S I S U S T U S M AT E R I A A L I T J A VA R U S T E E T

Asuintilojen pintamateriaalit

Tarkett lattiaparketti
Shade Tammi Nature Milky

Tukholma

Tarkett lattiaparketti
Shade Tammi Stone Grey

New York

Tarkett lattiaparketti
Pure Tammi Nature

Tokio

Valkoinen MDF
12 x 42 mm

J A L K A L I S TAT

Valkoinen, sileä
Painike sekä peitelevy kromattu
WC / kylpyhuoneen ovi lasitettu,
SISÄOVET

läpinäkymätön

Pääikkunoissa sälekaihtimet
ikkunan edessä ja muissa
ikkunoissa ikkunan sisällä.
SÄLEKAIHTIMET

Kylpyhuoneen materiaalit

Kylpyhuoneen seinät:
Easy 20 x 40 cm

Tukholma

Kylpyhuoneen lattialaatta:
Alp Stone 10 x 10 cm

Kylpyhuoneen seinät:
Easy 20 x 40 cm

New York

Kylpyhuoneen lattialaatta:
Alp Stone 10 x 10 cm

Kylpyhuoneen seinät:
Easy 20 x 40 cm

Tokio

K Y L P Y H U O N E E N K AT T O
Tervaleppäpaneeli, suojakäsittely.

L AT T I A K A I V O N K A N S I
Ruostumaton teräskansi CityCube-logolla.

Kylpyhuoneen lattialaatta:
Alp Stone 10 x 10 cm

Kylpyhuoneen kalusteet

H A N AT
Suihkuhana Nautic-termostaatti
Kätevin termostaattihanamme virtaussululla, joka auttaa käyttämään
sopivasti vettä. Saat ihanan suihkukokemuksen samalla kun säästät energiaa
ja rahaa.
Gustavsberg Nautic -pesuallashana ja -käsisuihku
Kätevin pesuallashanamme, varustettu kaikilla energiansäästötoiminnoilla,
joita voidaan helposti säätää tarvittaessa. Nauticin avulla autat ympäristöä
ilman, että mukavuus kärsii.
Sadesuihku Square Nordic³ -termostaattihanalla
Klassisen ja puhtaan skandinaavisen muotoilunsa ansiosta Nordic³ -hana sopii
kaikkiin kylpyhuoneisiin. Suuressa, erittäin ohuessa yläsuihkussa on runsas
vesivirtaama, joka luo rentouttavan spa-elämyksen omaan kylpyhuoneeseen.

KIUAS JA WC-ISTUIN
Harvia Cilindro PC70 -pilarikiuas
Tarjoaa huippuluokan löylyt suuriin saunoihin sekä saunoihin,
joissa lasipinnat kasvattavat kiuastehovaatimuksia. Kiukaasta irtoaa
suurenmoisen lempeät ja kosteat löylyt tai halutessasi kipakat – sen
mukaan, mihin löylyvettä heität. Massiivinen kivimäärä tarjoaa
nautinnollisen saunaelämyksen.

Gustavsberg Nautic 1500HF GBG duo -WC-istuin
WC Nautic 1500, piilotettu S-lukko. Duo-huuhtelu ja Soft Close/
Quick Release-istuinkansi. WC-istuin sileillä pinnoilla. Hygienic
Flush helpottaa puhtaanapitoa ja parantaa hygieniaa.

G U S TAV S B E R G
Gustavsbergillä on pitkät perinteet kylpyhuonekalusteiden
valmistajana. Filosofiana on alusta lähtien ollut korkea
laatu, hyvä muotoilu ja innovatiiviset ratkaisut.
Gustavsberg-kylpyhuonekalusteilla varmistat, että
kylpyhuoneestasi tulee sekä viihtyisä että pitkäikäinen.

Yale Doorman -sähkölukko
Yale Doorman -kotiovesi sähkölukko vapauttaa sinut avainten etsinnältä.
Ovikoodin voit tarvittaessa vaihtaa itse helposti ja nopeasti. Lisävarusteiden
avulla voit myös etäohjata lukkoa matkapuhelimellasi. Sisäänrakennettu
hälytin ilmoittaa lukkoon kohdistuvista murtoyrityksistä. Valittavissasi on
myös turvatila, joka antaa hälytyksen oven aukaisusta.

