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KUBIO
S, L sorozat

INNOBET KFT.

STÍLUS A HULLADÉKTÁROLÁSBAN
A szelektív hulladékgyűjtéshez használt
edények esztétikus és praktikus elhelyezésére
készült kukatárolóink megszépítik
lakókörnyezetünket.

Bemutatkozik a Kubio

Kubio kukatárolók
Stílus a hulladéktárolásban
A 2015-ben a háztartásoknál bevezetett házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
rendszere miatt megszaporodtak a lakásoknál, családi házaknál használt
hulladékgyűjtő edények. Ezek a különböző színű, műanyag kukák alaposan elcsúfítják
lakókörnyezetünket.
A kukákat a praktikus használat érdekében a bejárat közelében szokás elhelyezni,
viszont így a házunkba belépő vendéget, vagy saját magunkat is a kukák kellemetlen
látványa fogad.
Előfordul, hogy illetéktelen személyek helyezik el a szemetüket a kukánkban, így ha az
megtelik, a jogos felhasznáók nem tudják hová elhelyezni a hulladékot. Máskor azzal
szembesülünk, hogy a szemetet kiszedik, szétszórják a kukák körül.
Ezeknek a problémáknak a megoldására fejlesztettük ki az innovatív és esztétikus,
zárható Kubio kukatárolókat.

Miből készül?
Modern technológia-kifogástalan minőség
A KUBIO kukatároló gyártása során a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, a
tökéletes eredmények elérése érdekében.
A kukatároló két fő részből áll, az előregyártott betonszekrényből és a rászerelt
ajtókból.
A betonszekrény egy speciális technológiával készült egybeöntött, nagyszilárdágú,
szálerősített beton. A szekrény külső felülete lehet natúr, látszóbeton, vagy színes,
mosott felületű. A látszóbeton a ma nagyon divatos minimalista stílushoz illik, a beton
felülete sima, nyers, szürke, nem teljesen homogén, foltos, buborékos is lehet. A
látszóbeton felületet később lehet festeni, vagy pl. a környező épületek színével
megegyező nemesvakolattal bevonni. A mosott betonnál a felület érdes, a betont
alkotó 8-12-mmes kőzetszemcsék látszanak, ezek adják meg a kukatároló színét.
Az ajtókat rozsdamentes acéllemezből készítjük. A CNC vezérlésű lézervágás,
élhajlítás és dombornyomás nagy pontosságú ajtók készítését teszi lehetővé. Az
ajtókat elektrosztatikus porszórással festjük a RAL-színskála bármely színére, így
teljesen egyedi megjelenésű kukatárolók készíthetők.

Ajtózár

Betonszekrény

Tartókötél

Acéllemez ajtók

Rejtett zsanérok

Rozsdamentes acél küszöb

Sík alsó felfekvőfelület

Kubio - Miből készül?

Keretprofilok

Méretválaszték

Méretválaszték
Pont akkora, amekkora kell!
A Kubio kukatárolókat a magyarországi háztartásokban elterjedten használt 120 és 240
literes kukákhoz terveztük. Az volt a célunk, hogy a kukatároló rejtse el a kukákat, de
feleslegesen ne foglaljon helyet. A 120 literes kukákhoz az S-sorozat, a 240 literes kukákhoz
az L-sorozat passzol, illetve mind az S, mind az L típusokat meg lehet rendelni egy-, két- és
háromajtós, azaz egy, kettő vagy három kuka befogadására alkalmas kivitelben.

S-sorozatú kukatárolók
S1-es típus

S2-es típus

S3-as típus

1100 mm

690 mm

Méretek

630 mm

1170 mm

1710 mm

S1

S2

S3

1 x 120 l

2 x 120 l

3 x 120 l

630 x 690x1100 mm

1170 x 690x1100 mm

1710 x 690x1100 mm

286 kg

422 kg

620 kg

www.kubio.hu
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Stílus a hulladéktárolásban

L-sorozatú kukatárolók
L1-es típus

L2-es típus

L3-as típus

1250 mm

840 mm
1375 mm

2030 mm

L1

L2

L3

1 x 240 l

2 x 240 l

3 x 240 l

730 x 840x1250 mm

1375 x 840x1250 mm

2030 x 840x1250 mm

420 kg

580 kg

880 kg
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Méretválaszték

730 mm

Anyagok/Színek

Kubio
Stílus a hulladéktárolásban
A Kubio kukatárolók szekrényei 4-, a kukatárolók ajtajai 6-féle
különböző, sztenderd színben rendelhetők.
Ha Önnek az itt található színek nem megfelelők, külön
megállapodás alapján tudunk gyártani kukatárolókat egyedi
színű betonszekrénnyel és ajtókkal is.

