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Az ajtók anyagai/színei A szekrény anyagai/színei 

Antracit
RAL 7016

    TRESPA
Light Mahagony

       TRESPA
        Wenge

      TRESPA
Weathered Basalt

Krémfehér
 RAL 9001

Homoksárga
 RAL 1002

Okkerbarna
 RAL 8001

A rozsdamentes acéllemezből készült ajtók mind az S, mind az L sorozatú kukatárolókhoz választhatók.
A rozsdamentes acéllemezből készült ajtók a 4-féle, sztenderd színen kívúl a RAL színskála bármilyen színére festve is megrendelhetők.

A TRESPA borítású, rozsdamentes acéllemez keretú ajtók csak az S sorozatú, ( 120 literes kukákhoz tartozó ) kukatárolókhoz választhatók.

A beton felülete szürke, nem teljesen sima, a beton felületén kisebb-
nagyobb légbuborékok, foltok, színeltérések láthatók.
A modern, minimalista építészeti stílus egyik kedvenc anyaga.
Látszóbeton szekrényű kukatárolót technikai okok miatt csak 
keretprofilos változatban lehet rendelni.

A Kubio kukatárolók szekrényei 4, a kukatárolók ajtajai 7 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 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.

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.

Ennek az anyagnak egy speciális kőzet az alapanyaga. Ez a közet 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.

Natúr, látszóbeton Rozsdamentes acéllemez ajtók

TRESPA borítású rozsdamentes acéllemez keret jtókű a

Törtfehér, mosott felületű beton

Aranyokker, mosott felületű beton

Antracit, mosott felületű beton
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Az egyedi gyártású Kubio kukatárolók nagy színválasztékban rendelhetők. Ön választhatja ki a szekrény, az ajtók és a 
keretprofil színét, így egyedi összeállítású kukatárolója otthona dísze lesz!
Célszerű a kukatárolót a környezetével harmonizáló színekkel rendelni, például  a kukatároló szekrényének színét az 
épületfalak színéhez, a kukatároló ajtajait az épületek nyílászáróinak színéhez igazítva. 
A lemezajtókat és a keretprofilokat a sztenderd színek mellett a RAL-színskála bármely színére festve is megrendelhetik, 
így a végeredmény teljesen egyedi lehet! 
A kukatárolók kérhetők keretprofillal, vagy anélkül. A keretprofilos változatoknál lehet az ajtóval megegyező, vagy attól 

eltérő színű keretprofilt is választani. Ha keretprofil nélküli kukatárolót rendelnek, akkor a szekrény homlokfelülete az 
oldalfalakkal megegyező, mosott felület lesz. 

Szekrény színe:

Ajtó színe:

Keretprofil színe: Okkerbarna
RAL 8001

keretprofil
nélkül

keretprofil
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Okkerbarna
RAL 8001

Krémfehér
RAL 9001

Antracit
RAL 7016

Homoksárga
RAL 1002

TRESPA
Wenge

TRESPA
Light Mahagony

Homoksárga
RAL 1002

Antracit
RAL 7016

Látszóbeton Törtfehér Aranyokker AntracitAranyokker Antracit
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Néhány példa a rendelkezésre álló több száz színkombináció közül. 

Az Öné lesz a legszebb!


