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Multimedialny doradca 
Döllken-Weimar

Ta ikona wskazuje nowe produkty  
i ich właściwości.

Doskonałe, uniwersalne i dopasowane cokoły 
wykończeniowe do wszystkich rodzajów powierzchni 
podłogowych.

Dobór listwy do wytrzymałych podłóg LVT może być tylko jeden – trwałe i szybkie 
w montażu listwy rdzeniowe Döllken-Weimar.

Na nowej platformie znajdą Państwo wszystkie pomocne informacje i wskazówki  
dotyczące listew przypodłogowych. 

Więcej informacji pod adresem: www.doellkenweimar.de.

The Döllken-App is available for free 
on App Store!

nowość



Firma Döllken prekursorem przyjaznych dla zdrowia listew. Döllken-Weimar certyfikuje ofertę zgodnie z wymaga-
jącymi standardami GREENGUARD GOLD obejmującymi niskoemisyjne produkty.

Produkty mieszkaniowe i budowlane, które uwalniają do powietrza lotne związki organiczne, mogą prowadzić do po-
ważnych problemów zdrowotnych.

Dobrym punktem odniesienia przy wyborze niskoemisyjnych i tym samym dobrych dla zdrowia alternatyw są uznawa-
ne na całym świecie standardy Greenguard. Firma Döllken-Weimar jest pierwszym producentem listew przypodłogo-
wych, który cały swój asortyment certyfikował według restrykcyjnych wytycznych GREENGUARD GOLD.

Powszechną praktyką od wielu lat jest wykorzystanie tworzyw sztucznych w przemyśle budowlanym i architekturze 
wnętrz. Przemawiają za tym różnorodne obszary zastosowań, łatwe przetwórstwo, długowieczność i dobra opłacal-
ność. Z drugiej strony tworzywa sztuczne często zawierają komponenty, które stanowią potencjalne lub faktyczne za-
grożenie dla zdrowia.  Największe wątpliwości budzą opary lotnych związków organicznych tzw. LZO (VOCs, ang. vo-
latile organic compounds). Zanieczyszczają powietrze w pomieszczeniu i mogą być przyczyną takich schorzeń jak bóle 
głowy, choroby układu oddechowego, oczu, nosa, gardła a nawet raka.

Jako producent wysokiej jakości produktów z tworzyw sztucznych takich jak listwy przypodłogowe oraz profili podło-
gowych bardzo poważnie podchodzimy do tego tematu. Ponieśliśmy duże nakłady finansowe żeby dokładnie przeba-
dać nasze produkty i otrzymać certyfikat GREENGUARD na produkty niskoemisyjne.

Döllken-Weimar w tym wypadku nie zadowolił się „standardowymi“ badaniami GREENGUARD, lecz zdecydował się na 
bardziej restrykcyjny wariant GREENGUARD GOLD. Ten wariant uwzględnia dodatkowe czynniki wpływające na bez-
pieczeństwo szczególnie wrażliwych grup społecznych, takich jak dzieci czy seniorzy. Osoby odpowiedzialne za dobór 
produktów do przedszkoli, szkół, obiektów służby zdrowia i innych tzw. pomieszczeń czystych z naszym produktem 
zawsze dokonają właściwego wyboru. Przy udziale innych produktów posiadających podobne certyfikaty można two-
rzyć rozwiązania, które budują dobry klimat pomieszczenia.

ochrona przed szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniu
Stosowne badania dowodzą, że powietrze w zamkniętych pomieszczeniach jest często o wiele bardziej zanieczyszczo-
ne niż to na zewnątrz, a większość ludzi spędza 90% dnia właśnie w pomieszczeniach. Od 2001 roku tym problemem 
zajmuje się amerykański Greenguard Environmental Institute (GEI). Zdefiniowane przez ten Instytut standardy ściśle 

Od profesjonalistów 
dla profesjonalistów

Ekologia

określają dopuszczalne wartości ponad 360 lotnych związ-
ków organicznych jak również dopuszczalną wartość zbior-
czą wszystkich emisji substancji chemicznych. Te normy 
ustanawiają najwyższe standardy jakości powietrza w po-
mieszczeniach, a związany z nimi certyfikat na niskoemisyj-
ne produkty jest znany na całym świecie.

Produkty badane są przy pomocy najnowocześniejszych 
technologii, takich jak wysokosprawna chromatografia, 
chromatografia gazowa lub spektrometria mas.
Wymogiem utrzymania  posiadanego certyfikatu  jest regu-
larne przeprowadzanie badań i ich weryfikacja.

TCF
totally

chlorinefree

Listwy i profile przypodłogowe Döllken są doskonale dostosowane do wymogów 

profesjonalnego wykończenia podłóg:

• 50% mniej pracy

Dzięki narzędziom Döllken oszczędzasz połowę swojego czasu pracy w porównaniu  

z konwencjonalnymi metodami montażu listew.

• Podwójna korzyść

Oszczędność czasu i wyższa cena sprzedaży dzięki lepszej jakości produktu.

• Reklamacje to przeszłość

Powierzchnia listwy jest odporna na wszelkiego rodzaju zarysowania i pęknięcia,  

co oznacza brak uszkodzeń.

• Doskonały wygląd

Koniec z nieestetycznym wypełnieniem łączeń i akcesoriami. Zero bałaganu - idealnie 

czyste miejsce pracy

  

Nasze zalecenia dotyczące obróbki przedstawione są w formie piktogramów:

Döllken

Klej topliwy

Döllken

Docisk

Döllken

Nożyce

Döllken

Gilotyna
Piła

GwoździeTaśma klejąca UZIN

Döllken

Nóż do cięcia wykładziny

Phthalat-FREE



Cokoły z rdzeniem HDF
Wyjątkowo praktyczne i ekologiczne cokoły specjalistyczne

Listwy przypodłogowe systemowe
Estetyczne i inteligentne

Listwy przypodłogowe elastyczne
Harmonijne połączenie ściany i podłogi

Profile schodowe i profile pomocnicze
Wytrzymałe i niezawodne

Narzędzia
Szybka obróbka, pewne zamocowanie

Profile aluminiowe
Uniwersalna doskonałość

Wsparcie marketingowe
Ogólne warunki sprzedaży

10-20

22-26

28-33

34-42

44-47

48-65

66-67

68

Spis treści

Cokoły  
z rdzeniem HDF

Listwy 
przypodłogowe 
systemowe

Listwy 
przypodłogowe 
elastyczne

Profile schodowe  
i profile pomocnicze

narzędzia

Profile aluminiowe
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Listwy przypodłogowe rdzeniowe Döllken to rozwiązanie jedyne w swoim rodzaju. Rdzenie z włókien drzew igla-

stych o wysokiej jakości, posiadające certyfikat FSC, obudowane są wytrzymałym polimerem, co zapewnia im 

wyjątkową trwałość. Cokoły Döllken są szczególnie przyjazne dla środowiska i posiadają szereg certyfikatów 

np. GREENGUARD GOLD. Są wyjątkowo praktyczne, a ich montaż zapewnia dużą oszczędność czasu. Wszyst-

kie typy listew rdzeniowych podlegają profesjonalnej obróbce za pomocą narzędzi systemowych, niewymagają-

cych skomplikowanych, specjalistycznych szkoleń. 

Przekonujące rozwiązanie

Artykuł Wymiary Zalecenia dotyczące 
montażu

Strona

EP 60/13 flex life
W:   60 mm
Dyl: 13-15 mm
Dł:   2,5 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy

12

S 60 flex life Top/ 
S 100 life

W:			•	60 
•	100	mm

Dyl:   14-20 mm
Dł:      2,57 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy
•	Taśma klejąca UZIN

15

Cubu flex life/ 
Cubu flex life XL

W:			•	40	mm 
•	60	mm	 
•	80	mm	 
•	100	mm

Dyl:	•	12,6-14	mm 
							•	19-22	mm 
Dł:      2,5 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy

16

Artykuł Wymiary Zalecenia dotyczące 
montażu

Strona

Cubu flex life 
Premium

W:   60 mm
Dyl: 12,6-14 mm
Dł:   2,5 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy

17

S 66/22 flex life
W:			68	mm
Dyl: 22-25 mm
Dł:   2,5 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy

18

D 60 life Top

W:			58	mm
Dyl: 5-7 mm
Sz: 10 mm
Dł:   2,57 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy
•		Taśma klejąca UZIN
•	Nóż do cięcia wykładziny

18

C 60 life Top/C 
100 life

W:	•	60 
					•	100	mm
Dyl:  15-20 mm
Sz: 10 mm
Dł:    2,57 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy
•		Taśma klejąca UZIN 
•	Nóż do cięcia wykładziny

19

TS 60 life Top/TS 
100 life

W:	•	57	mm
	 •	95	mm
Sz:  13 mm
Dł:   2,57 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy
•		Taśma klejąca UZIN 

20

Cokoły  
z rdzeniem HDF

Listwy 
przypodłogowe 
systemowe

Listwy 
przypodłogowe 
elastyczne

Profile schodowe  
i profile pomocnicze

narzędzia

Profile aluminiowe

Specjalistyczne 
cokoły 
przypodłogowe 
z rdzeniem HDF
Wyjątkowo praktyczne i ekologiczne
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60
 m

m

TCF
totally

chlorinefree

       

       

1 op. = 10 x 2,50 m

• rdzeń HDF, otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE,
   z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części
• idealnie dopasowany (struktura i dekor) kolor do podłogi
•	profesjonalne wykończenia profilu dzięki funkcjonalnemu 
  zastosowaniu gilotyny
•	możliwość produkcji dowolnego koloru z palety RAL 
   na specjalne zamówienie od 500 mb*
•	zakres dylatacji 13-15 mm

13 mm

EP 60/13 flex life Rdzeniowa listwa przypodłogowa do wszystkich rodzajów podłóg

Instrukcja wycinania zakończeń
Listwa EP 60/13 nie wymaga żadnych dodatkowych akcesoriów. 
Proste zakończenie przy zastosowaniu gilotyny Döllken.
Należy wykonać następujące czynności:

1.  Należy pozostawić listwę dłuższą 
o 11 mm, następnie należy odmierzyć  
od końca listwy 51 mm. 

3.  Następnie należy złożyć 
końcówkę i ją skleić.

       

2.  Naciąć listwę według instrukcji z punktu 1.

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

Taśma  
klejąca 
UZIn

Döllken 
Klej 
topliwy

lub

Döllken 
Gilotyna

Döllken 
nożyce

*Produkt dostępny na zamówienie.

 Możliwe zamówienie koloru specjalnego od 500 mb. Prosimy zapytać o cenę!

Ponad 300 kolorów
Znajdź pasujący dekor na 
www.doellken-weimar.de/en/products/decorfinder

Zobacz film 
instruktażowy
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2572 (w 572)

1144 (0110)1019

2580 (w 580)
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2432 (w 432)
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2726 (w 726)

2007

2066 (w 066)

2486 (w 486)

2609 (w 609)

2567 (w 567)

2369 (w 369)

2333 (w 333)

2430 (w 430)
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2595 (w 595)
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UwAGA: 
na naszej stronie internetowej jest dostępna wyszukiwarka dopasowań, 
dzięki której w szybki sposób znajdą Państwo właściwy dekor listwy 
EP60/13 dla większości istniejących na rynku kolekcji podłóg LVT.

