العمل مصنوعة من الحجر
غرفة النوم تواجه الرشق وتطل عىل أفق املدينة
نوافذ من األرض إىل السقف
غرفة النوم الثالثة
خزانة باب مزدوج مع رفوف خزانة مخصصة
نوافذ من األرض إىل السقف
حامم طقم  ٤قطع مع حوض استحامم محاط بالزجاج وأسطح العمل مصنوعة من الحجر
غرفة الغسيل
غسالة ومجفف من ماركة ويرلبول
بالط البورسالن امللمع عىل أرضية
خزائن خشبية مفصلة خصيصا
أسطح العمل مصنوعة من الحجر

ارشفة السطح العلوي الخصويص
مساحة الرشفة الخاصة عىل السطح حوايل  ٢٠٠٠قدم مربع
مناظر  ٣٦٠درجة تطل عىل أفق تورونتو
مناظر خالبة تطل عىل الحي املايل  ،كينج ويست  ،كوين ويست  ،الواجهة البحرية
رشفة مليئة بالشمس مع تركيب حوض حامم ساخن والبنية التحتية
موقد الغاز مع منافذ الغاز اإلضافية
خدمة املياه
نقاط وصول متعددة من بهو  ،املعيشة وغرفة النوم الرئيسية
يسمح للشواء
حواجز من الزجاج بارتفاع  ٥قدم يف جميع أنحاء السطح
موقع وسائل الراحة عىل عتبة املبنى
مركز تورونتو السيناميئ الدويل
منطقة الرتفيه يف كينج ويست
Much Music / MTV
مركز روجرز
مركز طريان كندا
روي طومسون هول
مرسح الحي
الحي املايل  /شارع يب
كوين ويست كينج ويست
تبعد الواجهة البحرية وشاطئ البحرية  ٥دقائق سريا عىل األقدام
ميزات إضافية للمبنى
غرف التغيري
غرف البخار
غرفة الحفالت
منطقة الشواء
غرفة محاكاة الجولف
غرفة األلعاب
رشفة  /صالة  /سطح الشمس
مركز للياقة البدنية  /استوديو يوغا
حوض السباح
خدمة الكونسريج عىل مدار  ٢٤ساعة
موقف للزوار
نظام االتصاالت الصوتية يف حاالت الطوارئ  ،كاشف الدخان وأول أكسيد الكربون
بطاقة نظام للدخول يف جميع أنحاء املناطق املشرتكة
جميع املداخل واملخارج الرئيسية مراقبة نظام الدوائر التلفزيونية املغلقة
إنرتفون يف ردهة مدخل املبنى
التحكم عن بعد  /وصول اىل املرآب الخاص

قامئة امليزات
منزل السقيفة " بنتهاوس" الخاصة بالطابق بأكمله
مناظر  ٣٦٠درجة من تورونتو
املساحة الداخلية  ٥٦٥٠قدم مربع
رشفة خاصة عىل مساحة  ٢٠٠٠قدم مربع
مصعد خاص إىل طابق البنتهاوس
 ٣غرف نوم  ٤ ،حاممات
 ٢أماكن لوقوف سيارات
التصميم الداخيل من قبل يجودي فليمينغ  -كاليفورنيا
البناء من قبل أندرو نيس -تورونتو
جناح بنتهاوس
سقف بارتفاع  ١٠أقدام
نوافذ من األرض إىل السقف
سقوف مع تشطيبات ناعمة
راحة األنوار وعاء
أرضيات خشبية صلبة من ماركة ” “TORLY Super Solidمصممة مع إضاءة ريدج أوك
أبواب األساسية الصلبة بارتفاع  ٧أقدام يف جميع أنحاء املنزل
جميع األلواح  ،إطارات األبواب واألغلفة مصنوعة من الخشب الصلب
مقابض األبواب واألجهزة املصممة
نوافذ مصنوعة من الزجاج معزول مزدوج
مخارج متعددة إىل الرشفة
ظالل قابل للسحب من ماركة ”“LUTRON
إضاءة الشمعدانات والرثيات املصممة
” “LUTRONللإلضاءة اآليل
حجرة التواليت
بالط املوزاييك املصقول من ماركة NERO MARQUINA
الغرور املخصص من ماركة NERO MARQUINA
األرضيات عازلة للصوت
حنفيات معلقة بالجدار من ماركة ”“GRAFF
أضواء البندول املصممة
مفصل من حبوب الزجاج  MAYA ROMANOFF BEDAZZLEDورق جدران
املحيطة بدفاية الغاز  MAXFINE BLACK VENATOألواح البورسلني
مدخل زجاج مزدوج االنزالق للوصول إىل رشفة السطح الخاصة
مناظر مذهلة مع التعرض الشامل والرشق والغرب

املطبخ
مفصل الخزانة املعارصة من جودة ملعان عالية من بندقية املعادن األبنوس
الخشب الرقائقي الجاهزة الداخلية
أبواب بالطة مسطحة مخصصة عىل مفصالت مخفية بزاوية  ١٢٥درجة مع أرفف قابلة للتعديل
واجهات درج بالطة مسطحة مع منزلقات كاملة مثبتة أسفل الدرج مع اإليقاف ”بلو موشن
رفوف الفوالذ املقاوم للصدأ واألبواب العليا شفاط التهوي
 ٢بابان مع مخزن
جزر " ٢ " Caesarstone Statuario Maximus Waterfallمفصلة مع املقاعد
صنبور املطبخ مع رذاذ املهنية  ،أسود اللون
قسط ورقة واحدة من الكوارتز مع وعاء حشو
اإلضاءة بتصميم البندول فوق سطح العمل
اإلضاءة مع شفاط الهواء فوق الغاز اإللكرتوين
الغاز اإللكرتوين عىل نطاق تجاري يبلغ  ٤٨بوصة يف المعة احرتافية من ماركة مريكري
ثالجة مزدوجة من ماركة مييل
مصنوع من الخشب األبنوس و الحديد املعدين
درجة التعريفي بالزئبق عىل نطاق تجاري  ٤٨بوصة يف اللمعان االحرتايف
فرن مايكرويف رسيع مثبت من ماركة مييل
مربد نبيذ من ماركة مييل
غسالة الصحون من ماركة مييل
غطاء شفاط احرتايف من الستينلس ستيل
مساحة مفتوحة تطل عىل غرف الطعام واملعيشة
غرفة الطعام
بار مثبت مع ثالجة
تطل عىل املطبخ وغرفة املعيشة
والحي املايل  CNالتعرض الرشقي لربج
غرفة النوم الرئيسية
غرفة مالبس مزدوجة لرب وربة البيت مع خزانة مخصصة
خزاءن رمادية بدون حواف مصنوعة من خشب امليبل صلب
الخشب الباليوود الداخلية
أبواب بالطة مسطحة مخصصة عىل مفاصل مخفية بزاوية  ١٢٥درجة من ماركة ""BLUM
واجهات الدرج لوح مسطح )ملحق كامل( مع ميزات بلو موشن
موقد الغاز محيطة بألواح الخزف من ماركة " " MaxFine Black Venato Lev
باب يؤدي إيل تراس السطح لخاصة بغرفة النوم