A szekrény anyagai/színei
Natúr, látszóbeton
A beton felülete szürke, nem teljesen sima, a beton
felületén kisebb-nagyobb légbuborékok, foltok,
színeltérések láthatók.
A modern, minimalista építészeti stílus egyik kedvenc
anyaga. A látszóbeton felületű kukatárolók bármilyen
színűre festve is megrendelhetők.
Törtfehér, mosott felületű beton
A betonfelület mosásával láthatóvá válnak a beton
alkotórészei. Ennél az anyagnál az 5-8 mm-es fehéres,
sárgás dolomitszemcsék a meghatározók. A beton
felülete, finomszemcsés, érdes, természetes hatású,
semleges színű.
Aranyokker, mosott felületű beton
Ennél az anyagnál a 8-12 mm-es sárgás színű
márványzúzalék szemcséi határozzák meg a látványt. A
beton felülete szépen struktúrált, érdes, természetes
hatású, sárgás színű. A törtfehérnél kicsit durvább
szemcsézetű.
Antracit, mosott felületű beton
Ennek az anyagnak egy speciális kőzet az alapanyaga. Ez
a kőzet a zúzás során olyan szemcsékre törik, melyeknek
a felülete teljesen sima, ezért a szemcsék a fényt
visszaverik, a felület fénylik, csillog, nagyon érdekes,
exkluzív hatású.

www.kubio.hu
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Színválaszték
Az ajtók színei
Rozsdamentes acéllemez ajtók
A Kubio kukatárolók ajtajai rozsdamentes acélból készülnek.
Az ajtókat porszórással festve, az alábbi színeken kívül a RAL-színskála bármely
színében is meg lehet rendelni.

INOX

Aranysárga
RAL 1004

Krémfehér
RAL 9001

Okkerbarna
RAL 8001

Anyagok/Színek

Homoksárga
RAL 1002

Antracit
RAL 7016
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Rendelési kód

RENDELÉSI KÓD
Önnek készítjük!
A méretek és színek nagy számú kombinációja rengeteg féle kukatároló legyártását teszi lehetővé. Ezt a
nagy választékot csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy minden egyes kukatárolót egyedileg, a
megrendelő által megadott paraméretek alapján készítünk el. Így szinte nincs is két egyforma kukatároló.
A megrendelést és a kukatároló beazonosítását a Rendelési kód könnyíti meg.
A Rendelési kód 6 karaktere a kukatároló minden paraméterét tartalmazza.
Ha nem szeretne a Rendelési kód kiválasztásával vesződni Honlapunkon a Konfigurátor menüpontban
könnyedén ki tudja választani és meg is tudja rendelni az Önnek megfelelő Kubio-t!

Két példa a Kubio kukatárolók rendelési kódjának bemutatására:

S3-1260

L2-2641

Méret
S3: Háromajtós, három darab 120 literes kuka tárolásához
Szekrény színe 1: Látszóbeton
2: Porszórt Zöld RAL 6018 lemezajtó
Ajtók színe
Keretprofil
6: INOX rozsdamentes acél keretprofil
Ajtózár
0: Kulcs nélküli ajtózár

Méret
L2: Kétajtós, két darab 240 literes kuka tárolásához
Szekrény színe 2: Törtfehér mosott felület
6: Porszórt Pasztellkék RAL 5024 lemezajtó
Ajtók színe
Keretprofil
4: Keretprofil nélkül
Ajtózár
1: Egyforma kulcsos ajtózár

www.kubio.hu
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RENDELÉSI KÓD:
S 2 - 3 4 0 0
5. számjegy
0: Kulcs nélküli ajtózár
1: Egyforma kulcsos ajtózár
2: Különböző kulcsos ajtózár
3: zár nélküli Push to open
4. számjegy
0: Keretprofil nélkül mosott homlokfelülettel
2: Porszórt Krémfehér RAL 9001 keretprofillal
3: Porszórt Antracit RAL 7016 keretprofillal
4: Porszórt Homoksárga RAL 1002 keretprofillal
5: Porszórt Okkerbarna RAL 8001 keretprofillal
6: Porszórt egyedi RAL színű keretprofillal
3. számjegy az ajtó anyaga és színe
2: Porszórt Krémfehér RAL 9001 lemezajtó
3: Porszórt Antracit RAL 7016 lemezajtó
4: Porszórt Homoksárga RAL 1002 lemezajtó
5: Porszórt Okkerbarna RAL 8001 lemezajtó
6: Porszórt egyedi RAL színű lemezajtó
7: TRESPA NW 09 Wenge
8: TRESPA NW 18 Light Mahogany
9. NATURA Meranti faburkolat
2. számjegy a szekrénytest anyaga és színe
1: Látszóbeton
2: Törtfehér mosott felület
3: Aranyokker mosott felület
4: Antracit mosott felület