DEKoRFInDER

TwÓJ DEKoRDEKoR w570 TCF
totally

chlorinefree

TCF
totally

chlorinefree

1 op. = 20 x 2,57 m
•	rdzeń HDF, otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE, 
   z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części
•	zakres dylatacji 14-20 mm
•	są wykorzystywane przy wykończeniach posadzek żywicznych

1 op. = 10 x 2,57 m
•	rdzeń HDF, otoczony bezchlorowym polimerem PP/TPE, 
  z elastyczną krawędzią w dolnej części
•	z powodzeniem zastępują wywinięcia wykładzin w obiektach użyteczności publicznej
•	zakres dylatacji 14-20 mm
•	są wykorzystywane przy wykończeniach posadzek żywicznych

60
 m

m
10

0 
m

m

15 mm

15 mm

Kolory

Kolory

S 60 flex life Top Listwy z rdzeniem HDF do wszystkich rodzajów wykładzin

S 100 life  Listwy z rdzeniem HDF do wszystkich rodzajów wykładzin

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

Taśma 
klejąca 
UZIn

Döllken 
Klej 
topliwy

lub

Döllken 
Gilotyna

Döllken
nożyce

Döllken 
Klej 
topliwy

Döllken 
Gilotyna

Döllken
nożyce

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

1145 (1248)
białoszary

2540 (D 130)
macore

1082 (4019)
brązowy

1144 (1001)
czarny

1147 (1184)
szary

1012 (1202)
jasny szary

2542 (D 058)
buk jasny

2545 (D 126)
dąb jasny

1148 (4244)
beż

1013 (5012)
biały

1014 (4254)
jasny beż

2245 (w 207)
orzech 
antyczny

1013 (5012)
biały

1144 (1001)
czarny

2395 (2395)
orzech- 
 island

2329 (2329)
dąb palony

2336 (2336)
drzewo 
owocowe 
jasne

2371 (2371)
teak 
bejcowany

2361 (2361)
wiśnia 
country

2386 (2386)
malua

2363 (2363)
drzewo 
owocowe 
ciemne

2372 (2372)
wiśnia 
country

2362 (2362)
rustykalny 
brązowo- 
szary

2357 (2357)
dąb 
bejcowany

2339 (2339)
dąb 
klasyczny

2365 (2365)
dąb 
country

2360 (2360
drzewo 
owocowe 

2540 (D 130)
macore

2539 (D 260)
wiśnia

2542 (D 058)
buk jasny

2547 (D 224)
mahoń

2541 (D 089)
klon

2543 (D 255)
buk jasny

2718 (2718)
antracyt

2587 (2587)
dąb 
tradycyjny

2629 (2629)
dąb biały

2544 (D 132)
dąb 
naturalny

1005 (1005)
śnieżnobiały

1152 (1312)
srebrny 
metalik

1168 (436A)
alu metalik

1145 (1248)
biało-szary

1012 (1202)
jasno szary

1147 (1184)
szary

1155 (3035)
lazurowy

1014 (4254)
jasno- 
beżowy

1148 (4244)
beż

1006 (4035)
terra

1082 (4019)
brązowy
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1 op. = 10 szt. x 2,50 m

Optyczne i praktyczne właściwości listwy cokołowej Cubu flex life 
stanowią jej znaczące zalety w porównaniu z foliowaną listwą MDF. 

najważniejsze zalety: 

•  szybki i prosty montaż przy zastosowaniu gilotyny oraz kleju termotopliwego 
Döllken. Gilotyna tworzy perfekcyjny narożnik wewnętrzny i zewnętrzny dzięki  
czemu nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria

•  montaż przy zastosowaniu kleju termotopliwego na gorąco od Döllken
•  możliwość produkcji dowolnego koloru z palety RAL na specjalne zamówienie
   od 1000 mb

Cubu flex life/ Cubu flex life XL Listwa do wszystkich rodzajów podłóg
10

0 
m

m

12,6 mm

12,6 mm

10
0 

m
m

40
 m

m

12,6 mm

12,6 mm

40
 m

m60
 m

m

60
 m

m

12,6 mm

12,6 mm

60
 m

m80
	m

m

80
	m

m

12,6 mm

12,6 mm

80
 m

m

1013 (5012)
biały

1063 (w199)
srebrny

1012 (1202)
jasno-szary

19 mm

XL

19 mm

XL

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

Döllken 
Gilotyna

Döllken 
Docisk XL

UwAGA – dodakowy docisk do gilotyny

Döllken 
Klej 
topliwy

Piła

4 wysokości

TCF
totally

chlorinefree

Kolory

Zobacz film instruktażowy
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1 op =10 x 2,5 m

Modne wykończenie każdej podłogi
Listwa rdzeniowa Cubu flex life Premium łączy w sobie optykę prawdziwego metalu z do-
skonałymi właściwościami użytkowymi. Wykonana w odcieniach miedzi, chromu lub stali, 
nadaje się jako wykończenie i dopełnienie różnego rodzaju podłóg.

Szybki montaż przy użyciu narzędzi Döllken
Listwę Cubu flex life Premium można ciąć przy użyciu gilotyny. Narożniki oraz zakończenia 
można formować z listwy. Taki sposób jest nie tylko szybki, ale również zapewnia znakomi-
te wykończenie, ponieważ nie powstają żadne załamania i pęknięcia narażone na działanie 
wilgoci i absorpcję brudu.

Główne zalety
Listwa zbudowana z rdzenia HDF z bezchlorową otoczką z PP, posiada elastyczne krawę-
dzie dolne i górne. Uszlachetnienie listwy Cubu specjalną stalową folią czyni listwę Cubu 
flex life Premium wyjątkową. Zastosowane folie to specjalnie zaimpregnowany papier, który 
na całej powierzchni został pokryty stalą szlachetną lub miedzią.

narzędzia: 

•		uniwersalna	gilotyna	typ	1001 
•		szablony	do	mierzenia
•		nożyce	do	listew
•		Döllken	pistolet	do	kleju	termotopliwego	HKP	220

Cubu flex life Premium Listwa do wszystkich rodzajów podłóg

TCF
totally

chlorinefree

Kolory

1193
miedź

1189
chrom

1192
mosiądz

1191
szampan

1190
stal  
szlachetna

0278
czarny 
melanż

60
 m

m

12,6 mm

12,6 mm

60
 m

m

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

Döllken 
Gilotyna

Döllken 
Klej topliwy

Piła

wymienny docisk do gilotyny 
do cięcia listew Cubu flex XL
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TCF
totally

chlorinefree

Taśma 
klejąca 
UZIn

Döllken 
Klej 
topliwy

lub

Döllken 
Gilotyna

Döllken
nożyce

Zalecenie dotyczące obróbki i montażu

1 op. = 20 x 2,57 m
• rdzeń HDF, otoczony bezchlorowym 
   polimerem PP/TPE, z elastyczną krawędzią
• do wklejenia paska wykładziny 
   o maksymalnej grubości 4 mm
•	zakres dylatacji 7 mm

58
	m

m

7 mm

10 mm

D 60 life Top Designerskie listwy z rdzeniem HDF do wykładzin PVC, CV, linoleum oraz LVT

Zobacz film 
instruktażowy

Nakładki dociskowe na gilotynę do fazowania 
pasków wykładzin

Akcesoria

Kolory

1013 (5012)
biały

1091 (w 072)
czekoladowy 
brąz

1084 (w 198)
piaskowy

1063 (w199)
srebrny

1064 (w 201)
srebrno- 
szary

1144 (1001)
czarny

1083 (w 196)
stal  
szlachetna

Döllken
nóż 
do cięcia
wykładziny

TCF
totally

chlorinefree

Döllken 
Klej 
topliwy

Döllken 
Gilotyna

1 op =10 x 2,5 m
•		rdzeń	HDF,	otoczony	bezchlorowym	polimerem	PP/TPE,	z	elastycznymi	

krawędziami w górnej i dolnej części
•		dostępne	w	wersji	wentylowanej	do	wykończenia	powierzchni	sportowych
•		zakres	dylatacji	22-25	mm

S 66/22 flex life Designerskie listwy z rdzeniem HDF
68

	m
m

ca. 22 mm
Kolory

1013 (5012)
biały

2282 (w 044)
jasny  
dąb

2288 (w 045)
ciemny 
dąb

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

1147 (1184)
szary

1168 (436A)
aluminium 
metalik

2279 (w 041)
ciemny 
buk

2280 (w 042)
naturalny 
buk

2066 (w 066)
czerwony 
buk

0138 (1202)
jasnoszary

10
0 

m
m

15 mm

1 op =10 x 5,15 m

•		rdzeń	HDF,	otoczony	bezchlorowym	polimerem	PP/TPE,	z	elastyczną	krawędzią
•	do	wklejania	paska	wykładziny
•		zakres	dylatacji	15-20	mm

C 100 life Designerskie listwy z rdzeniem HDF do wykładzin PVC, CV, Linoleum

TCF
totally

chlorinefree

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

Döllken 
Gilotyna

Döllken 
Klej topliwy

lub

1086 (w 074)
jasnobeżowy

1147 (1184)
szary

1013 (5012)
biały

Kolory

1012 (1202)
jasny szary

Nakładki dociskowe na gilotynę do fazowania 
pasków wykładzin

Akcesoria

TCF
totally

chlorinefree

Taśma 
klejąca 
UZIn

Döllken 
Klej 
topliwy

lub

Döllken 
Gilotyna

Döllken
nożyce

Zalecenie dotyczące obróbki i montażu

1 op. = 20 x 2,57 m
• rdzeń HDF, otoczony bezchlorowym 
   polimerem PP/TPE, z elastyczną krawędzią
• do wklejenia paska wykładziny 
   (szerokość 40 mm, grubość do 4 mm)
•	zakres dylatacji 15-20 mm

60
 m

m

15 mm

Kolory

C 60 life Top  Designerskie listwy z rdzeniem HDF do wykładzin PVC, CV, linoleum oraz LVT

10 mm

Nakładki dociskowe na gilotynę do fazowania 
pasków wykładzin

Akcesoria

1158 (5170)
żółty

1168 (436A)
czerwony

1086 (w 074)
jasny beż

1157 (6028)
zielony

1008 (4115)
jasny 
brązowy

1165 (3037)
niebieski 
metalik

1159 (5993)
złoty  
metaliczny

1156 (3020)
niebieski

1010 (w 075)
cappuccino

1091 (w 072)
czekoladowy 
brąz

1087 (w 073)
brązowy

1144 (1001)
czarny

1147 (1184)
szary

1013 (5012)
biały

1149 (1302)
aluminium 
metalik

Döllken
nóż 
do cięcia
wykładziny

Dostępne również w wersji wentylowanej
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1 op. = 10 x 2,57 m

• rdzeń HDF, otoczony polimerem na bazie PVC 
   (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają
   rozporządzeniom REACH)
• do wklejenia paska wykładziny dywanowej 
   (szerokość	95	mm,	grubość	do	8	mm)

95
 m

m

13 mm

Kolory

TS 100 Listwy z rdzeniem HDF do wykładzin dywanowych

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

Döllken 
Klej topliwy

Döllken 
Gilotyna

Döllken 
nożyce

2545 (D 126)
dąb jasny

2546 (D 129)
orzech

2538 (D 182)
dąb  
rustykalny

1013 (5012)
biały

1144 (1001)
czarny

1082 (4019)
brązowy

1147 (1184)
szary

1012 (0138)
jasny szary

1014 (4254)
jasny beż

TCF
totally

chlorinefree

13 mm

1 op. = 20 x 2,57 m

• rdzeń HDF, otoczony bezchlorowym 
   polimerem PP/TPE, z kanałem kablowym
• do wklejenia paska wykładziny dywanowej 
(szerokość	57	mm,	grubość	do	8	mm)

57
 m

m

Kolory

Zalecenia dotyczące obróbki i montażu

Taśma 
klejąca 
UZIn

Döllken 
Klej 
topliwy

lub

Döllken 
Gilotyna

Döllken 
nożyce

1152 (1312)
srebrny 
metalik

1013 (5012)
biały

1147 (1184)
szary

1012 (1202)
jasny szary

1145 (1248)
białoszary

2543 (D 255)
buk

2545 (D 126)
dąb jasny

2546 (D 129)
orzech

2540 (D 130)
macore

2538 (D 182)
dąb  
rustykalny

2547 (D 224)
mahoń

2548 (D 238)
sosna

1014 (4254)
jasny beż

TS 60 life Top Listwy z rdzeniem HDF do wykładzin dywanowych

TCF
totally

chlorinefree

1155 (3035)
lazurowy

1082 (4019)
brązowy

1009 (6072)
brązowy
metalik

1144 (1001)
czarny

2549 (D 256)
jesion szary

2551 (D 259)
jesion biały
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Listwy systemowe zachwycają eleganckim wyglądem oraz niezwykłymi właściwościami.
Zalicza się do nich między innymi pojemne kanały kablowe, zdejmowane i wymienialne profile dekoracyj-
ne, a także wieloletnią możliwość remontów bez konieczności całkowitego demontażu i wymiany listew.

