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Cubit® op Biënnale Interieur in Kortrijk

Innovatief meubelconcept verrast met modulaire sideboards,
opbergsystemen en sofa’s

Het meubelconcept Cubit® presenteert ook dit jaar zijn modulaire woonwereld op de biënnale

Interieur in Kortrijk (van 14 tot 23 oktober). Nieuw daarbij zijn de fraaie, veelzijdige sideboards

die nu ook in zeven zachte pastelkleuren bestaan. Tijdloos design, puristische elementen en

kleurrijke modules: de levende wereld van Cubit® biedt een stijlvolle en bijzondere basis voor

elke interieurliefhebber. Alle meubelsystemen bestaan uit een verscheidenheid van elementen

in verschillende kleuren en vormen. Van sofa tot boekenkast, van bijzettafel tot hoekkast,

Cubit® heeft oplossingen voor elk interieur.



De Cubit® sideboard: een absolute allrounder.

Mini of maxi, kleurrijk, strak wit of warm hout: de mogelijkheden zijn eindeloos. De dressoirs

van Cubit® zijn praktisch, veelzijdig en volledig persoonlijk aanpasbaar op het vlak van

materialen, kleuren en vormen. Via de online configurator stel je in no time zelf je bijzettafel,

bar- of platenkast samen. Praktisch: Bij het ontwerpen ga je uit van de maten van de ruimte. Je

kan daarnaast kiezen tussen rechte of schuine pootjes, open of gesloten kastjes. Het geweldige

resultaat: unieke dressoirs aangepast aan de inhoud en omgeving.
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Zeven nieuwe, zachte pasteltinten

Drie tinten groen, twee blauwe en twee roze geven Cubit® klanten nu nog meer ruimte bij het

ontwerpen van hun favoriete meubelstuk. De nieuwe, zachte kleuren combineren makkelijk met

elkaar en passen binnen elk hedendaags interieur. Of het nu gaat om de handige Cd-module of

de ruime grote boekenkast: alle elementen van het systeem zijn nu verkrijgbaar in de nieuwe

kleuren.
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Cubit® op Interieur

Je vindt Cubit® in hal 2 op stand 216 . Kom langs en laat je verrassen door de veelzijdige

woonwereld en oneindige toepassingsmogelijkheden. Een van onze medewerkers vertelt je

graag meer! Persmoment op 14 oktober om 11 uur. Vraag hier je accreditering aan:

https://interieur.be/content/accreditation-interieur-2016

Over Cubit®
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OVER BURO COCO

Welcome to the Buro Coco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?

Mymito GmbH ontwikkelt, produceert en verkoopt consequent modulaire meubels. In 2006

hebben Minou Farkhondeh (binnenhuisarchitect) en Thomas Reichel (ondernemer) Mymito

GmbH opgericht. De onderneming ontwikkelt en verkoopt het merk Cubit via internet in

Europa. Het betreft zorgvuldig geproduceerde modulaire meubelsystemen van hoge kwaliteit

en een puur design.

Opbergsystemen en Sofa van Cubit - modulair en individueel
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