
Cubu flex life – de plinten voor
alle vloerbedekkingssoorten
Betere product- en gebruikseigenschappen dan andere gefolieerde MDF-plinten

stansbaar

•	 elastische	zach
te	lippen

•	 eenvoudige	montage

•	 robuust	door	o
mwikkeling

•	 chloorvrij
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Cubu flex life Gefolieerd MDF-profiel**

+  volledig omwikkeld 
proel

+    elastische lippen op
   de vloerbedekking
+    overdekking van
   schaduwvoegen

+  zachte lippen op de 
wand

+  speling en vormops-
luiting op de wand-
structuur

+  robuuste bekleding

+  Afwijkingen
	 •  in de dikte:  

niet vastgesteld
	 •   in de lengte:  

+ 0,2 mm/m
+  geen herkenbare
   vormveranderingen

Met zijn optische en praktische eigenschappen biedt de nieuwe kernplint Cubu flex life veel meer voordeel 
dan gefolieerde MDF-plinten. Als bewijs hebben wij een vergelijking gemaakt – het resultaat ziet u rechts 
hiervan.

Cubu	flex	life	–	een	overzicht	van	de	voordelen:
•		Vorming	van	de	binnen-	en	buitenhoeken	alsook	van	de	profielafsluiting	met	de
   Döllken-verstekstans vanaf type 1001, hierdoor zijn geen bijkomende vormdelen nodig
•	Montage	met	Döllken-smeltlijm
•	Geschikt	voor	alle	vloerbedekkingen,	XL-versie	speciaal	voor	laminat
•		Taai,	robuuste,	chloorvrij	omwikkeling

+  exacte binnen-
hoeken, voegloos 
omlopende buiten-
hoeken

+ geen bijkomend     
    vormdeel Formteil
+  proelafsluiting bij de 

montage
+  speling op de vloer-

bedekkingsopperv-
lakte

+  omlopende vormlijn, 
geen bijkomend 
vormdeel

–  gedeeltelijk omwik-
keld

–  open MDF-proel op
   de wandzijde

–  ronde proelkanten op 
vloerbedekking

–  geen speling, scha-
duwvoegen en vuile 
voegen

– proelkant op de
    wand
–  geen speling,
   schaduwvoegen

–  barstvorming bij 
stoten

–   Afwijkingen 
•  in de dikte:  

+ 1,0 mm/m
	 •  in de lengte:  

+ 0,75 mm/m
–  duidelijke vormve-

randering (0,9 mm 
afwijking op 1 meter)

–  de folie vertoonde 
barsten aan één kant 
en kwam los aan het 
einde

–  onderbroken vormlijn
– opgezette hoehde-
   len met kanten

–  proelafsluiting m et 
vormdeel

–  schaduwvoegen en 
vuile voegen

–  onderbroken vormlijn, 
overhellende kanten

**vergelijking met een gefolieerde MDF-plint van de concurrentie

Stijlvolle plintafwerking voor elke woonkamer 

3.	Profiel	 3.	Profiel	

6.	Bestendigheid	tegen	vochtig	klimaat 6.	Bestendigheid	tegen	vochtig	klimaat

1.	Vloerafsluiting 1.	Vloerafsluiting

4.	Bekleding 4.	Bekleding

2.	Wandafsluiting 2.	Wandafsluiting

5.	Vormlijn 5.	Vormlijn

•	 4	afmetingen

•		2	Diktes

•		3	kleuren

* voor de Cubu flex life XL is de spannhendel XL noodig

1013	(5012)
weiß

Gebruiksadvies

Döllken-
smeltlijm

Döllken-
stans

Kleuren

1063	(W199)
silber

1012	(1202)
lichtgrau

Productinformatie

*

Nieuwe	uitvoering	Cubu	flex	life	XL
voor	Laminaat	en	extra	groote	overdekkingen t/m 
19mm
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Spannhendel	XL	