Eleganckie kształty 
i praktyczne detale

Artykuł Wymiary Akcesoria Zalecenia dotyczące 
montażu

Strona

HSL	6	/	HSL	8	/	
HSL 10

W:   16/20 mm
Dyl: 15 mm
Dł:   2,5 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Döllken Klej topliwy

24

TL 51
W:  51 mm
Sz: 10 mm
Dł:  2,5 mb

•	Narożnik
wew. i zew. 
•	Prawe i lewe 
zakończenie

25

TLE 55
W:  55 mm
Sz: 10 mm
Dł:  2,5 mb

•	Döllken Klej topliwy
•	Taśma klejąca UZIN

25

RL 10

W:  31,5 m
Sz: 27 mm
Sz II: 19 mm
Dł:  2,5 mb

26

DSL 60
W: 60 mm
Dyl: 9 mm
Dł: 2,5 mb

•	Döllken Gilotyna
•	Nakładki

26

Cokoły  
z rdzeniem HDF

Listwy 
przypodłogowe 
systemowe

Listwy 
przypodłogowe 
elastyczne

Profile schodowe  
i profile pomocnicze

narzędzia

Profile aluminiowe

Listwy 
przypodłogowe 
systemowe
Estetyczne i inteligentne
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Kolory HSL 8

Kolory HSL 10

0110 (w 225)
czarny

1049 (w 224)
ciemnoszary

1135 (w 194)
biały

1088 (w 239)
jasno 
beżowy

1048 (w 226)
ciemno•	 
brązowy

1051 (w 222)
szary

HSL 6, HSL 8, HSL 10 Elastyczne listwy przypodłogowe ze spienianego PVC

HSL 6
1 op. = 20 x 2,50 m

• ze spienionego PVC 
   (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

Produkt dostępny na zamówienie.

Kolory HSL 6

Zalecenia dotyczące obróbki

Döllken 
Klej 
topliwy

Döllken 
Gilotyna

Döllken  
nożyce

0110 (w 225)
czarny

1048 (w 226)
ciemno- 
brązowy

2198 (89)
klon

1074 (w 692)
srebrny

1088 (w 239)
jasnobeżowy

1051 (w 222)
szary

1049 (w 224)
ciemnoszary

2202 (w 265)
srebrno- 
szary

1110 (w 251)
niebieski

1111 (w 252)
ciemno- 
niebieski

1109 (w 257)
niebiesko- 
zielony

1135 (w 194)
biały

2218 (w 693)
czekoladowy  
wenge

2171 (30)
dąb  
ciemny

  2225 (w 700)
mahoń

2221 (w696)
jodła 
antyczna

2224 (w 699)
bomanga

2216 (w 690)
ramin

2273 (w 266)
buk

2223 (w 698)
paduck

2219 (w 694)
kasztan

2220 (w695)
morszczyn

2222 (w 697)
ikarus

2217 (w 691)
dąb  
rustykalny

HSL	8
1 op. = 20 x 2,50 m

HSL 10
1 op. = 20 x 2,50 m

Piła

1048 (w 226)
ciemny 
brązowy

2202 (w 265)
srebrno- 
szary

0110 (w 225)
czarny

1135 (w 194)
biały

1051 (w 222)
szary

1049 (w 224)
ciemny 
szary

1088 (w 239)
jasno 
beżowy

2273 (w 266)
buk

2171 (30)
dąb  
ciemny

2198 (89)
klon

2245 (w 207)
orzech 
antyczny

2220 (w 695)
dąb  
morski

HSL 6 Teraz
w nowej wersji
bardziej elastyczny  
podczas instalacji

Zalecenia dotyczące montażu

Zalecenia dotyczące obróbki

1 op. = 25 x 4,00 m – na zamówienie
1 op. = 20 x 2,50 m – kolory standardowe

• polimer na bazie PVC  (wszystkie materiały użyte 
   w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)
• do wklejenia paska wykładziny 
   (szerokość	50	mm,	grubość	do	8	mm)

TL 51 Listwa dywanowa ożebrowana z mocnym klejem do mocowania pasków wykładzin

narożnik
zewnętrzny

Zakończenie
lewe

Zakończenie
prawe

Akcesoria
1 op. = 10 szt.

narożnik 
wewnętrzny

51
 m

m

14 mm

Kołki
rozporowe

1 op. = 20 x 2,50 m

• polimer na bazie PVC (wszystkie materiały użyte 
   w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)
• elastyczna górna część listwy
• do wklejania paska wykładziny (szerokość 54 mm, grubość do 7 mm)
• specjalny pasek kleju nakładany na listwę  podczas jej produkcji

TLE 55 Listwa dywanowa płaska z mocnym klejem do mocowania pasków wykładzin

55
 m

m

10 mm

Döllken  
nożyce

Döllken  
nożyce

kolor
srebrny

Kolory standardowe

0117 (117)
biały

Kolory na zamówienie

26 
wiśnia

83
sosna

2175 (33)
dąb jasny

2172 (57)
buk

2073 (22)
orzech

Kolory standardowe

Kolory na zamówienie

0132 (132)
brązowy

0117 (117)
biały

0110 (110)
czarny

0146 (146)
szary

0138 (138)
jasny szary

2172 (57)
buk

2186 (41)
jesion szary

2292 (83)
sosna

2215 (54)
mahoń

2175 (33)
dąb jasny

0581 (581)
białoszary

2073 (22)
orzech

1307 (2307)
zielony

1388 (5388)
niebieski

134
czerwony

0132 (132)
brązowy

0110 (110)
czarny

0348
antracyt

0146 (146)
szary

0581 (581)
białoszary

0138 (138)
jasny szary

0130 (214)
beż

1307 (2307)
zielony

1388 (5388)
niebieski

• Zalety obróbki listwy wynikające z jej właściwości

Li
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w
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Nakładki dociskowe 
na gilotynę do cięcia
listew HSL; szczegóły
na str. 46

Akcesoria
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1 op =  25 x 2.50 m
•		polimer	na	bazie	PVC	(wszystkie	materiały	użyte	

w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH), 
służy zakryciu starych cokołów bez konieczności ich 
demontażu

RL 10 listwa renowacyjna do wykładzin dywanowych
31

.5
 m

m

19 mm

8	mm

Kolory

0117 (117)
biały

2073 (22)
orzech

2175 (33)
jasny dąb

0138 (138)
jasno szary

0581 (581)
biały szary

1064 (w 201)
srebrno-szary

1063 (w 199)
srebrny

1091 (w 072) 
czekoladowy 
brąz

Kolory

1 op. = 40 × 2,50 m

• łatwa i szybka technologia montażu bez wykończeń
• idealnie giętka do łuków, kolumn i wszelkich krzywizn
• ogromne możliwości designerskie wykończenia podłóg PVC
• elastyczne krawędzie utrzymujące dekoracyjny pasek wykładziny
• kąty zewnętrzne przycinane przy wykorzystaniu gilotyny 

wraz ze specjalnymi nakładkami
• montaż listwy w kątach tylko po umocowaniu 
   paska wykładziny wewnątrz (szerokość 60 mm, grubość do 5 mm)

DSL 60 Elastyczna listwa cokołowa do wykładzin PVC, CV, linoleum oraz LVT

1137 (117)
biały

1084 (w 198)
piaskowy

1083 (w 196)
stal  
szlachetna

60
 m

m

250 cm

Nakładki dociskowe 
na gilotynę do cięcia
listew wypełnionych 
paskami wykładziny

Akcesoria

Zalecenia dotyczące obróbki

Döllken 
Gilotyna

Döllken 
Klej  
topliwy

Döllken 
nożyce

7 mm

60
 m

m

5 mm

9 mm

Zalecenia dotyczące obróbki

Gwoździe
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Elastyczne cokoły przypodłogowe nadają się w szczególności do stosowania 
wraz z elastycznymi wykładzinami PVC.
Ich montaż trwa krótko i jest prosty, a połączenie ściany z podłogą – harmonijne.
Cokoły te odpowiadają rozporządzeniu REACH i nie zawierają szkodliwych 
substancji zmiękczających.

Najprostszy sposób na szybkie 
wykończenie podłogi

Phthalat-FREE

Artykuł Wymiary Zalecenia dotyczące montażu Strona

WL 50

W:   50 mm
Sz: 12 mm
Dł:  50 m    
      (rolka)

•	Taśma	klejąca	UZIN 30

WL 50 life

W:   50 mm
Sz: 12 mm
Dł:    50 m    

  (rolka)

•	Taśma klejąca UZIN 30

WLK 50

W:   50 mm
Sz: 12 mm
Dł:    50 m    

  (rolka)

•	Samoprzylepna 30

WLK 50 life

W:   50 mm
Sz: 12 mm 
Dł:    50 m  

  (rolka)

•	Samoprzylepna 31

Artykuł Wymiary Zalecenia dotyczące 
montażu

Strona

WL 60
W:   60 mm
Sz: 15 mm
Dł:    50 m (rolka)

•	Taśma	klejąca	UZIN 31

WL 60 life
W:   60 mm
Sz: 15 mm
Dł:    50 m (rolka)

•	Taśma	klejąca	UZIN 31

WLK 60
W:   60 mm
Sz: 15 mm
Dł:    50 m (rolka)

•	Samoprzylepna 32

WLK 60 life
W:   60 mm
Sz: 15 mm
Dł:    50 m (rolka)

•	Samoprzylepna 32

WL	80
W:			80	mm
Sz: 17 mm
Dł:   25 m (rolka)

•	Taśma	klejąca	UZIN 32

WL 100
W:  100 mm
Sz: 20 mm
Dł:  25 m (rolka)

•	Taśma	klejąca	UZIN 33

WLK 20
W:  19 mm
Sz: 19 mm
Dł:   25 m (rolka)

•	Samoprzylepna 33

Cokoły  
z rdzeniem HDF

Listwy 
przypodłogowe 
systemowe

Listwy 
przypodłogowe 
elastyczne

Profile schodowe  
i profile pomocnicze

narzędzia

Profile aluminiowe

Listwy 
przypodłogowe 
elastyczne
Harmonijne połączenie ściany i podłogi
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1 op =1 x 50 m (rolka)
•	z	polimeru	na	bazie	PVC	(wszystkie	materiały	użyte	w	listwie	

odpowiadają rozporządzeniom REACH)

wL 50 Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

Kolory (możliwość produkcji każdego koloru z kolekcji RAL powyżej 1000mb)

Zalecenia dotyczące montażu

1 op =1 x 50 m (rolka)
•		z	elastycznego,	bezchlorowego	polimeru	
na bazie PP/TPE
•		nie	zawiera	chloru	i	substancji	zmiękczających

