
SISUSTUSMATERIAALIT JA VARUSTEET



Tehosteseinä
Kuusi STS v pn 14x120
Harjattu sauna valkoinen

Tarkett Lattiaparketti
Valkolakattu tammi

Tarkett Lattiaparketti
Harmaa tammi

Asuintilojen pintamateriaalit

Tehosteseinä
Kuusi STS v pn 14x120
Harjattu savusauna 

Hanko

Halti



Asuintilojen pintamateriaalit

Saimaa

Jalkalistat

Tehosteseinä
Kuusi STS v pn 14x120
Harjattu kelo

Tarkett Lattiaparketti
Natural tammi

Valkoinen MDF 12 * 42 mm

Sisäovet
Valkoinen, sileä & painike sekä peitelevy kromattu 
WC/Kylpyhuoneen ovi lasitettu, läpinäkymätön

Sälekaihtimet

Sisäovet

Pääikkunoissa sälekaihtimet ikkunan edessä ja 
muissa ikkunoissa ikkunan sisällä.



Hanat, suihkut ja WC-istuin

Kylpyhuoneen / WC:n pesuallashana ja pesukoneventtiili
- Oras Safira 1014 bidetta
- Oras Vega 1812FG

Keittiöhana
- Oras Vega 1839FG

Suihkusetti
- Oras Vega - Oras optima 7192 sadesuihkusarjaa

Wc-istuin Nautic 1500, piilotettu S-lukko. Hygienic Flush. Nautic-sarja on 
Gustavsbergin uusin ja laajin tuotesarja, jonka mallit vastaavat lähes kaikkia 
tarpeita. Muotoiltu ja peittävä posliinikupu piilottaa erillisen ääntä vaimen-
tavan sisäsäiliön.

”Toimiva, älykäs muotoilu on ollut aina keskeinen osa Orasta. Meille 
muotoilu on paitsi visuaalisuutta, myös käyttäjäystävällisyyttä ja helppo-
käyttöisyyttä. Ajattelemme muotoilua asiakkaan näkökulmasta: mikä on 
miellyttävintä heille. Pohjoismainen muotoilun perinne näkyy tuotteidemme 
muotoilussa kestävyytenä ja korkeana laatuna. ”

Hanat

WC-istuin

Oras



Kylpyhuoneen kalusteet

Kromattu

Kromattu

KromattuWC-paperiteline

Lasiset suihkuseinät

Pyyhekoukut

Sähkötoiminen pyyhekuivain



Kylpyhuoneen materiaalit

Hanko

Halti

Pukkila Landstone White 
298x598x9.5 mm

Pukkila Landstone Antracite 
298x598x9.5 mm

Pukkila Landstone Antracite 
97x97x7 mm

Pukkila Landstone White 
97x97x7 mm



Saimaa

Kylpyhuoneen katto

Lattiakaivon kansi
Pukkila Landstone Antracite 
97x97x7 mm

Tervaleppäpaneeli

Ruostumaton teräskansi Woodcube-logolla

Pukkila Landstone White 
97x97x7 mm

Pukkila Landstone Grey
298x598x9.5 mm

Pukkila Landstone  Grey
97x97x7 mm

Kylpyhuoneen materiaalit



Turvalliset ja muokattavissa olevat sähkökalusteet. 

Sinun kotisi, sinun tyylisi.

Älylukko

Schneider Exxact -sähkökalustesarja tuo uudenlaista vapautta sähkösuunnitteluun. Voit itse muokata 
Exxact-kytkimen täsmälleen sisustukseen sopivaksi, trendikkääksi tai räväkäksi.

Rollock on kotimainen älylukko, joka helpottaa jokapäiväistä asumista ja liikkumista. Rollock vapauttaa 
sinut mekaanisista avaimista, joten enää ei tarvitse huolehtia, muistitko ottaa avaimet mukaan kotoa 
lähtiessäsi, sillä avaamiseen käy esimerkiksi puhelin tai vaikka avaimeksi koodattu bussikortti. Jos et ole 
itse vielä kotona ystävän tai pakettilähetin saapuessa, voit avata oven etänä nappia painamalla.



Poista lika, roskat ja karvat kovilta lattioilta ja matoilta napinpainalluksella päivittäin. 
Roomba robotti-imuri käyttää patentoitua kolmivaiheista siivousprosessia. Vastak-
kaisiin suuntiin pyörivät harjat ja tehokas imuri poistavat lian, pölyn, karvat ja muut 
roskat lattioiltasi.

Roomba on helppokäyttöinen - paina vain CLEAN-painiketta, niin iRobotin herkkä 
iAdapt®- navigointijärjestelmä ohjaa Roombaa ympäri huonetta taaten, että jokai-
nen alue siivotaan täysin puhtaaksi.

Roomba sisältää pyörivän sivuharjan seinävierusten siivoamiseen. Se on riittävän 
pieni päästäkseen huonekalujen alle ja ympäri, ja osaa välttää portaita ja muita pu-
dotuksia. Se palaa automaattisesti Home BaseTM -telakalleen lataamaan akkunsa 
siivousjaksojen välillä.

Roomba helpottaa elämääsi:

 - Siivoaa tehokkaasti
 - Imuroi koko lattian
 - Siivoaa huonekalujen ja sänkyjen alta sekä ympäriltä, nurkista ja seinän 
    vierustoilta
 - Välttää portaat, esteet ja irtojohdot
 - Työskentelee ahtaissa tiloissa vioittamatta huonekaluja
 - Paikantaa tehokkaasti roskat ahtaista paikoista, jopa huonekalujen alta ja  
    takaa

ROOMBA Robotti-imuri





Osta itsellesi tai vieraallesi oma autopaikka. Sähkötolpallisten autopaikkojen
hinta on 4000 €. Autokatospaikkojen hinta hybridi- ja sähköauton 
latausmahdollisuudella on 9500 €.

Kaikkien asuntojen parvekkeet ovat lasitettuja. Näin parvekkeet toimivat 
pidempään lämpiminä, toisina olohuoneina.

Oma autopaikka

Nauti kesästä pidempään lasitettujen 
parvekkeiden avulla



YHTEYSTIEDOT
Cubesta Oy
WoodCube
Joel Rainio 

www.cubesta.fi 
010 504 5940 // 045 872 2777

Cubesta Oy pidättää oikeuden vaihtaa tämän luettelon tuotteet vastaavanlaisiin tuotteisiin rakentamisen aikana.


