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CUBEBOX BASE

CUBEBOX
Esta é uma opção versátil, que conjuga as vantagens de um 
recuperador de calor potente e eficaz, com a facilidade de 
instalação de uma salamandra. De construção robusta, design 
atraente e com uma série de configurações disponíveis, 
certamente que a Cubebox não deixará ninguém indiferente.

Esta es una opción versátil que permite conjugar las 
ventajas de un recuperador potente y eficaz con la facilidad 
de instalación de una estufa. De construcción robusta, 
diseño apelativo y dotado de una serie de configuraciones 

disponibles, Cubebox no dejará a nadie indiferente.

CUBEBOX

This versatile option combines the benefits that an efficient 
and powerful fireplace insert with the ease of installation that 
accompany a free standing stove. Its robust assembly and 
sophisticated design with multiple configuration options won’t 

leave you indifferent.



18 19

CUBEBOX STAND
Já imaginou uma salamandra suspensa na parede da sua sala? De linhas modernas 
e atraentes, esta é seguramente uma fonte de aquecimento que complementa a 

decoração.

CUBEBOX RACK
Esta salamandra com lenheiro incorporado é prática e funcional, uma ótima solução 

para quem quer ocupar o mínimo espaço.

¿Se imagina una estufa colgante en la pared del salón? Con líneas modernas y 
atrayentes, esta es sin duda una fuente de calor que complementa la decoración.

Esta estufa con leñero incorporado es práctica y funcional, la solución perfecta para 
quien desea ocupar el mínimo espacio.

STAND RACK

Ever imagined a freestanding stove upended on your living room wall? This modern and 
attractive stove is surely the one heating source that will complement the decoration.

This freestanding stove with an integrated log store is practical and functional, a great 
solution for those who want to occupy the least space.
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BASE
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CUBEBOX BASE
Alguma vez imaginou que poderia agregar uma salamandra a um prático e decorativo sistema 
de arrumação? Este sistema modular é a solução! Estão disponíveis bases com gaveta em 
dois tamanhos diferentes. Existe também um prático módulo com lenheiro amovível (WoodBox).

¿Se había imaginado que podría añadir una estufa a un sistema de almacenaje práctico y 
decorativo? ¡Este sistema modular es la solución! Se encuentran disponibles bases con cajón 
en dos tamaños diferentes. Existe también un práctico módulo con leñero extraíble (WoodBox).

Have you ever imagined you would be able to combine a freestanding stove with a practical 
decorative storage system? This modular system is the solution! The bases, with drawers 
included, are available in two different sizes. If needed, there is a practical module with a 

removable firewood rack (Woodbox) available.