Taśma klejąca UZIn

TCF
totally

chlorinefree

wL 50 life Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

1 op =1 x 50 m (rolka)
•	z	polimeru	na	bazie	PVC	(wszystkie	materiały	użyte	

w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)
•	samoprzylepna

wLK 50 Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

1 op =1 x 50 m (rolka)
•	z	elastycznego,	bezchlorowego	polimeru	na	bazie	PP/TPE
•	nie	zawiera	chloru	i	substancji	zmiękczających
•	samoprzylepna

wLK 50 life Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

Zalecenia dotyczące montażu

Taśma klejąca UZIn

1137 (117)
biały

0130 (130)
beżowy

2771 (61)
jesion biały

2175 (33)
jasny dąb

0878 (878)
niebiesko 
szary

1069 (121)
szary

2186 (41)
jesion szary

0420 (420)
parkett

0880 (880)
kamień  
szary

2172 (57)
buk

0138 (138)
jasnoszary

1388 (5388)
niebieski

0915 (915)
jasnoszary

0146 (146)
ciemny  
szary

0875 (875)
piaskowy 
brąz 

0132 (132)
brązowy

0913 (913)
jasno 
beżowy

0348 (348)
antracyt

0879 (879)
orzechowy

0914 (914)
ciemno 
beżowy

0110 (110)
czarny

Kolory

2236 (w 258)
jasny buk

0879 (879)
orzechowy

0130 (130)
beżowy

0914 (914)
ciemno 
beżowy

0146 (146)
ciemny  
szary

0110 (110)
czarny

0138 (138)
jasnoszary

0913 (913)
jasno 
beżowy

1137 (117)
biały

1069 (121)
szary

0348 (348)
antracyt

2175 (33)
jasny dąb

2172 (57)
buk

Kolory

2236 (w 258)
jasny buk

0879 (879)
orzechowy

0130 (130)
beżowy

0914 (914)
ciemno 
beżowy

0146 (146)
ciemny  
szary

0110 (110)
czarny

0138 (138)
jasnoszary

0913 (913)
jasno 
beżowy

1137 (117)
biały

1069 (121)
szary

0348 (348)
antracyt

2175 (33)
jasny dąb

2172 (57)
buk

Kolory

2236 (w 258)
jasny buk

0879 (879)
orzechowy

0130 (130)
beżowy

0914 (914)
ciemno 
beżowy

0146 (146)
ciemny 
szary

0110 (110)
czarny

0138 (138)
jasnoszary

0913 (913)
jasno 
beżowy

1137 (117)
biały

1069 (121)
szary

0348 (348)
antracyt

2175 (33)
jasny dąb

2172 (57)
buk

2236 (w 258)
jasny buk
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TCF
totally

chlorinefree

Kolory

2236 (w 258)
jasny buk

0879 (879)
orzechowy

0130 (130)
beżowy

0914 (914)
ciemno 
beżowy

0146 (146)
ciemny  
szary

0110 (110)
czarny

0138 (138)
jasnoszary

0913 (913)
jasno 
beżowy

1137 (117)
biały

1069 (121)
szary

0348 (348)
antracyt

2175 (33)
jasny dąb

2172 (57)
buk

1 op =1 x 50 m (rolka)
•		z	polimeru	na	bazie	PVC	(wszystkie	materiały	użyte	w	listwie	

odpowiadają rozporządzeniom REACH)

wL 60 Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

Zalecenia dotyczące montażu

Taśma klejąca UZIn

Kolory

2236 (w 258)
jasny buk

0879 (879)
orzechowy

0130 (130)
beżowy

0914 (914)
ciemno 
beżowy

0146 (146)
ciemny  
szary

0110 (110)
czarny

0138 (138)
jasnoszary

0913 (913)
jasno 
beżowy

1137 (117)
biały

1069 (121)
szary

0348 (348)
antracyt

2175 (33)
jasny dąb

2172 (57)
buk

wL 60 life Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

Zalecenia dotyczące montażu

Taśma klejąca UZIn

1 op =1 x 50 m (rolka)
•			z	elastycznego,	bezchlorowego	polimeru	na	bazie	PP/TPE	
•			nie	zawiera	chloru	i	substancji	zmiękczających

TCF
totally

chlorinefree
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Kolory

2236 (w 258)
jasny buk

0879 (879)
orzechowy

0130 (130)
beżowy

0914 (914)
ciemno 
beżowy

0146 (146)
ciemny  
szary

0110 (110)
czarny

0138 (138)
jasnoszary

0913 (913)
jasno 
beżowy

1137 (117)
biały

1069 (121)
szary

0348 (348)
antracyt

2175 (33)
jasny dąb

2172 (57)
buk

Kolory

2236 (w 258)
jasny buk

0879 (879)
orzechowy

0130 (130)
beżowy

0914 (914)
ciemno 
beżowy

0146 (146)
ciemny  
szary

0110 (110)
czarny

0138 (138)
jasnoszary

0913 (913)
jasno 
beżowy

1137 (117)
biały

1069 (121)
szary

0348 (348)
antracyt

2175 (33)
jasny dąb

2172 (57)
buk

1 op =1 x 50 m (rolka)
•			z	polimeru	na	bazie	PVC	(wszystkie	materiały	użyte	w	listwie	odpowiadają	rozporządzeniom	REACH)
•	samoprzylepna

wLK 60 Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

wLK 60 life Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

1 op =1 x 50 m (rolka)
•	z	elastycznego,	bezchlorowego	polimeru	na	bazie	PP/TPE
•	nie	zawiera	chloru	i	substancji	zmiękczających
•	samoprzylepna

TCF
totally

chlorinefree
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1 op =1 x 25 m (rolka)
•		z	polimeru	na	bazie	PVC	(wszystkie	materiały	użyte	w	listwie	odpowiadają	

rozporządzeniom REACH)

wL 80 Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

Kolory

0130 (130)
beżowy

0146 (146)
ciemny 
szary

0110 (110)
czarny

0132 (132)
brązowy

Zalecenia dotyczące montażu

Taśma klejąca UZIn

1 op =1 x 25 m (rolka)
•		z	polimeru	na	bazie	PVC	(wszystkie	materiały	użyte	w	listwie	

odpowiadają rozporządzeniom REACH)

wL 100 Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

Kolory

0130 (130)
beżowy

0146 (146)
ciemny 
szary

0110 (110)
czarny

0132 (132)
brązowy

Zalecenia dotyczące montażu

Taśma klejąca UZIn

1 op =4 x 25 m (rolka)
•		z	polimeru	na	bazie	PVC	(wszystkie	materiały	użyte	w	listwie	

odpowiadają rozporządzeniom REACH)
•	samoprzylepna

wLK 20 Elastyczna listwa przypodłogowa do podłóg z PVC, CV i Linoleum

19
 m

m

19 mm

0110 (110)
czarny

0132 (132)
brązowy

Kolory

0130 (130)
beżowy

0146 (146)
ciemny 
szary

0138 (138)
jasnoszary

1137 (117)
biały
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Eleganckie wykończenie przejść lub zabezpieczenie różnych typów wykładzin na stopniach schodo-
wych. Duża paleta rozmiarowa, a także kolorystyczna uniwersalnych profili schodowych oraz podłogo-
wych pozwala na niezawodne i wytrzymałe wykończenie powierzchni schodowych, przyschodowych  
i przyściennych. Profile te odpowiadają rozporządzeniu REACH i tym samym nie zawierają szkodliwych 
substancji zmiękczających.

Niezawodna ochrona miejsc 
narażonych na uszkodzenia

Artykuł Wymiary Strona

TKE	37/28/2,3
W:		28	mm
Sz: 37 mm
Dł:  4,5 m

37

TKE 40/40/3
W:  40 mm
Sz: 40 mm
Dł:  4,5 m

37

TKE 25/30/4,5
W:  30 mm
Sz: 25 mm
Dł:  4,5 m

37

TKE	40/28/5
W:		28	mm
Sz: 40 mm
Dł:  4,5 m

38

Artykuł Wymiary Strona

TKE 40/40/5
W:  40 mm
Sz:	18	mm
Dł:   5 m

38

TK 35/40/2
W:  40 mm
Sz: 35 mm
Dł:  4,5 m

38

TK 35/40/2R
W:  40 mm
Sz: 35 mm
Dł:  4,5 m

39

TK 35/40/3R
W:  40 mm
Sz: 35 mm
Dł:  4,5 m

39

TK 40/25/2R
W:  25 mm
Sz: 40 mm
Dł:  4,5 m

39

TK 69/40/R
W:  40 mm
Sz: 69 mm
Dł:  4,5 m

40

Schodowy profil wykończeniowy TWP45/3
W:  45 mm
Sz: 3 mm
Dł:  2,5 m

40

Cokoły  
z rdzeniem HDF

Listwy 
przypodłogowe 
systemowe

Listwy 
przypodłogowe 
elastyczne

Profile schodowe  
i profile pomocnicze

narzędzia

Profile aluminiowe

Profile schodowe  
i profile pomocnicze
Wytrzymałe i niezawodne
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Artykuł Wymiary Strona

Profil najazdowy
W:  2/3 mm
Sz: 41 mm
Dł:  25 m

40

EL 3,5
W:  32 mm
Sz: 5 mm
Dł:  4 m

41

HK 15/15, 20/20, 25/25
W:  15/20/25 mm
Sz: 15/20/25 mm
Dł:   5 m

41

HK 100 Basic
W:  100 mm
Sz:  30 mm
Dł:   2,5 m

41

EL	8
W:		8	mm
Sz: 31 mm
Dł:  4 m

42

 

TEL 20/TIW 20
W:  22 mm
Sz: 22 mm
Dł:  2,6 m

42

1 op. = 10 x 4,50 m

Z polimeru na bazie PVC 
(wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

1 op. = 10 x 4,50 m

Z polimeru na bazie PVC
(wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

1 op. = 10 x 4,50 m

Z polimeru na bazie PVC
(wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

TKE 37/28/2,3 Elastyczny narożnik schodowy

TKE 40/40/3 Elastyczny narożnik schodowy

TKE 25/30/4,5 Elastyczny narożnik schodowy

28
	m

m
40

 m
m

30
 m

m

37 mm

40 mm

25 mm

2,3

3

4,5

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 
   noska schodowego

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 
   noska schodowego

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 
   noska schodowego

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary
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TKE 40/28/5 Elastyczny narożnik schodowy

TKE 40/40/5 Elastyczny narożnik schodowy

TK 35/40/2 Elastyczny narożnik schodowy

40
 m

m
40

 m
m

40 mm

35 mm

5

2

28
	m

m
40 mm

5

1 op. = 10 x 4,50 m

Z polimeru na bazie PVC
(wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

1 op. = 10 x 4,50 m

Z polimeru na bazie PVC
(wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

1 op. = 10 x 4,50 m

Z polimeru na bazie PVC
(wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 
   noska schodowego

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 
   noska schodowego

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 
   noska schodowego

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

TK 35/40/2 R Elastyczny narożnik schodowy

TK 35/40/3 R Elastyczny narożnik schodowy

TK 40/25/2 R Elastyczny narożnik schodowy

40
 m

m
40

 m
m

25
 m

m

35 mm

35 mm

40 mm

2

3

2

1 op. = 10 x 4,50 m

• z polimeru na bazie PVC
   (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)
• profilowana powierzchnia pozioma

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 

noska schodowego

1 op. = 10 x 4,50 m

• z polimeru na bazie PVC
   (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

•	profilowana powierzchnia pozioma

1 op. = 10 x 4,50 m

• z polimeru na bazie PVC
   (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)
•	profilowana powierzchnia pozioma

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 
   noska schodowego

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię noska schodowego

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Kolory
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TK 69/40/R Elastyczny narożnik schodowy

40
 m

m
69 mm

4 mm

1 op. = 10 x 4,50 m

• z polimeru na bazie PVC
   (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)

•	profilowana powierzchnia pozioma

Zalecenia dotyczące montażu
• należy stępić krawędź schodów
• nie nanosić kleju na pionową powierzchnię 
   noska schodowego

HK 15/15: 1 op = 25mb  
HK 20/20: 1 op = 25mb
HK 25/25: 1 op = 25mb

• rolka 25 m = 4 x 25 m
• polimer na bazie PVC (wszystkie materiały użyte w listwie 
   odpowiadają rozporządzeniom REACH)
• do przygotowania precyzyjnego połączenia ściany z podłogą w przypadku
   wykładzin wywijanych na ścianę

25
 m

m

25 mm

20
 m

m

20 mm

15
 m

m

15 mm

HK 15/15, 20/20, 25/25 Ćwierćwałek podwyobleniowy

Kolory

Kolor

0110 (110)
czarny

0138 (138)
jasny szary

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0146 (146)
ciemny 
szary

1137 (117)
biały

32
 m

m

4,5 mm

1 op. = 25 x 4,00 m

• polimer na bazie PVC (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają 
rozporządzeniom REACH)
• do zakończenia wykładzin wywijanych na ścianę oraz bordów
   ściennych z wykładzin

EL 3,5 Profil zakończeniowy

Kolory

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Produkt dostępny na zamówienie.