Példa: S2-3400
Méret: Kétajtós, két darab 120 literes kuka tárolásához
Szekrénytest színe: Aranyokker mosott felület
Ajtók anyaga és színe: Porszórt Homoksárga RAL 1002 lemezajtó
Keretprofil: Keretprofil nélkül mosott homlokfelülettel
Ajtózár: Kulcs nélküli ajtózár

Rendelési kód

1. Betű és számjegy a méret
S1: Egyajtós, egy darab 120 literes kuka tárolásához
S2: Kétajtós, két darab 120 literes kuka tárolásához
S3: Háromajtós, három darab 120 literes kuka tárolására
L1: Egyajtós, egy darab 240 literes kuka tárolására
L2: Kétajtós, két darab 240 literes kuka tárolására
L3: Háromajtós, három darab 240 literes kuka tárolására

Kubio Natura

KUBIO NATURA
A természetes anyagok hangulata

Push-to open zár

Látszóbeton szekrény

Meranti ajtó

Fehéralumínium keretprofil

A Kubio Natura kukatárolók megalkotásánál a
természetes anyagok használata volt a kiindulópont.
A hideg hatású acéllemez ajtókkal szemben a
Natura ajtók Meranti trópusi keményfa burkolata
kellemes, meleg hangulatot áraszt. A Meranti egy
Délkelet-Ázsiában honos trópusi fafajta, tartós,
kültéri használatra tökéletesen alkalmas. Anyaga
egyenes rostú, hibamentes, vöröses színű, nagyon
szép struktúrájú. A Kubio Natura ajtói dekoratív,
esztétikus hatást nyújtanak.
Az ajtók láthatatlan zárat kaptak. A Push-to open
nyitású záraknál az ajtókat enyhén megnyomva az
ajtó magától kinyílik.
A kukatároló szekrénye natúr szürke látszóbeton.

www.kubio.hu
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Árjegyzék
Érvényes 2018. 4. 1-től visszavonásig.

S1 típusú kukatároló 1 db 120 literes kuka tárolásához 63x69x110 cm
Porszórt lemezajtó,
vagy NATURA ajtó

Látszóbeton*

Törtfehér

Aranyokker

Antracit

196 850

232 410

242 570

251 460

S2 típusú kukatároló 2 db 120 literes kuka tárolásához 117x69x110 cm
Porszórt lemezajtó,
vagy NATURA ajtó

Látszóbeton*

Törtfehér

Aranyokker

298 450

335 280

353 060

Antracit

367 030

S3 típusú kukatároló 3 db 120 literes kuka tárolásához 171x69x110 cm
Porszórt lemezajtó,
vagy NATURA ajtó

Látszóbeton*

Törtfehér

Aranyokker

375 920

453 390

476 250

Antracit

494 030

L1 típusú kukatároló 1 db 240 literes kuka tárolásához 73x84x125 cm
Porszórt lemezajtó

Látszóbeton*

Törtfehér

Aranyokker

Antracit

222 250

262 890

274 320

283 210

L2 típusú kukatároló 2 db 240 literes kuka tárolásához 137x84x125 cm
Porszórt lemezajtó

Látszóbeton*

Törtfehér

Aranyokker

Antracit

337 820

398 780

421 640

438 150

Porszórt lemezajtó

Látszóbeton*

Törtfehér

Aranyokker

Antracit

431 800

534 670

565 150

588 010

*Látszóbeton szekrény festés felára : 35.000,-Ft
A festés a KEIM Concretal Lasur színskálából választott bármilyen színű lehet.
Fenti áraink Ft-ban értendő bruttó árak, a 27 % ÁFÁ-t tartalmazzák és kecskeméti
telephelyünkön, vagy viszonteladóink telephelyein való átvétellel érvényesek!
A tárolók házhozszállítását is vállaljuk. Kérésére a szállítási cím és a szállítandó tételek
függvényében egyedi árajánlatot adunk. Lehetőség szerint a szállítást önrakodós járművel
végezzük, így a tárolók végleges helyére állítása is megoldható..

www.kubio.hu

Árjegyzék 2018.

L3 típusú kukatároló 3 db 240 literes kuka tárolásához 203x84x125 cm

Ötletadó tippek

KUBIO
Néhány ötletadó tipp a választáshoz

1.

3.

5.

Látszóbeton szekrény

2.

Látszóbeton szekrény

INOX keretprofil

INOX keretprofil

Sárgászöld RAL 6018 ajtók

Okkerbarna RAL 8001 ajtók

Látszóbeton szekrény

4.

Antracit mosott felület

INOX keretprofil

Keretprofil nélkül

Aranysárga RAL 1004 ajtók

Aranysárga RAL 1004 ajtók

Törtfehér mosott felület

6.

