
Cubu flex life – listwa do 
NOWOŚĆ!

wszystkich rodzajów podłóg
Prosty i perfekcyjny montaż bez dodatkowych akcesoriów

 

Nowoczesny design każdego pomieszczenia zapewni nowa 
listwa Cubu flex life

Dzięki swoim optycznym i praktycznym właściwościom listwa cokołowa Cubu flex life wyróżnia się na 
rynku spośród szerokiej gamy innych produktów. 
Jednocześnie stanowi zdecydowanie lepszą alternatywę w porównaniu z foliowaną listwą MDF.

Najważniejsze zalety Cubu flex life:

• Tworzenie narożnika wewnętrznego i zewnętrznego oraz zakończenie profilu za pomocą gilotyny 
 Döllken, dzięki czemu nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria

• Montaż przy zastosowaniu kleju termotopliwego Döllken

• Do wyboru 4 wielkości w 3 kolorach
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Dlaczego listwy Cubu flex life są lepsze?

Cubu flex life Foliowany profil MDF
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  elastyczna uszczelka 
przy wykładzinie

pokrycie szczelin

elast. uszczelka 
przy ścianie

maskowanie szczelin,
dopasowanie do 
struktury ściany

profil posiada 
pełną otulinę

dokładny kąt 
wewnętrzny, kąt 
zewnętrzny bez 
szczelin

brak dodatkowej 
kształtki

zakończenie profilu 
przy montażu

wyrównanie do 
powierzchni 
wykładziny

obiegowa linia 
kształtu, brak 
dodatkowych kształtek

Rozbieżności
•  na grubości: 
nie stwierdzono
•  na długości:
+ 0,2 mm/m

brak rozpoznawalnych 
zmian kształtów

Rozbieżności
• na grubości:
+ 1,0 mm/m
• na długości:
+ 0,75 mm/m

istotna zmiana 
kształtu (rozbieżność 
0,9 mm na 1 metr)

folia wykazała 
pęknięcia na 
krawędzi i odklejała 
się na końcach

–   przerwana linia 
     kształtu

–   nasadzana 
     kształtka
     z krawędziami

–   zakończenie profilu 
     z kształtką

–   szczeliny

–   przerwana linia 
     kształtu, 
     wystające 
     krawędzie

otulina częściowa

nieosłonięty profil 
MDF przy ścianie

pękanie podczas 
nacisku

wytrzymała powłoka

krawędż profilu 
przy ścianie

brak maskowania
szczelin

okrągła krawędź 
przy wykładzinie

brak maskowania
szczelin
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*** Porównanie z zafoliowaną listwą MDF

3.

 3.3.  

 Odporność na wilgotny klimat 6.6.  Odporność na wilgotny klimat

1.

 
Przyleganie do wykładziny 1.1. Przyleganie do wykładziny 

4. Powłoka 4. Powłoka

2. Przyleganie do ściany

Profil Profil

 2. Przyleganie do ściany

5. Linia kształtu 5. Linia kształtu
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