1 op =20 x 2,5 m
•		z	polimeru	na	bazie	ABS,	dla	doskonałego	zakrycia	policzka	schodowego

Schodowy profil wykończeniowy TwP45/3 

1137 (0117)
biały

Kolory
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1 jednostka sprzedaży = 4 x 25 m
•		listwa	polimerowa	na	bazie	PVC	
  (wszystkie elementy składowe zgodne z REACH)
•	do	wyrównywania	poziomu	podłóg
•		szczególnie	nadaje	się	do	tworzenia	łagodnego	przejścia	

w przypadku różnicy poziomów

Profil najazdowy do podłóg o grubości powyżej 3mm

41 mm

3 mm

0110 (110)
czarny

1091 (w 072)
czekoladowy 
brąz

1010 (w 075)
cappuccino

1063 (w199)
srebrny

1083 (w 196)
stal 
nierdzewna

Kolory

HK 100 Basic Profil wykończeniowy do wywijania wykładzin

Kolory

0110 (110)
czarny

1 op. = 40 x 2,50 m

• polimer na bazie PVC (wszystkie materiały użyte w listwie 
   odpowiadają rozporządzeniom REACH)
•	do przygotowania precyzyjnego połączenia ściany z podłogą w przypadku
   wykładzin wywijanych na ścianę

1137 (117)
biały

0138 (138)
jasny szary

1436 (436A)
aluminium 
metalik

Produkt dostępny na zamówienie.
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Produkt dostępny na zamówienie.

1137 (117)
biały

0148 (148)
jasny 
beżowy

1 op. = 25 x 4,00 m

• zakończenie wykładzin na wolnych przestrzeniach
• z polimeru na bazie PVC (wszystkie materiały użyte w listwie odpowiadają rozporządzeniom REACH)
•	do cienkich wykładzin stosuje się również profil EL 3,5

EL 8 Profil zakończeniowy

31 mm

8	
m
m

0110 (110)
czarny

0130 (130)
beżowy

0132 (132)
brązowy

0138 (138)
jasny szary

0146 (146)
ciemny 
szary

Kolory

TEL 20 Listwa narożna ścienna do okładzin ściennych

narożnik zewnętrzny

20 mm

2,2 mm

22
,2

 m
m

1018 (1018)
złoty
metalik

1 op. = 20 x 2,60 m

• z polimeru na bazie ABS
• do łatwego i równego wykończenia narożnika
  zewnętrznego podczas montażu okładzin ściennych

1137 (0117)
biały

Kolory

1016 (1016)
czarny 
metalik

1017 (1017)
srebrny
metalik

1015 (1015)
brązowy

TIw 20  Listwa narożna ścienna do okładzin ściennych

1 op. = 20 x 2,60 m

• z polimeru na bazie ABS
•	do łatwego i równego wykończenia narożnika

zewnętrznego podczas montażu okładzin ściennych

1137 (117)
biały

Kolor

narożnik wewnętrzny
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Szybkie tempo pracy, dające gwarancję jakości wykonania i pewne zamocowanie listew przypodłogowych 
to obecnie typowe wymogi stawiane rzemieślnikowi. Aby im sprostać, Döllken oferuje bogaty asortyment 
sprawdzonych narzędzi systemowych. Ponadto szybkie, czyste i pewne zamocowanie zapewnia wydajny 
system klejenia na gorąco.

Aby łatwo sprostać trudnym wyzwaniom

Artykuł Zawartość Strona

Zestaw narzędziowy 
Gilotyna Typ 1001

•	Gilotyna	Typ	1001
•	Nożyce	do	listew	przypodłogowych
•	Wkłady	do	cięcia	listew	do	podłóg	 
   projektowanych
•	Walizka
•	Przymiar
•	Instrukcja	obsługi
•	Szablon	pomiarowy

46

Wymienny docisk 
do Cubu XL

46

Nakładki do cięcia 
listew	HSL6	i	HSL8	
do nałożenia na 
docisk gilotynowy

46

Artykuł Zawartość Strona

Nóż do cięcia pasków
wykładziny o szerokości 
5cm

46

System klejenia na gorąco

•		Pistolet	do	klejenia	na	gorąco	
HKP 220 z 4,5 m kablem 

   w praktycznej walizce
•		Klej	topliwy	HKS	18/300

47

Taśma do klejenia na sucho 47

Nożyce 47

Floorboard 47

Narzędzia
Szybka obróbka, 
pewne zamocowanie

Cokoły  
z rdzeniem HDF

Listwy 
przypodłogowe 
systemowe

Listwy 
przypodłogowe 
elastyczne

Profile schodowe  
i profile pomocnicze

narzędzia

Profile aluminiowe
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• nadaje się do cięcia wszystkich listew z rdzeniem
• łatwe ustalenie punktu przecięcia
• możliwe cięcie listwy DSL 60 (kąt zewnętrzny) przy pomocy specjalnych
   nakładek na gilotynę

Gilotyna Typ 1001 Do wszelkich listew Döllken z rdzeniem HDF

Gilotyna dostępna również z zestawem w walizce.
W skład zestawu wchodzą:
• walizka
• gilotyna Typ 1001
• nożyce do listew przypodłogowych
• wkłady do cięcia listew do podłóg projektowanych
• szablon pomiarowy
• przymiar

Artykuły wymienione powyżej dostępne są również pojedynczo.

Specjalistyczny nóż do precyzyjnego i bezpiecznego cięcia pasków wykładziny.
Nadaje się do cięcia nowoczesnych wykładzin PVC, CV oraz linoleum.
Paski o szerokości 51 mm wkleja się między innymi do listew rdzeniowych D60 
i C60.

nóż do cięcia pasków wykładziny 

Do cięcia listew Cubu flex XL

wymienny docisk  Do gilotyny Typ 1001, do listew Cubu flex XL

Gilotyna Döellken Nr artykułu

1 Gilotyna Typ 1001 5105431 

2 Główna płyta gilotyny 5106890	

3 Podwójna płytka wejściowa 5106892	

4 Prostopadły uchwyt naciągający 5106893

5+6 Ramię gilotyny ze sprężyną 5106894	

7 Zapasowy nożyk 5106896	

8 Prowadnica na nóż 5106885

9 Zapasowa sprężyna 5106897

10 Szablon / miarka  

11 Nakładki na gilotynę 5105434 

12 Walizka na gilotynę (pusta)

1

10

4
3

2

12

8

7

6
9

5

11

Wszelkie listwy, przygotowane 
do obróbki za pomocą gilotyny, 
oznaczone są ikoną (obok).

Wszelkie listwy, przygotowane 
do obróbki za pomocą docisku, 
oznaczone są ikoną (obok).

Wszelkie listwy, przygotowane 
do obróbki za pomocą nożyka,
oznaczone są ikoną (obok).

Wszelkie listwy, przygotowane do obróbki 
za pomocą nożyc, 
oznaczone są ikoną (obok).

System klejenia na gorąco

Top Tacker z taśmą do klejenia na sucho

nożyce do listew przypodłogowych                         Do wszystkich listew przypodłogowych Döllken

Floorboard

Szczególnie polecany do profesjonalnego klejenia grubych listew 
przypodłogowych z rdzeniem oraz listew systemowych (należy 
zapoznać się z instrukcją klejenia), składający się z:

• pistoletu do klejenia na gorąco HKP 220 z 4,5 m kablem 
   w praktycznej walizce
•	kleju	topliwego	do	stosowania	na	gorąco	HKS	18/300
   do nakładania za pomocą pistoletu HKP 220 1VE: 
	•		Ilość	w	wiaderku:	
     • bezbarwny: 69 szt. lasek kleju
     • pomarańczowy: 67 szt. lasek kleju

W przypadku uszkodzeń mechanicznych istnieje możliwość 
zakupu dysz zamiennych do pistoletu HKP 220.

Wszelkie listwy, przygotowane do obróbki 
z zastosowaniem kleju topliwego, 
oznaczone są ikoną (obok).

Do mocowania wielu różnych typów listew przypodłogowych (należy 
zapoznać się z instrukcją montażu listew) polecamy również stosowanie 
taśmy montażowej (Toptac 35) firmy UZIN dostępnej w stałej ofercie firmy 
Döllken.

Produkty montażowe tego producenta są doskonale dostosowane do listew 
przypodłogowych Döllken. Ich zastosowanie zapewnia bezpieczny, trwały  
i profesjonalny montaż.

Floorboard – doskonała, mobilna platforma; idealna przy wszelkich pra-
cach przypodłogowych; pomocna i przydatne również przy transporcie

FLOORBOARD, wysokiej jakości specjalistyczna deskorolka pod kolana;  
nieodzowna pomoc dla każdego profesjonalisty wykonującego prace około 
podłogowe w pozycji klęczącej. Chroni kolana przed ryzykiem kontuzji, daje 
wygodę i dużą mobilność przy wykonywaniu prac monterskich przy podłodze. 
Umożliwia pracę bez znużenia również po wielu godzinach. Służy również 
jako wózek do łatwego przewożenia wiader, skrzynek narzędziowych oraz 
wiader o masie całkowitej maks. 150 kg.
Zalety:
· oszczędza kolana i plecy
· wielokierunkowe możliwości mobilne i optymalna ruchliwość
· stabilna konstrukcja
Parametry techniczne:
Wymiary: 57 x 33 x 9 cm (długość x szerokość x wysokość)
Obciążenie: do 150 kg
Waga: ok. 4 kg
Inne obszary zastosowań:
Podstawka pod pojemniki narzędziowe : 30 x 40 cm (długość x szerokość)
Wyoblenie pod wiadra do średnicy 31,5 cm

Wszelkie listwy, przygotowane do obróbki 
z zastosowaniem taśm montażowych firmy UZIN, 
oznaczone są ikoną (obok).

Do dokładnego cięcia listew i profili z tworzywa sztucznego.

nakładki do cięcia listew HSL6 i HSL8 Do nałożenia na docisk gilotynowy

Ustawienie docisku gilotyny w pozycji jak do cięcia listew
o grubości korpusu – 11mm
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Funkcjonalne i estetyczne połączenie

Kreowanie przestrzeni i wykończenie wnętrza domu, mieszkania czy też biura to końcowy etap prac, który na-
daje wnętrzu przysłowiowej "kropki nad i". Od niego zależy również nasza wygoda oraz komfort życia. Aby spro-
stać oczekiwaniom wymagających odbiorców ceniących sobie estetykę i funkcjonalność oferujemy Państwu bo-
gatą kolekcję profili aluminiowych.
W naszym szerokim asortymencie profili aluminiowych można znaleźć m.in. listwy przejściowe, progowe oraz 
kątowniki schodowe, które doskonale uzupełnią aranżację każdego wnętrza.  Jednocześnie perfekcyjnie speł-
niają one funkcje maskowania wszelkich dylatacji oraz niwelują różnice wysokości w miejscu łączenia podłóg. 

