
SISUSTUSMATERIAALIT JA VARUSTEET



Asuintilojen pintamateriaalit

Hanko

Halti
Lamella Tammi Natur 
valkomatta

Tarkett Shade Tammi 
Stone Grey TreS



Asuintilojen pintamateriaalit

JALKALISTAT

SISÄOVET

SÄLEKAIHTIMET

Valkoinen MDF 12 * 42 mm

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

Saimaa

Pääikkunoissa sälekaihtimet ikkunan 
edessä ja muissa ikkunoissa ikkunan 
sisällä.

Lamella Tammi Natur 



Kylpyhuoneen kalusteet

KYLPYHYONEEN / WC:N PESUALLASHANA JA PESUKONEVENTTIILI

SUIHKUSETTI Oras Optima 7193

WC-ISTUIN IDO Glow 60

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

Suihkuhana Oras Optima 7193
Pesuallashana Oras safira 1012



Kylpyhuoneen kalusteet

PYYHEKOUKUT

WC-PAPERITELINE

SÄHKÖTOIMINEN PYYHEKUIVAIN

kromattu

kromattu

kromattu



Kylpyhuoneen seinät:
Quartzite Grey

Kylpyhuoneen seinät:
Quartzite Black

Kylpyhuoneen lattialaatta:
Carnaby Street Grey 10x10 cm

Kylpyhuoneen lattialaatta:
Carnaby Street Black 10x10 cm



KYLPYHUONEEN KATTO

LATTIAKAIVON KANSI

Tervaleppäpaneeli, suojakäsitelty

Ruostumaton teräskansi CityCube-logolla.

Kylpyhuoneen seinät:
Quartzite Dark Grey

Kylpyhuoneen lattialaatta:
Carnaby Street  Dark Grey 10x10 cm



Yale Doorman -älylukko

älylukko, joka helpottaa jokapäiväistä asumista ja liikkumista. Tämä lukko vapaut-
taa sinut mekaanisista avaimista, joten enää ei tarvitse huolehtia, muistitko ottaa 
avaimet mukaan kotoa lähtiessäsi, sillä avaamiseen käy esimerkiksi puhelin. Jos 
et ole itse vielä kotona ystävän tai pakettilähetin saapuessa, voit antaa tilapäisen 
koodin sitä tarvitsevalle.

Ovi menee automaattisesti lukkoon suljettuasi sen. Lukon sisään on rakennettu 
hälytin, joka ilmoittaa, jos joku yrittää murtautua kotiisi. Turvatilan valitessasi ovi 
ilmoittaa jokaisen aukaisun.

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

Kytkimet

 

 

 

 

Turvalliset ja helposti muokattavissa                 
olevat sähkökalusteet



Poista lika, roskat ja karvat kovilta lattioilta ja matoilta napinpainalluksella päivittäin. Roomba robot-
ti-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 seinävierusten 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.

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



KOTIVAHTI

Yale Smart Home on omavalvottava hälytysjärjestelmä kotiin. Hallitset turvajärjestel-
mää helposti mobiilisovelluksella paikasta riippumatta. Hälytyksen syntyessä saat siitä 
ilmoituksen puhelimeesi. Turvaamalla kotisi Yale Smart Home -hälytysjärjestelmällä 
tiedät aina ensimmäisenä, mitä kodissasi tapahtuu. Yale Smart Home -hälytysjärjes-
telmään on mahdollista liittää yhteensä 40 erilaista komponenttia, joista voit muodos-
taa parhaiten tarpeisiisi sopivan kotihälytin kokonaisuuden. Hälytysjärjestelmään voit 
lisätä liiketunnistimia, palovaroittimia, ovi/ikkunatunnistimia, etäohjattavia pistor-
asioita sekä huoneen kosteutta ja lämpötilaa mittaavia sensoreita. Liitä Yale Doorman 
-älylukkosi osaksi hälytinjärjestelmää.

Lisävarusteita

Hälytinpaketti sisältää:

 Keskusyksikön sireenillä (94dB)
 Näppäimistön
 Liiketunnistimen kameralla
 Liiketunnistimen
 Kaksi ovi/ikkunatunnistinta
 Virtalähde keskusyksikölle
 Paristot (ei kaapelointia tunnistimille/lisätarvikkeille)
 Ohjeen ja asennustarvikkeet
 Keskusyksikössä akkuvarmennus
 Ei kuukausiveloitusta
 Vaatii internet-liittymän
 Käyttäjä saa ilmoituksen hälytyksestä puhelimeen



SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE

Oma sähkö- tai hybridiauton latauspiste mahdollistaa auton helpon ja turvallisen latauk-
sen. Latauspisteen hinta on 2000€.

AURINKOPANEELIT

Voit valita asuntoosi kaksi erilaista aurinkopaneelien 
tehovaihtoehtoa. Aurinkopaneelien avulla pienennät 
sähkölaskuasi ja hiilijalanjälkeäsi merkittävästi.

Peruspaketin kustannus on 5250 euroa.
Pluspaketin kustannus on 9700 euroa.

Lisävarusteita



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.


