2019.
KUBIO
XXL konténertárolók

INNOBET KFT.

STÍLUS A HULLADÉKTÁROLÁSBAN
A szelektív hulladékgyűjtéshez használt
konténerek esztétikus és praktikus
elhelyezésére készült tárolóink megszépítik
lakókörnyezetünket.

Kubio XXL konténertárolók
Stílus a hulladéktárolásban
A társasházaknál, lakótelepeknél sokszor problémát okoz a közös használatú
hulladékgyűjtő konténer. Előfordul, hogy illetéktelen személyek helyezik el a
szemetüket a konténerben, így ha az megtelik, a jogos felhasználók nem tudják hová
elhelyezni a hulladékot. Előfordul a fordított helyzet is, amikor a szemetet kiszedik,
szétszórják a konténer körül. Önmagában a különböző színű, összevissza álló
konténerek sem túl esztétikusak, de még további problémákat is okozhatnak, ha
véletlenül elgurulnak, kárt tehetnek például a körülöttük parkoló autókban.

Kubio XXL konténertároló Antracit-Inox
dupla bedobónyílással XXL-411

A KUBIO XXL konténertárolók a közösségi használatban lévő 1100 literes műanyag
hulladéktároló konténerek praktikus és esztétikus elhelyezésére szolgálnak.

www.kubio.hu

A konténertárolók zárhatóak, így illetéktelen személyek a konténerben nem tudnak hulladékot
elhelyezni.
Külön zárhatóak a felső bedobónyílások és külön a konténer be- és kirakására szolgáló nagy ajtók.
A bedobónyílások zárszerkezete a hagyományos europrofilú hengerzárbetéttel van felszerelve, így
a zárbetét cseréje, vagy a kulcsok másolása könnyen elvégezhető, így az összes lakó könnyen
hozzájuthat saját kulcshoz.
A nagy ajtók 8 mm-es háromszögprofilú kulccsal nyithatók. Ez a kulcs ugyanaz, ami a konténerek
fékszerkezetének oldására is szolgál. Ilyen háromszögprofilú kulcsra csak azoknak a személyeknek
van szüksége, akik a konténer mozgatását végzik.

Méretek:
Hosszúság

1660 mm

Szélesség

1320 mm

Magasság

1660 mm

Tömeg

1500 kg

Hulladékgyűjtő edény mérete

1x1100 liter, vagy 2x240 liter

Kubio XXL
Stílus a hulladéktárolásban
Kubio XXL

A
kukatárolók szekrényei 4-, a kukatárolók
ajtajai 5 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.
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 XXL konténertárolók ajtajai rozsdamentes acélból készülnek.
Az ajtókat porszórással festve, az alábbi színeken kívül a RAL-színskála bármely
színében is meg lehet rendelni.

INOX

Homoksárga
RAL 1002

Antracit
RAL 7016

Aranysárga
RAL 1004

Krémfehér
RAL 9001

Okkerbarna
RAL 8001
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Kubio XXL konténertároló

RENDELÉSI KÓD
Önnek
készítjük!
Önnek
készítjük!
A Kubio konténertárolókat különböző bedobónyílásokkal, különböző anyagokból és különböző
színekben rendelhetik meg. Ezt a nagy választékot csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy minden egyes
konténertárolót egyedileg, a megrendelő által megadott paraméretek alapján készítünk el. Így szinte
nincs is két egyforma tároló.
A megrendelést és a konténertároló beazonosítását a Rendelési kód könnyíti meg.
A Rendelési kód 3 karaktere a konténertároló minden paraméterét tartalmazza.

Néhány példa a Kubio kukatárolók rendelési kódjának bemutatására:

XXL-121

XXL-142

Méret

Méret

XXL : 1 db 1100 literes konténerhez, vagy
2 db 240 literes kukához
Szekrény színe
1: Látszóbeton, utólag festett
Ajtók színe
2: Porszórt Krémfehér RAL 9001
Bedobónyílás
1: két darab, oldalra nyíló, zárható

www.kubio.hu

XXL : 1 db 1100 literes konténerhez, vagy
2 db 240 literes kukához
Szekrény színe
1: Látszóbeton
Ajtók színe
1: Porszórt Homoksárga RAL 1002
Bedobónyílás
2: egy darab, felfelé nyíló, zárható

Kubio

Stílus a hulladéktárolásban
Rendelési kód:
XXL - 1 6 2
3. számjegy a bedobónyílások fajtája
1: két db 350x315 mm-es, oldalra nyíló, zárható bedobónyílással
2: egy db 965x315 mm-es, felfelé nyíló, zárható bedobónyílással
3: egy db 990x145 mm-es papírbedobónyílással

2. számjegy az ajtók 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

1. számjegy a betonszekrény anyaga és színe
1: Látszóbeton
2: Törtfehér mosott felület
3: Aranyokker mosott felület
4: Antracit mosott felület

XXL konténertároló
1 db 1100 literes konténerhez, vagy 2 db 240 literes kukához

XXL-162
Méret
XXL : 1 db 1100 literes konténerhez
Szekrény színe
1: Látszóbeton
Ajtók színe
6: Porszórt egyedi, RAL 6018
Bedobónyílás
2: egy db 965x315 mm-es, felfelé nyíló,
zárható bedobónyílással
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ÁRJEGYZÉK
Érvényes 2019.3.1-től

Kubio XXL konténertárolók nettó listaárai, Ft/db.

A betonszekrény színe

Választható RAL-színre
porszórt horganyzott acél lemezajtóval

Látszóbeton ( szürke )*

580 000 Ft + ÁFA

Törtfehér mosott felület

665 000 Ft + ÁFA

Aranyokker mosott felület

665 000 Ft + ÁFA

Antracit mosott felület

665 000 Ft + ÁFA

*Látszóbeton szekrény festés felára : 35.000 Ft + ÁFA
A festés a KEIM Concretal Lasur színskálából választott bármilyen színű lehet.

Fenti áraink Ft-ban értendő nettó árak, a 27 % ÁFÁ-t nem tartalmazzák és kecskeméti telephelyünkön
való átvétellel érvényesek! A konténertárolók szállítását külön megállapodás alapján vállaljuk.

Kecskemét, 2019. március 1.
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