Profile aluminiowe
Uniwersalna doskonałość

Artykuł Wymiary Zalecenie montażowe Strona

DP 03 S
szer. 30 mm
dł. 93 cm,  
180	cm,	270	cm

listwa samoprzylepna 51

DP 64 S
szer. 40 mm
dł.	93	cm,	180cm,	
270cm

listwa samoprzylepna 51

DP	08	S
szer. 25 mm
dł. 93 cm,  
180	cm,	270	cm

listwa samoprzylepna 52

DP 01 S
szer. 30 mm
dł. 93 cm,  
180	cm,	270	cm

listwa samoprzylepna 52

DP 11 S
szer. 39 mm
dł. 93 cm,  
180	cm,	270	cm

listwa samoprzylepna 53
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Artykuł Wymiary Zalecenie montażowe Strona

DP 31 S
szer. 39 mm
dł. 93 cm,  
180	cm,	270	cm

listwa samoprzylepna 53

DP 36 S
szer. 25 mm
wys. 20 mm
d.	90	cm,	180	cm,	270	cm

listwa samoprzylepna 54

DP 63 S A/B/C

szer. 35 mm
wys. 7-9 mm, 10-12 mm, 
14-16 mm 
dł.	90	cm,	180	cm,	270	cm

listwa samoprzylepna 54P
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Cokoły  
z rdzeniem HDF

Listwy 
przypodłogowe 
systemowe

Listwy 
przypodłogowe 
elastyczne

Profile schodowe  
i profile pomocnicze

narzędzia

Profile aluminiowe

Artykuł Wymiary  Zalecenie montażowe Strona

DP 03
szer. 30 mm
dł.	93	cm,	180	cm,	270	cm

Kołki wbijane 55

DP 66
szer. 50 mm
dł.	93	cm,	180	cm,	270	cm

Kołki wbijane 55

DP 64 szer. 40 mm
dł.	93	cm,	180	cm,	270	cm

Kołki wbijane
Śruba

56

DP 65
szer. 50 mm
dł.	93	cm,	180	cm,	270	cm

Kołki wbijane 56

DP	08
szer. 35 mm
dł.	93	cm,180	cm,	270	cm

Kołki wbijane
Śruba

57

DP 70
szer. 40 mm
dł. 90 cm

Kołki wbijane
Śruba

57

DP 71
szer.	58	mm
dł. 250 cm

Kołki wbijane
Śruba

58

DP 01
szer. 30 mm
dł.	93	cm,	180	cm,	270	cm

Kołki wbijane
Śruba

58

DP 31
szer. 25 mm
dł.	93	cm,	180	cm,	270	cm

Kołki wbijane
Śruba

58

DP 36
szer. 25 mm
wys. 20 mm
dł.	93	cm,	180	cm,	270	cm

Kołki wbijane
Śruba

64
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Artykuł Wymiary Zalecenie montażowe Strona

Profi 1
szer.  33 mm, 46 mm
dł. 100 cm

Profil mocujący E1,
Profil mocujący E2

60

Profi 2
szer. 56 mm
dł. 100 cm, 250 cm

Profil mocujący E1,
Profil mocujący E2

60

Profi 3
szer. 32 mm
dł. 100 cm, 250 cm

Profil mocujący E1,
Profil mocujący E2

61

Profi 4
szer. 32 mm
dł. 100 cm
wys. 12,5 mm, 27 mm

Profil mocujący E1,
Profil mocujący E2

61

Profil mocujący 
E1 i E2

61

Profi 5
szer. 33,7 mm
dł. 90cm, 270 cm
wys. 7- 15 mm

Śruba 62

Profi 6
szer. 44 mm
dł. 90 cm, 270 cm
wys. 7-15 mm

Śruba 62

P
ro

fi
le

 d
la

 p
ro

fe
sj

o
na

lis
tó

w

Artykuł Wymiary Zalecenie montażowe Strona

Profil 
zakończeniowy

szer. 32 mm
wys. 5 mm
dł. 100cm

64

Profil 
przejściowy

szer. 35 mm
wys. 5 mm
dł. 100 cm

64

Profil 
przejściowy

szer. 35 mm
wys. 2 mm
dł. 100 cm

65

Profil 
przejściowy

szer. 32 mm
dł. 100 cm

65

Artykuł Wymiary Zalecenie montażowe Strona

Profi 7
szer. 21,7 mm
wys. 7-15 mm
dł. 90 cm, 270 cm

63

Profi	8
szer. 24 mm
dł. 90 cm, 270 cm

63

Profi 9
szer. 33 mm
dł. 90 cm, 270 cm

63

Profi 10
szer. 20 mm
dł. 90 cm, 270 cm

64
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Artykuł Wymiary  Zalecenie montażowe Strona

DP 33
szer. 40 mm
wys. 20 mm
dł.	93	cm,	180	cm,	270	cm

Kołki wbijane
Śruba

59

DP	38
szer. 46 mm
wys. 30 mm
dł.	90	cm,	180	cm

Kołki wbijane
Śruba

59

DP 03 S Profil przejściowy standard samoprzylepny

•	aluminium	anodowane
•	profil	samoprzylepny	–	klej	żelowy

Długość

Szerokość

30mm

Szerokość: 
30 mm

Długość: 
93 cm 
100 cm - tylko srebro
180	cm	
200 cm - tylko srebro
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

Szerokość: 
40 mm

Długość:
93 cm
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

DP 64 S Profile przejściowe samoprzylepne

•	płaska,	metalowa	szyna	przejściowa
•	trwała,	nierzucająca	się	w	oczy	ochrona	krawędzi	wykładziny	dywanowej	lub	

PVC przed podnoszeniem, zabezpieczenie przestrzeni dylatacyjnej pomiędzy 
powierzchniami podłogi panelowej

•	nadaje	się	szczególnie	do	wejść	i	korytarzy
•	żywotność	i	stabilność	kolorów	dzięki	wykorzystaniu	anodowanego	aluminium	

najwyższej jakości

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

Długość

Szerokość

40mm

Kolory okleinowane:

buk 
czerwony

dąb dąb 
koniakowy

dąb 
mocca

kasztan
japoński

mahońmerbausosna
biała

teak
indyjski

Kolory okleinowane:

buk 
czerwony

dąb dąb 
koniakowy

dąb 
mocca

kasztan
japoński

mahońmerbausosna
biała

teak
indyjski
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Szerokość: 
30 mm

Długość: 
90 cm 
180	cm	
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm 
450 cm

DP 01 S Profil wykończeniowy – samoprzylepny

•	anodowane	profile	aluminiowe	odporne	na	otarcia
•	możliwość	wyrównania	poziomu	pomiędzy	dwoma	różnymi	powierzchniami	do	3	mm

Długość

Szerokość

30mm

3m
m

DP 08 S Profil przejściowy ryflowany – samoprzylepny

•	utwardzany	materiał,	prawie	niezniszczalny,	odporny
   na deptanie i otarcia, stabilny kolor
•	cięcie	profili	za	pomocą	piłki	do	metalu	z	drobnymi	zębami

Szerokość: 
35 mm

Długość: 
93 cm
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

Szerokość

35mm 

Długość

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

Kolory okleinowane:

buk 
czerwony

dąb dąb 
koniakowy

dąb 
mocca

kasztan
japoński

mahońmerbausosna
biała

teak
indyjski

Kolory okleinowane:

buk 
czerwony

dąb dąb 
koniakowy

dąb 
mocca

kasztan
japoński

mahońmerbausosna
biała

teak
indyjski P
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DP 11 S Profil wykończeniowy – samoprzylepny

Dlugość

Szerokość

40mm

•	anodowane	profile	aluminiowe	odporne	na	otarcia
•	możliwość	wyrównania	poziomu	pomiędzy	dwoma	różnymi	powierzchniami	
od	3	mm	do	8	mm

8	
m
m

Szerokość: 
40 mm

Długość: 
90 cm 
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cminox

szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

Szerokość: 
25 mm

wysokość: 
10 mm

Długość: 
90 cm
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

DP 31 S Kątownik samoprzylepny

•			szczególnie	sprawdza	się	przy	gładkich	panelach	i	pomieszczeniach	 
z ogrzewaniem podłogowym

•		aluminium	anodowane
•	samoprzylepny
•		pakowany	pojedynczo	z	instrukcją	montażu

10
 m

m

Długość

25 mm

Kolory anodowane:

inox
szczotkowany

brązsrebro szampanzłoto

Kolory okleinowane:

buk 
czerwony

dąb dąb 
koniakowy

dąb 
mocca

kasztan
japoński

mahońmerbausosna
biała

teak
indyjski

Kolory okleinowane:

buk 
czerwony

dąb dąb 
koniakowy

dąb 
mocca

kasztan
japoński

mahońmerbausosna
biała

teak
indyjski
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Szerokość

30mm

Długość

Montaż:

śruba

DP 36 S Kątownik do wykończenia krawędzi stopnia schodowego – samoprzylepny

•	wytrzymałe	kątowniki	z	anodowanego	aluminium	
•		długotrwała	i	niezawodna	ochrona	wykładziny	oraz	krawędzi
•	utwardzany	materiał,	prawie	niezniszczalny,	odporny	na	ścieranie,	stabilny	kolor
•		systemy	antypoślizgowe	(rowki)	na	powierzchni	stanowią	zabezpieczenie	 

przed poślizgiem podczas chodzenia po schodach
•	łatwy	montaż	(samoprzylepne)
•	cięcie	profili	za	pomocą	piłki	do	metalu	z	drobnymi	zębami

Szerokość: 
25 mm

wysokość:
20 mm

Długość: 
90 cm 
180	cm
270 cm

20
 m

m
D

lu
go

ść

25 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

Szerokość: 
35 mm

wysokość:
A: 7–9 mm
Sz: 10–12 mm
C: 14–16 mm

Długość: 
90 cm 
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

DP 63 S A/B/C Listwa zakończeniowa – samoprzylepna

•		szczególnie	sprawdza	się	przy	gładkich	panelach	i	pomieszczeniach	 
z ogrzewaniem podłogowym 

•	aluminium	anodowane
•	samoprzylepny
•	pakowany	pojedynczo	z	instrukcją	montażu

A
, B

, C

Długość

Szerokość
35mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto
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DP 03 Profil przejściowy standard

•	aluminium	anodowane
•	profil	samoprzylepny	–	klej	żelowy

Szerokość: 
30 mm 

Długość: 
93 cm
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

DP 66 Profil przejściowy montowany za pomocą kołków

Uwaga!
Dylatacje

Długość

Szerokość

32mm

Montaż:

Kołki wbijane

•	estetyczne przejścia pomiędzy powierzchniami parkietu
•	anodowane profile aluminiowe odporne na otarcia
•	łatwy montaż za pomocą kołków wbijanych (w zestawie) 
•	gładkie i estetyczne przejścia, bez sterczących wkrętów
   i zagrożeń z nich wynikających

Szerokość: 
32 mm

Długość: 
93 cm
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto
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Montaż:

śruba

Długość

Długość

Szerokość

50mm

Szerokość

40mm

Montaż:

Kołki wbijane

DP 64  Profil przejściowy

•	płaska, metalowa szyna przejściowa
•	trwała, nierzucająca się w oczy ochrona krawędzi wykładziny dywanowej 

lub PVC przed podnoszeniem, zabezpieczenie przestrzeni dylatacyjnej  
pomiędzy powierzchniami podłogi panelowej

•	nadaje się szczególnie do wejść i korytarzy
• żywotność i stabilność kolorów dzięki wykorzystaniu anodowanego 

aluminium najwyższej jakości
• dostępne z otworami na kołki (w zestawie) lub w wersji samoprzylepnej
•	najwyższa jakość, wytrzymałość i prosty montaż

Montaż:

Kołki wbijane

Szerokość: 
40 mm

Długość: 
93  cm
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

DP 65 Listwa dylatacyjna przejściowa

•	płaska, metalowa szyna przejściowa
•	nadaje się szczególnie do wejść i korytarzy
• żywotność i stabilność kolorów dzięki wykorzystaniu anodowanego 

aluminium najwyższej jakości
•	najwyższa jakość, wytrzymałość i prosty montaż

Szerokość: 
50 mm

Długość: 
93  cm
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto
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DP 08 Profil przejściowy ryflowany