Yale Smart Home
-hälytysjärjestelmä
Yale Smart Home on omavalvottava hälytysjärjestelmä
kotiin. Hallitset turvajärjestelmää helposti mobiilisovelluksella paikasta riippumatta. Hälytyksen syntyessä saat
siitä ilmoituksen puhelimeesi.
H Ä LY T I N PA K E T T I
S I S Ä LTÄ Ä :
Keskusyksikön sireenillä (94 dB)
ja näppäimistön.
Liiketunnistimen kameralla.
Liiketunnistimen sekä kaksi
ovi- ja ikkunatunnistinta.
Virtalähteen keskusyksikölle
ja paristot (ei kaapelointia
tunnistimille tai lisätarvikkeille).
Ohjeen ja asennustarvikkeet.
Keskusyksikössä akkuvarmennus.
Ei kuukausiveloitusta, vaatii
internet-liittymän.
Käyttäjä saa ilmoituksen
hälytyksestä puhelimeen.

Turvaamalla kotisi Yale Smart Home -hälytysjärjestelmällä
tiedät aina ensimmäisenä, mitä kodissasi tapahtuu.
Järjestelmään on mahdollista liittää yhteensä 40 erilaista
komponenttia, joista voit muodostaa parhaiten tarpeisiisi
sopivan kotihälytinkokonaisuuden.
Hälytysjärjestelmään voit lisätä liiketunnistimia, palovaroittimia, ovi- ja ikkunatunnistimia, etäohjattavia pistorasioita sekä huoneen kosteutta ja lämpötilaa mittaavia
sensoreita. Voi myös liittää Yale Doorman -älylukkosi
osaksi hälytinjärjestelmää. Yale Smart Home -valvontakamerat ovat yhteensopivia hälytysjärjestelmän kanssa.

Roomba® -robotti-imuri
Poista lika, roskat ja karvat kovilta lattioilta ja matoilta
napinpainalluksella päivittäin. Roomba® -robotti-imuri
käyttää patentoitua kolmivaiheista siivousprosessia.
Vastakkaisiin 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 jokainen alue siivotaan
täysin puhtaaksi.
Roomba sisältää pyörivän sivuharjan seinänvierusten
siivoamiseen. Se on riittävän pieni päästäkseen huonekalujen
alle ja ympäri ja osaa välttää portaita ja muita pudotuksia.
Se palaa automaattisesti Home BaseTM -telakalleen
lataamaan akkunsa siivousjaksojen välillä.

R O O M B A H E L P O T TA A
ELÄMÄÄSI:
Siivoaa tehokkaasti ja imuroi koko lattian.
Siivoaa huonekalujen ja sänkyjen alta ja 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.

More Summer -paketti
Nauti kesästä pitempään, lasita parvekkeesi laadukkailla parvekelaseilla
sekä sähkökäyttöisellä terassilämmittimellä (teho 1 000 W).
More Summer -paketti 5 870 €/kerros ja 9 970 €/2 kerrosta

Oma lisäautopaikka
Osta itsellesi tai vieraallesi lisäautopaikka.
Sähkötolpalliset autopaikat 4 000 €

Ensto Intro
-asennuskalustesarja
Ensto Intro -asennuskalustesarjasta löytyy kaikki tuotteet kotien
sähköistykseen. Sarjan sisältämät kytkimet ja painikkeet ovat erittäin
laadukkaita ja varmatoimisia. Asuntoihin tulee valkoiset kytkimet.

Maaviilennys
Saatavilla kolmeen huoneistoon. Maaviilennyksessä maalämmön energialähteeksi poratussa lämpökaivossa kiertävää maaliuosta käytetään myös
kiinteistön viilennykseen.
Maaviilennyksen hyödyntämiseksi asunnon keskeiselle
paikalle asennetaan Nibe-puhallinkonvektori,
joka viilentää ja jakaa viilennetyn ilman
puhaltimen avulla asuntoon. Koska
laitteistossa kiertää aina erittäin
matalalämpöinen neste, on sen
energiakulutus erittäin alhainen.
Järjestelmä ei myöskään tarvitse
erillistä ulkoyksikköä.
Maaviilennysjärjestelmä 3 700 €

Aurinkopaneelit
Voit valita asuntoosi kaksi erilaista aurinkopaneelien tehovaihtoehtoa. Aurinkopaneelien
avulla pienennät sähkölaskuasi ja hiilijalanjälkeäsi merkittävästi.
Peruspaketti 5 250 € ja pluspaketti 9 700 €

Sähköauton
latauspiste
Oma sähkö- tai hybridiauton latauspiste mahdollistaa auton helpon ja turvallisen latauksen.

Y HTEYS TI EDOT

Cubesta Oy
CityCube
Joel Rainio
010 504 5940 // 045 872 2777
www.cubesta.fi

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