Látszóbeton szekrény

Keretprofil nélkül

Krémfehér RAL 9001 keretprofil

Pasztellkék RAL 5024 ajtók

Krémfehér RAL 9001 ajtók

Kubio

Stílus a hulladéktárolásban

7.

8.

Aranyokker mosott felület

Keretprofil nélkül

Keretprofil nélkül

Krémfehér RAL 9001 ajtók

Okkerbarna RAL 8001 ajtók

Antracit mosott felület

10.

Törtfehér mosott felület

Keretprofil nélkül

Keretprofil nélkül

Kárminvörös RAL 3002 ajtók

Pasztellzöld RAL 6019 ajtók

Ötletadó tippek

9.

Aranyokker mosott felület

11.

Antracit mosott felület

12.

Antracit mosott felület

Keretprofil nélkül

Antracit RAL 7016 keretprofil

Sárgászöld RAL 6018 ajtók

Krémfehér RAL 9001 ajtók

Gondold át!

AZ ELŐNYÖK
A megrendelés előtt
Telephelyünkön és viszonteladóinknál kész, legyártott
kukatárolókat lehet megtekinteni. Vevőink átnézhetik,
megfoghatják, kipróbálhatják a tárolókat. Megismerhetik
a különböző betonfelületek, ajtókat, zárakat, színeket.
Megkönnyíti a tervezési munkát
A Kubio kukatárolók már meg vannak tervezve. Önnek
nem kell méricskélnie a kukákat, nem kell azon törnie a
fejét, hogy vajon mekkora helyet fog elfoglalni a tároló.
Csak azt kell tudnia, hogy hány darab, hány literes
szemetesedényt kíván elhelyezni, és annak megfelelő
Kubio kukatárolót kell választani. Konfigurátorunk ebben
is segítséget nyújt.
Helytakarékosság
A Kubio kukatárolók az optimalizált tervezésnek
köszönhetően pont akkorák, hogy a megfelelő
szemetesedények éppen elférnek bennük. A kukák
kényelmesen használhatók, de a tároló éppen csak egy
kicsit foglal el nagyobb helyet, mint maguk a kukák. A
Kubio falvastagsága mindössze 4-5 cm!
Nincs rögzítve, nem minősül építménynek
A Kubio kukatárolók nincsenek a talajhoz rögzítve, ezért
nem építménynek minősülnek. Nem számítanak bele a
beépített területbe, ezért jobban kihasználhatók egy
telek adottságai.
Csökkenti a kivitelezés időtartamát
A Kubio kukatárolók már készen kaphatók. Ha egy
helyszíni kivitelezésű tároló mellett dönt, annak az építési
ideje több hét is lehet. A Kubio kukatároló beépítési ideje
csak annyi, amennyi időt a szállítójárműről a helyére
daruzás igényel, optimális esetben kb. 10 perc.
Értéknövelő beruházás
A Kubio kukatároló megvásárlásával az ingatlan értéke
nő. Sokkal szebb látványt nyújt az ingatlan, a Kubio
kukatároló képe esztétikusabb, mintha a belépő
vendéget a szelektív gyűjtésre használt kukák
összevisszasága fogadná.
Áthelyezhetőség
A Kubio kukatárolók bármikor áthelyezhetők. Bármilyen
változás áll be a házzal, a telekkel, vagy a kerttel
kapcsolatban, például ha egy új bejáratot nyitnak, vagy
átépítik a kertet, vagy épül egy plusz garázs, a Kubio
kukatároló nem jelent problémát. Egy kisebb teherautóra
szerelt daruval, vagy egy kis építőipari rakodógéppel, de
akár emberi erővel is megemelhető, arrébb helyezhető.
Ha eladják az ingatlant, a Kubio kukatárolót a régi
tulajdonos magával viheti, nincs az ingatlanhoz
hozzáépítve.
Ha a hulladékgyűjtésben áll be valamilyen változás, több,
vagy kevesebb, kisebb, vagy nagyobb kukákra van
szükség, nincs probléma: a meglévőt el lehet adni,
helyette lehet másikat venni.

Kubio

Gondold át!

Stílus a hulladéktárolásban
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KUBIO
EGYÉB TERMÉKEINK:

S, L sorozat

KUBIO XXL konténertároló
1100 literes hulladékgyűjtő konténerekhez

BRINGABOX kerékpártároló
2 db kerékpár biztonságos tárolásához

Innobet Kft.

6000 Kecskemét, Nemesszeghy Márta utca 30.
Telephely: 6000 Kecskemét, Budaihegy 70/A
GPS: N46,93306°, E19,66848°
tel.: 36-76-418-518
mobil: +36-30-2057-257
email: info@innobet.hu

www.kubio.hu