•	płaska,	metalowa	szyna	przejściowa
•	trwała,	nierzucająca	się	w	oczy	ochrona	krawędzi	
   wykładziny dywanowej lub PVC przed podnoszeniem
•	nadaje	się	szczególnie	do	wejść	i	korytarzy
•	żywotność	i	stabilność	kolorów	dzięki	wykorzystaniu	
   anodowanego aluminium najwyższej jakości
•	najwyższa	jakość,	wytrzymałość	i	prosty	montaż

Szerokość: 
35 mm

Długość: 
93  cm
180	cm
270 cm

Możliwość zamówienia długości:
360 cm
450 cm

Szerokość: 
40 mm

Długość: 
90 cm
250 cm

Długość

DP 70 Profil wyrównujący

Uwaga! 
Dylatacje

Precyzyjne dopasowanie 
do wysokości podłogi

Długość

Mocowanie:

Einschlagdübel  
(siehe Seite 70)

•		profil	wyrównujący	wykonany	z	anodowanego	aluminium
•	duża	wytrzymałość	na	nacisk
•		zapewniają	podłogom	laminowanym	i	parkietowym	wysokiej	

jakości wykończenie, a mocowanie jest niewidoczne
•		prosty	montaż	przy	użyciu	kołków

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

srebro szampanzłoto

Szerokość

35mm

Szerokość

40mm
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Montaż:

śruba

Szerokość: 
58	mm

Długość: 
90 cm
250 cm

DP 71 Profil wyrównujący

Uwaga! 
Dylatacje

Precyzyjne dopasowanie  
do wysokości podłogi

Długość

Szerokość

Mocowanie:

Kołki wbijane

•	profil	wyrównujący	wykonany	z	anodowanego	aluminium
•	duża	wytrzymałość	na	nacisk
•	zapewniają	podłogom	laminowanym	i	parkietowym	wysokiej	

jakości wykończenie, a mocowanie jest niewidoczne
•	prosty	montaż	przy	użyciu	kołków inox

szczotkowany

Kolory anodowane:

srebro

szampanzłoto

Szerokość: 
30 mm

Długość: 
90 cm 
180	cm	
270 cm

DP 01 Profil wykończeniowy 

•	anodowane	profile	aluminiowe	odporne	na	otarcia
•	możliwość	wyrównania	poziomu	pomiędzy	dwoma	różnymi	powierzchniami	do	3	mm

Długość

Szerokość

30mm

3m
m

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

P
ro

fi
le

 a
lu

m
in

io
w

e

Szerokość: 
25 mm

wysokość: 
10 mm

Długość: 
90 cm
180	cm
270 cm

DP 31 Kątownik

•			szczególnie	sprawdza	się	przy	gładkich	panelach	i	pomieszczeniach	 
z ogrzewaniem podłogowym

•		aluminium	anodowane
•		samoprzylepny
•		pakowany	pojedynczo	z	instrukcją	montażu

10
 m

m

Długość
25 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

DP 36 Kątownik do wykończenia krawędzi stopnia schodowego

•	wytrzymałe	kątowniki	z	anodowanego	aluminium
•	długotrwała	i	niezawodna	ochrona	wykładziny	oraz	krawędzi
•	utwardzany	materiał,	prawie	niezniszczalny,	odporny	na	ścieranie,	stabilny	kolor
•	systemy	antypoślizgowe	(rowki)	na	powierzchni	stanowią	zabezpieczenie	przed	

poślizgiem podczas chodzenia po schodach
•	cięcie	profili	za	pomocą	piłki	do	metalu	z	drobnymi	zębami

Szerokość: 
25 mm

wysokość:
20 mm

Długość: 
90 cm 
180	cm
270 cm

20
 m

m

D
lu

go
ść

25 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brąz

srebro

szampan

złoto

Montaż:

śruba

Montaż:

śruba

Możliwość zamówienia
długości:
360 cm 
450 cm

Możliwość zamówienia
długości:
360 cm 
450 cm

DP 33 Kątownik do wykończenia krawędzi stopnia schodowego

•	wytrzymałe	kątowniki	z	anodowanego	aluminium
•	długotrwała	i	niezawodna	ochrona	wykładziny	oraz	krawędzi
•	utwardzany	materiał,	prawie	niezniszczalny,	odporny	na	ścieranie,	stabilny	kolor
•	systemy	antypoślizgowe	(rowki)	na	powierzchni	stanowią	zabezpieczenie	przed	

poślizgiem podczas chodzenia po schodach
•	cięcie	profili	za	pomocą	piłki	do	metalu	z	drobnymi	zębami

Szerokość: 
40 mm

wysokość:
20 mm

Długość: 
90 cm 
180	cm
270 cm

20
 m

m
D

lu
go

ść

40 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brąz

srebro

szampan

złoto

Montaż:

śruba

DP 38 Listwa schodowa z wkładką antypoślizgową

Montaż:

śruba

30
 m

m

Dlugość

46 mm

•	wytrzymałe	kątowniki	z	anodowanego	aluminium
•	długotrwała	i	niezawodna	ochrona	wykładziny	oraz	krawędzi
•	utwardzany	materiał,	prawie	niezniszczalny,	odporny	na	ścieranie,	stabilny	kolor
•	cięcie	profili	za	pomocą	piłki	do	metalu	z	drobnymi	zębami
•	perfekcyjny	system	antypoślizgowy	dzięki	gumowej	wkładce
•	opcjonalnie:	możliwe	zastosowanie	kawałka	wykładziny	zamiast	wkładki
gumowej dla uzyskania wyjątkowego design'u

Szerokość: 
46 mm

wysokość:
30 mm

Długość: 
90 cm 
180	cm

Kolory anodowane:

srebro

na zamówienie:

inox
szczotkowany

złoto brązszampan
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Mocowanie:

Profil  
mocujący E1 
6,5 –15 mm

Profil  
mocujący E2 
14 –22 mm

Profi 2 Clip - Profil wyrównujący

Uwaga! 
Dylatacje

•	łatwy	i	dokładnie	dopasowany	montaż	dzięki	dwuczęściowemu	systemo-
wi na klik, na który składa się stabilny dolny profil mocujący wykonany z 
tworzywa sztucznego oraz górny profil maskujący

•	w	razie	kolejnego	remontu	profile	można	bezproblemowo	zdemontować
•	anodowane	aluminium
•	profil	mocujący	jest	dostępny	oddzielnie
•	wariant	100	cm	zawiera	śrubki	i	kołki	niezbędne	do	montażu

Precyzyjne dopasowanie  
do wysokości podłogi

100 cm | 250 cm

56 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

srebro szampanzłoto

Profi 1 A/B Clip - Profil Przejściowy

Uwaga! 
Dylatacje

	•	łatwy	i	dokładnie	dopasowany	montaż	dzięki	dwuczęściowemu	 
 systemowi na klik, na który składa się stabilny dolny profil mocujący   
 wykonany z tworzywa sztucznego oraz górny profil maskujący

	•	w	razie	kolejnego	remontu	profile	można	bezproblemowo		 
 zdemontować

	•	profil	mocujący	jest	dostępny	oddzielnie
	•	opakowanie	zawiera	śrubki	i	kołki	niezbędne	do	montażu

Mocowanie:
100 cm

33 mm
46 mm

Precyzyjne dopasowanie  
do wysokości podłogi

Profil  
mocujący E1  
6,5 –15 mm

Profil 
mocujący E2 
14 –22 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

srebro szampanzłoto

Szerokość: 
A: 33 mm
Sz: 46 mm

Długość: 
100 cm
250 cm 

Szerokość: 
56 mm

Długość: 
100 cm
250 cm

Mocowanie:

Profil  
mocujący E1 
6,5 –15 mm

Profil  
mocujący E2 
14 –22 mm

Mocowanie:

Profil  
mocujący E1 
6,5 –15 mm

Profil  
mocujący E2 
14 –22 mm

Profi 3 Clip - Profil Zakończeniowy

Uwaga! 
Dylatacje

•		łatwy	i	dokładnie	dopasowany	montaż	dzięki	dwuczęściowemu	systemowi	 
na klik, na który składa się stabilny dolny profil mocujący wykonany  
z tworzywa sztucznego oraz górny profil maskujący

•		w	razie	kolejnego	remontu	profile	można	bezproblemowo	zdemontować
•	anodowane	aluminium
•	profil	mocujący	jest	dostępny	oddzielnie
•	wariant	100	cm	zawiera	śrubki	i	kołki	niezbędne	do	montażu

Precyzyjne dopasowanie 
do wysokości podłogi

100 cm | 250 cm

32 mm

Profi 4  Clip - Kątownik do wykończenia krawędzi stopnia schodowego

Uwaga! 
Dylatacje

Precyzyjne dopasowanie  
do wysokości podłogi

•	łatwy	i	dokładnie	dopasowany	montaż	dzięki	dwuczęściowemu	
systemowi na klik, na który składa się stabilny dolny profil mocujący 
wykonany z tworzywa sztucznego oraz górny profil maskujący

•	w	razie	kolejnego	remontu	profile	można	bezproblemowo	
zdemontować

•	profil	mocujący	jest	dostępny	oddzielnie
•	opakowanie	zawiera	śrubki	i	kołki	niezbędne	do	montażu

12
,5

 m
m

27
 m

m

100 cm

32 mm

inox
szczotkowany

srebro szampanzłoto

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

srebro szampanzłoto

Szerokość: 
32 mm

Długość: 
100 cm
250 cm

Szerokość: 
32 mm

Długość: 
100 cm

wysokość: 
12.5 mm
27 mm

Profile mocujące E1 i E2

E2E1

14
	•
		2
2	
m
m

6,5-15 mm

100 cm | 2
50 cm

100 cm | 2
50 cm

22 mm

22 mm

•	do	montażu	profili	na	klik
•	wykonane	z	najwyższej	jakości	tworzyw	sztucznych
•	do	przykręcenia	do	podłogi
•	bezproblemowe	w	demontażu
•	dostępne	w	długości	1m	i	2,5m

Kolory anodowane:
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Profi 5  Profil przejściowy Premium

Uwaga! 
Dylatacje

Precyzyjne dopasowanie 
do wysokości podłogi

90 cm | 270 cm

7–
15

 m
m

33,7 mm

Montaż:

śruba

•	anodowane	odporne	na	deptanie	aluminium
•	estetyczne	przejścia	pomiędzy	parkietami	lub	panelami
•	profile	przejściowe	chronią	zarówno	zakończenia	podłóg	jak	również	

pozwalają na ukrycie nierówno przyciętych brzegów.
•	górny	profil	łatwy	w	montażu	i	przymocowany	do	profilu	bazowego	

za pomocą śrub.
•	podczas	kładzenia	parkietu	lub	paneli	należy	uwzględnić	odpowiednią	

szczelinę dylatacyjną.

Szerokość: 
44 mm

Długość: 
90 cm
270 cm

wysokość: 
7-15 mm

•	anodowane	odporne	na	deptanie	aluminium
•	czyste	łączenie	parkietu	i	paneli	o	grubości	7-15mm	z	niższą	podłogą	

lub wykładziną n.p. dywanem lub PCV.
•	ramiona	profilu	są	elastyczne,	podczas	dokręcania	profilu	górnego	do	

bazowego automatycznie dopasowują się do wymaganej wysokości 
sąsiadującej podłogi.

