
MATERIAALIT JA VARUSTEET



Asuintilojen pintamateriaalit

laminaatti, harmaa tammi

laminaatti, natural tammi

New York

Tokio



JALKALISTAT

SISÄOVET

SÄLEKAIHTIMET

Valkoinen MDF 12 * 42mm

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

Kiinteissä ikkunoissa sälekaihtimet ikkunan edessä 
ja avattavissa ikkunoissa sekä ikkunan sisällä.

laminaatti, valkolakattu tammi

Tukholma

*Lisähinnasta saman sävyinen parketti tai vinyylilankku



Vesikalusteet ja kylpyhuoneen tarvikkeet

HANAT

SUIHKUSETTI

2. Pesuallashana Oras safira 1012

Oras Optima 7193

Kaikki alkaa tunteesta.
Muotoilu, paino ja tekstuuri. Materiaalin valinta, yksityiskohdista huolehtiminen ja 
huolelliset valmistusvaiheet. Kaikki tämä yhdessä saa aikaan tunteen, jota ei oikeastaan 
voi kuvata, sen voi vain aistia. Tämän tunteen koet joka aamu käydessäsi suihkussa 
ja joka päivä käyttäessäsi keittiötä ja kylpyhuonetta. Kokemus on tiiviisti yhteydessä 
arkiseen elämänlaatuun.

1. keittiösi on varustettu 
ainutlaatuisella Tapwell 
ARM984 -messinkihanalla

3. kodinhoitohuoneen hana oras safira 1039f 1.

2. 3.



Vesikalusteet ja kylpyhuoneen tarvikkeet

WC-PAPERITELINE

KYLPYHUONEEN OVI

PYYHEKOUKUT

WC-ISTUIN IDO Glow 60

kromattu

kromattu

lasitettu/läpinäkymätön



New York

Tukholma

seinälaatta lattialaatta

Tokio

10 cm x10 cm

10 cm x10 cm

40x20

40x20

Kylpyhuoneiden pintamateriaalit

10 cm x10 cm40x20



KYLPYHUONEEN KATTO

LATTIAKAIVON KANSI

tervaleppäpaneeli, suojakäsitelty

ruostumaton teräskansi CityCube-logolla



Turvalliset ja helposti muokattavissa olevat 
sähkökalusteet!

Roomba -robotti-imuri

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

KYTKIMET

 ®

Poista lika, roskat ja karvat kovilta lattioilta ja matoilta napinpainalluksella päivittäin. 
Roomba robot- ti-imuri käyttää patentoitua kolmivaiheista siivousprosessia. Vastakkai-
siin 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



Yale Smart Home on omavalvottava häly-
tysjärjestelmä kotiin. Hallitset turvajärjestel- 
mää helposti mobiilisovelluksella paikasta 
riippumatta. Hälytyksen syntyessä saat siitä 
ilmoituksen puhelimeesi.

 Turvaamalla kotisi Yale Smart Home -hä-
lytysjärjestelmällä tiedät aina ensimmäisenä, 
mitä kodissasi tapahtuu. Yale Smart Home 
-hälytysjärjes- telmään on mahdollista liittää 
yhteensä 40 erilaista komponenttia, joista 
voit muodos- taa parhaiten tarpeisiisi sopi-
van kotihälytinkokonaisuuden.

 Hälytysjärjestelmään voit lisätä liiketunnisti-
mia, palovaroittimia, ovi/ikkunatunnistimia, 
etäohjattavia pistor- asioita sekä huoneen 
kosteutta ja lämpötilaa mittaavia sensoreita. 
Liitä Yale Doorman -älylukkosi osaksi häly-
tinjärjestelmää.

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

Latauspisteen hinta on 3000€.

Pitää kotisi viileänä helteellä.

*Lisähintainen

KOTIVAHTI

SÄHKÖAUTON LATAUSPISTE

ILMALÄMPÖPUMPPU

Kotivahdin hinta on 500€.



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.


