Najważniejsze zalety
- szybki montaż, niezwykła wytrzymałość
Wszystkie modele listwy przypodłogowej Cubu są niezwykle odporne
na uszkodzenia. To efekt doskonałej jakości użytych materiałów twardego rdzenia HDF i bezchlorowego polimeru oraz braku konieczności
przecinania listwy w narożnikach.
Rezultat: perfekcyjne i trwałe
wykończenie każdej podłogi.
- narożniki bez przecinania listwy
•
•
•
•

Wysokiej jakości listwa przypodłogowa
Odporna na otarcia i inne uszkodzenia
Odporna na wilgoć
Perfekcyjny narożnik wewnętrzny i zewnętrzny
bez dodatkowych akcesoriów

• Łatwa instalacja za pomocą narzędzi systemowych Döllken
• Certyfikat Greenguard: bezpieczna w użyciu w obiektach
użyteczności publicznej, takich jak szkoły lub placówki
opieki zdrowotnej
• Idealna do wszystkich rodzajów podłóg

odporność na zmiany klimatyczne
(temperatura, wilgotność powietrza)

wytrzymałość
na uderzenia i inne uszkodzenia

łatwość obróbki i montażu
dzięki dedykowanym narzędziom

możliwość doboru dowolnego koloru listwy
z palety RAL oraz produkcji wzoru ze skanu
podłogi (od 1500 m)

Listwa przypodłogowa

Certyfikaty środowiskowe

totally
chlorinefree

Certyfikat Greenguard Gold
Wszystkie produkty firmy Döllken spełniają
najsurowsze kompleksowe wymagania
w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń
powietrza i mogą być bezpiecznie stosowane
w budynkach użyteczności publicznej, takich
jak szkoły oraz placówki opieki zdrowotnej.

Niska emisja
Wszystkie rdzeniowe listwy przypodłogowe
Döllken zapewniają bardzo niską emisyjność.
Nie uwalniają one do powietrza żadnych
szkodliwych substancji.

Standard TCF
Materiały pozbawione chloru.
Eliminuje to ryzyko emisji szkodliwych
dioksyn w przypadku pożaru.

Atest higieniczny
Produkt przebadany i atestowany przez Zakład
Higieny Środowiska - Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu
Higieny.

Döllken Sp. z o.o.
ul. K.K. Baczyńskiego 25e
41-203 Sosnowiec
T: +48 32 781 20 90
F: + 48 32 781 20 91
biuro@doellken.pl
www.doellken.pl
@ListwyDoskonale

CUBU
Doskonałe wykończenie
każdej podłogi

Jedna listwa - wiele modeli i zastosowań

Cubu Premium
Listwa przypodłogowa Cubu Premium łączy w sobie
optykę prawdziwego metalu z doskonałymi właściwościami użytkowymi. Wykonana w odcieniach miedzi,
chromu lub stali, nadaje się jako wykończenie i dopełnienie
różnego rodzaju podłóg. Uszlachetnienie listwy Cubu
specjalną stalową folią nadaje jej wyjątkowego charakteru.
Zastosowane folie to specjalnie zaimpregnowany papier,
który na całej powierzchni został pokryty stalą szlachetną
lub miedzią. Listwa pokrywa dylatację o maksymalnej
głębokości 13 mm.

Bezchlorowa powłoka
Elastyczne krawędzie

Cubu Stone & Style
Kolorystyka

chrom
1189

stal szlachetna
1190

szampan
1191

mosiądz
1192

miedź
1193

Linia produktowa Stone & Style została specjalnie
dopasowana do podłóg o optyce betonu i kamienia. Ściśle
nawiązuje do obecnych trendów w dziedzinie projektowania wnętrz. Perfekcyjnie uzupełnia płytki ceramiczne,
podłogi winylowe i posadzki kamienne. Listwa Cubu
Stone & Style pokrywa dylatację o głębokości niemal
13 mm i jest dostępna w dziesięciu różnych kolorach.

czarny
fantazyjny
2419

Cubu Touch & Style

Kolorystyka

rdza
2818

metal
2821

łupek antracyt
2819

łupek jasny
2820

łupek
2822

trawertyn
ciemny
2824

trawertyn
2825

beton
jasnoszary
2816

beton szary
2817

beton srebrny
2823

Styl Hamburski

Rdzeń HDF

Trzy rodzaje listwy Cubu

Touch & Style to nowa seria listwy Cubu, charakteryzująca się
tłoczoną trójwymiarową powierzchnią. Dzięki temu posiada
realistyczny wygląd struktury drewna, doskonale uzupełniając np. drewnianą podłogę. Pokrywa dylatację o maksymalnej
głębokości 19 mm.

