
Без повече проблеми с ъглите
CUBU 



ТРАДИЦИОННИ ПЕРВАЗИ

CUBU

ПЕРФЕКТНИЯТ ЗАВЪРШЕК



Покритие от полипропилен, 
несъдържащо хлор

Гъвкави краища
Первазът лесно покрива 
неравностите по стената.

HDF сърцевина
Богат избор от декори
Можете да направите специална 
поръчка, за да получите правилния 
декор за вашата подова настилка.

•  Висококачествен перваз 
за всички подови настилки

•  Устойчив на надраскване, 
удари и влага

•  Лесен монтаж с помощта 
на Döllken инструментите 
– перфектни вътрешни 
външни ъгли, без нужда 
от допълнителни аксесоари.

•  Четири вида покритие, два 
варианта дебелини и четири 
височини налични

•  Greenguard Gold сертификат 
– може да бъде използван 
безопасно в чувствителни 
среди.

Всеки един модел перваз Cubu е направен 
от висококачествени материали – HDF сърцевина 
от сертифициранa иглолистна дървесина и висoко 
издръжлив полимер. Тази структура на первазите 
Cubu ги прави ударо и влагоустойчиви. Благодарение 
на уникалния си монтаж, няма нарязвания и прекъсвания 
в ъглите, което им дава превъзходна защита.

ЗАПОЗНАЙ СЕ С CUBU

КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВА CUBU?

ЗАЩО CUBU?



Cubu flex life, Cubu flex life Premium*
Cubu Touch & Style*

Cubu Touch & Style 80**
Cubu Decor*, Cubu Stone & Style*

Cubu fl ex life XL
Cubu Touch & Style XL*

Hamburg Style
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КОЕ CUBU Е ЗА ТЕБ?

Удароустойчивост Лесен монтаж

Покритие от полипропилен, 
несъдържащо хлор и отблъскващо водата



Сертификат Greenguard Gold 
Всички продукти на Döllken Profiles 
използвани на закрито отговарят на най-
строгите изисквания за намаляване 
на вредните емисии. Могат да бъдат 
безопастно изполвани в среди като 
училища и медицински учреждения.

Емисии 
Всички твърди первази имат ниска 
емисия и не отделят вредни органични 
съединения във въздуха на закрито.

Благодарение на инструментите на Döllken,
Вие получавате бърз и прецизен монтаж. Нашата 
гилотина перфектно прави вътрешни и външни ъгли
като им осигурява превъзходна защита, също 
така с нея могат да се правят и тапи за завършек. 

За повече информация, 
моля посете нашия уебсайт:

НЕКА СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ПРИРОДАТА

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ 
ПРОФЕСИОНАЛЕН МАЙСТОР

www.cubu.life

Нашите профили изработени от дърво 
са обект на внимателен контрол, както 
и биват сертифицирани от FSC / PEFC.

Нашите первази са наградени 
с Blue Angel екомаркировка, 
която поставя високи стандарти 
за екологично чисти продукти.TCF

Totally chlorine-free materials (TCF) 
– Използваме напълно безхлорни 
продукти.

Без фталати
Всички первази се произвеждат 
специално без изполването на фталати 
в пластмасата.

totally
chlorine-
free

Phthalate-FREE

като им осигурява превъзходна защита, също 
така с нея могат да се правят и тапи за завършек. 

За повече информация, 
моля посете нашия уебсайт:

www.cubu.life



CUBU – ПЕРФЕКТЕН ЗА ВСЯКО МЯСТО

Döllken Sp. z o.o.
41-203 Sosnowiec,
K.K. Baczyńskiego 25e, Полша
Отдел международни продажби:
export-office@doellken-profiles.com
Tel. (WhatsApp) + 48 797 727 831

Траяна Колева
Мениджър Развитие и продажби 
за региони България, Сърбия, 
Македония, Грузия, Армения, 
Азербайджан, Узбекистан, Монголия
Tel. +359 89 601 0157
Trayana.Koleva@doellken-profiles.com
Боян Бояджиев
Търговски представител за България
Tel.: +359 887 300 186
Boyan.Boyadzhiev@doellken-profiles.com

www.doellken-profiles.com
www.cubu.life
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