Wskazówki montażu:

(szczegółowa charakterystyka w tabeli)
Döllken
gilotyna*

13 mm

Styl Hamburski

60 / 80 / 100 mm

Cubu XL
Cubu Touch & Style*

60* / 80 mm

40 / 60* / 80 / 100 mm

Cubu
Cubu Premium*
Cubu Stone & Style*

19 mm

melua
2934

morissette
2935

tibidabo
2936

mabelle
2937

sabrine
2938

edeline
2939

takoua
2940

racine
2941

madelon
2942

tamija
2943

maelle
2944

regine
2945

clooney
2946

ligna
2947

leander
2948

aralie
2949

paulin
2950

careen
2951

tindari
2952

rachel
2953

Döllken
klej termotopliwy

* Dla Cubu XL, Coubu Touch & Style oraz listwy w stylu hamburskim niezbędny
jest docisk - akcesorium da gilotyny

Narożniki i zakończenia listwy Cubu tworzone są
za pomocą gilotyny Döllken. Takie rozwiązanie eliminuje
dodatkowe akcesoria, jest szybkie oraz niezwykle
atrakcyjne wizualnie.
19 mm

Kolorystyka

Połączenie klasycznej listwy w stylu hamburskim
z doskonałymi właściwościami cokołu z rdzeniem HDF,
co w rezultacie daje stylową i niezwykle trwałą listwę.
Podobnie jak w serii Cubu XL oraz Touch&Style listwa
w stylu hamburskim pokrywa duże szczeliny dylatacyjne
- do 19 mm. Dzięki montażowi z użyciem giilotyny Döllken,
zbędne stają się narożniki i zakończenia, a efekt końcowy
nadaje pomieszczeniu niezwykłego klimatu.

Kolorystyka

biały
1013 (5012)

W ofercie Döllken znajduje się również
akrylowo-woskowy uszczelniacz
do wypełniania spoin - Fugenfill.

Montaż listwy do ściany odbywa się za pomocą aplikacji
kleju termotopliwego Döllken.
Perfekcyjna imitacja drewna nadająca listwie naturalny charakter

Cubu & Cubu XL
Cubu
Standardowa wersja Cubu o pokryciu dylatacji niemal 13 mm.
Listwa dostępna jest w czterech wysokościach i czterech różnych
kolorach. Alternatywnie do montażu z użyciem gilotyny dostępne
są klocki Cubu do wykończenia narożników i zakończeń.
Cubu XL
Listwa w wariancie XL pokrywa dylatacje o głębokości 19 mm - tym
samym sprawdza się w przypadku bardzo dużych szczelin dylatacyjnych.
To idealne rozwiązanie np. do podłóg drewnianych. Profil jest dostępny
w dwóch wysokościach i trzech różnych kolorach.

Kolorystyka

biały
1013 (5012)

nitens
2954

srebrny
1063 (W199)

jasno szary
1012 (1202)

antracyt
1209

puccini
2959

Kolorystyka

safia
2955

zonda
2960

adalie
2956

canvas
2961

gauguin
2957

tajet
2962

andersen
2958

Dostępne wymiary i pakowanie
Nazwa listwy

Wysokość (w mm)

Zawartość opakowania zbiorczego

Cubu

40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm

1 karton = 10 x 2,5 m

Cubu XL

60 mm, 80 mm

1 karton = 8 x 2,5 m (Cubu XL 60/19)
1 karton = 6 x 2,5 m (Cubu XL 80/19)

Cubu Premium

60 mm

1 karton = 10 x 2,5 m

Cubu Touch & Style

60 mm

1 karton = 8 x 2,5 m

Cubu Stone & Style

60 mm

1 karton = 10 x 2,5 m

Styl Hamburski

60 mm, 80 mm, 100 mm

1 karton = 8 x 2,5 m (HS 60)
1 karton = 6 x 2,5 m (HS 80)
1 karton = 7 x 2,5 m (HS 100)

Niezwykłe uzupełnienie kompozycji podłóg i ścian
biały
1013 (5012)

srebrny
1063 (W199)

jasno szary
1012 (1202)

Więcej na stronie: www.doellken.pl