Montaż:

śruba

Profi 6  Profil wyrównujący Premium

Uwaga! 
Dylatacje

Precyzyjne dopasowanie  
do wysokości podłogi 90 cm | 270 cm

7–
15

 m
m

44 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

Szerokość: 
33.7 mm

Długość: 
90 cm
270 cm

wysokość: 
7-15 mm

Montaż:

śruba

•	anodowane	odporne	na	deptanie	aluminium
•	czyste	zakończenia	parkietu	i	paneli	o	grubości	7-15mm	przy	progach,	kaflach,	

płytkach, drzwiach i oknach tarasowych lub innych wyższych podłogach
•	górny	profil	łatwy	w	montażu	i	przymocowany	do	profilu	bazowego	za	pomocą	śrub.
•	pozwala	na	ukrycie	nierówno	przyciętych	brzegów.

Szerokość: 
21.7 mm

Długość: 
90 cm
270 cm

wysokość: 
7-15 mm

Szerokość: 
24 mm

Długość: 
90 cm
270 cm

Profi 7  Profil Zakończeniowy Premium

Uwaga! 
Dylatacje

Precyzyjne dopasowanie  
do wysokości podłogi

90 cm | 270 cm

7–
15

 m
m

21,7 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro

szampanzłoto

Montaż:

śruba

90
 c

m

24 mm

Profi 8  Profil Przejściowy Expert-Design

•	wytrzymałe,	anodowane	aluminium
•	idealne	do	podłóg	o	grubości	4-7,5	mm
•	opakowanie	zawiera	niezbędne	do	montażu	kołki	i	śrubki

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

Montaż:

śruba

90
 c

m

Profi 9 Profil wyrównujący Expert-Design

•	wytrzymałe,	anodowane	aluminium
•	idealne	do	podłóg	o	grubości	4-7,5	mm
•	opakowanie	zawiera	niezbędne	do	montażu	kołki	i	śrubki

33 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

Szerokość: 
33 mm

Długość: 
90 cm
270 cm
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Montaż:

śruba

Profi 10 Profil Zakończeniowy Expert-Design

•	wytrzymałe,	anodowane	aluminium
•	idealne	do	podłóg	o	grubości	4–7,5mm
•	opakowanie	zawiera	niezbędne	do	montażu	kołki	i	śrubki

90
 cm

20 mm

inox
szczotkowany

Kolory anodowane:

brązsrebro szampanzłoto

Szerokość: 
20 mm

Długość: 
90 cm
270 cm

Profil zakończeniowy  Profile samoprzylepne

Profil przejściowy Profile samoprzylepne

•	dzięki	miękkim	krawędziom	elastyczne	dopasowanie	do	podłóg	PVC	i	wykładzin	 
o grubości od 3-5mm 

•	zamaskowanie	nierównych	krawędzi	cięcia
•	docięcie	na	odpowiednią	długość	przy	użyciu	noża	do	tapet	lub	nożyczek
•	łatwy	montaż	bez	użycia	dodatkowych	narzędzi	dzięki	samoprzylepnej	taśmie
•	elastyczne	tworzywo	sztuczne
•	samoprzylepny
•	pakowany	pojedynczo	z	instrukcją	montażu

100 cm

32 mm

5 mm

100 cm

35 mm

5 mm

•	dzięki	miękkim	krawędziom	elastyczne	dopasowanie	do	podłóg	PVC	 
i wykładzin o grubości od 3-5mm 

•	zamaskowanie	nierównych	krawędzi	cięcia
•	docięcie	na	odpowiednią	długość	przy	użyciu	noża	do	tapet	lub	nożyczek
•	łatwy	montaż	bez	użycia	dodatkowych	narzędzi	dzięki	samoprzylepnej	taśmie
•	elastyczne	tworzywo	sztuczne
•	samoprzylepny
•	pakowany	pojedynczo	z	instrukcją	montażu

Kolory:

czarny

brązowy brązowo 

-beżowy

szary

Kolory:

czarnybrązowy brązowo 

-beżowy
szaryszaro 

-beżowy

Szerokość: 
32 mm

Długość: 
100 cm

wysokość: 
5 mm

Szerokość: 
35 mm

Długość: 
100 cm

wysokość: 
5 mm

Produkt dostępny na zamówienie.

Produkt dostępny na zamówienie.

Profil przejściowy Profile samoprzylepne

100 cm

35 mm

2 mm

•	dzięki	miękkim	krawędziom	elastyczne	dopasowanie	do	podłóg	PVC	 
i wykładzin o grubości od 3-5mm 

•	zamaskowanie	nierównych	krawędzi	cięcia
•	docięcie	na	odpowiednią	długość	przy	użyciu	noża	do	tapet	lub	nożyczek
•	łatwy	montaż	bez	użycia	dodatkowych	narzędzi	dzięki	samoprzylepnej	taśmie
•	elastyczne	tworzywo	sztuczne
•	samoprzylepny
•	pakowany	pojedynczo	z	instrukcją	montażu

Kolory:

brązowy brązowo- 
beżowy

szary

Szerokość: 
35 mm

Długość: 
100 cm

wysokość: 
2 mm

Produkt dostępny na zamówienie.

Profil przejściowy

100 cm

32 mm

•	wytrzymały	profil	przejściowy	z	bardzo	twardego	tworzywa	sztucznego
•	do	cięcia	przy	użyciu	drobnozębnej	piły
•	łatwy	montaż	przy	użyciu	dołączonych	śrubek	i	kołków
•	maskuje	nierówne	docięcia	podłogi	i	zapewnia	długotrwałą	ochronę	łączenia	podłóg
•	duży	wybór	kolorów
•	profil	z	twardego	tworzywa	sztucznego
•	pakowany	pojedynczo	z	instrukcją	montażu
•	do	opakowania	dołączono	dopasowane	kolorystycznie	śruby	i	kołki

Kolory:

czarnybrązowy brązowo- 
beżowy

szaryszaro- 
beżowy

messingbiały

Szerokość: 
32 mm

Długość: 
100 cm

Montaż:

śruba

Produkt dostępny na zamówienie.
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1. Definicje
a. „owS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Döllken Sp. z o.o. wraz z późniejszymi zmianami;
b. „Döllken”•		Döllken	Spółka	z ograniczoną	odpowiedzialnością	z siedzibą	w Sosnowcu
c. „Grupa Döllken”	–	SURTECO	SE	z siedzibą	w Buttenwiesen•	Pfaffenhofen,	Niemcy	wraz	
z jej spółkami zależnymi, w tym Döllken Sp. z o.o.;
d.  „Umowa” – OWS oraz Zamówienie zaakceptowane przez Döllken;
e. „Kupujący” – podmiot, uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i  zatwierdzony 
uprzednio przez Döllken, który dokonuje zakupu Produktów zgodnie z OWS;
f. „Produkty” – produkty oferowane przez Döllken zgodnie z OWS i przepisami powszech-
nie obowiązującego prawa;
g. „Zamówienie”	–	oferta	•		w rozumieniu	art.	66	§	1	Kodeksu	cywilnego	•		zamówienie	Pro-
duktów przez Kupującego zgodnie z OWS;
h.  „obowiązujące przepisy” – prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 
w tym odpowiednie prawo Unii Europejskiej.
i. „Strona” lub „Strony” – odpowiednio Döllken lub Kupujący.

2. Zakres zastosowania
a. Niniejsze OWS mają zastosowanie do każdej  sprzedaży Produktów Döllken i wyłączają 
zastosowanie jakichkolwiek innych zasad, regulaminów lub odrębnych postanowień (z wyłą-
czeniem indywidualnych umów). W przypadku konfliktu pomiędzy Zamówieniem a OWS, za-
stosowanie mają warunki OWS.
b. Döllken ma wyłączne prawo do dokonywania zmian w OWS bez zachowania jakichkolwiek 
terminów wypowiedzenia. Aktualne OWS dostępne są na stronie internetowej Döllken pod 
adresem www.doellken.pl oraz mogą być przesłane na każde życzenie Kupującego, który ma 
obowiązek monitorowania zmian w OWS.
c. OWS wraz z zatwierdzonym przez Döllken Zamówieniem stanowią całość porozumienia 
pomiędzy Stronami w zakresie sprzedaży Produktów określonych w Zamówieniu i zatwier-
dzonych przez Döllken. Postanowienia te zastępują wszelkie inne uzgodnienia, w tym uzgod-
nienia poczynione pocztą elektroniczną lub uzgodnienia ustne. Niniejsze OWS wyłączają sto-
sowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów Kupującego.
d. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza wyraźne zaakceptowanie niniejszych 
OWS w treści obowiązujące w dacie dostarczenia Zamówienia do Döllken.
e. Reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Döllken mają charakter wyłącznie infor-
macyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wzorce i próbki wystawia-
ne bądź wysyłane przez Döllken mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.

3. Procesowanie Zamówień
a. Zamówienie

a.I. Zgłoszenie zapotrzebowania na Produktu może być składane za pośrednictwem:
  a.I.1. Poczty elektronicznej na adres dostępny na stronie internetowej www.doellken.pl
  a.I.2. Faksu 

a.II. Zamówienie należy składać wyłącznie w formie pisemnej, która musi zawierać nastę-
pujące informacje:

  a.II.1. Data zamówienia
  a.II.2. Nr artykułu lub pełną nazwę produktu
  a.II.3. Ilość zamawianych sztuk 
  a.II.4. Dane Kupującego
  a.II.5. Adres Dostawy 

a. III. Brak którejkolwiek z powyższych informacji stanowi samodzielną podstawę do odmo-
wy realizacji Zamówienia w całości.
a. Iv. Minimalna ilość zamawianych Produktów w jednym Zamówieniu wynosi 1 opakowanie, 
chyba, że strony w drodze odrębnego porozumienia ustalą inaczej. Odmowa realizacji przez Döl-
lken zamówienia w przypadku nie spełnienia ww. minimum logistycznego nie stanowi nienale-
żytego wykonania umowy przez Döllken i Kupującemu nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek 
roszczenia.
a. v. Döllken przysługuje wyłączne prawo do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia Za-
mówienia w całości lub w części, co stanowi akceptację oferty w całości lub w części stosow-
nie	do	art.	681	Kodeksu	cywilnego.
a. vI. Döllken ma prawo zatwierdzić Zamówienie w części według własnego uznania, na co 
Kupujący wyraża zgodę. Zatwierdzenie zamówienia następuje w formie pisemnej i jest prze-
syłane	Kupującemu	za	pomocą	wiadomości	e•	mail	lub	faksem.	Strony	wyraźnie	uznają,	iż	
brak zatwierdzenia Zamówienia przez Döllken w terminie  2 dni roboczych od daty jego otrzy-
mania oznacza odrzucenie Zamówienia w całości.

b. Ceny
b.I. Cena Produktów jest każdorazowo określana w cenniku ogólnym dostępnym na stronie 
internetowej Döllken lub indywidualnie w zawieranej przez Strony Umowie.
b.II. Cena Produktów wymieniona w pkt powyżej jest ceną netto, do której zostanie doli-
czony podatek VAT w wysokości określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.
b.III. Zmiana ceny z powodu zmiany stawki VAT nie wymaga zmiany OWS.

c. Faktura
c.I. Döllken wystawi fakturę VAT i dostarczy ją do Kupującego za pośrednictwem operatora 
pocztowego bądź wraz z dostawą Produktu, chyba że strony w Umowie ustalą przekazywa-
nie faktur w formie elektronicznej.

4. Dostawa, Akceptacja, Zwroty
a. Dostawa
Dostawa Produktów na podstawie zatwierdzonych przez Döllken zamówień zostanie zrealizo-
wana  w terminie każdorazowo ustalonym indywidualnie przez Strony. 

a.I. Döllken ma prawo zrealizować Zamówienie w ratach, na co Kupujący wyraża zgodę. 
a.II. W przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płat-
ności, posiadania względem Döllken innych zaległych zobowiązań przez Kupującego, reali-
zacja kolejnych zamówień może zostać przez Döllken wstrzymana do czasu dokonania sto-
sownych płatności lub uregulowania innych zobowiązań. 
a.III. Z chwilą wydania rzeczy przez Döllken na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary 
związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia. 
a.Iv. Miejscem wykonania świadczenia przez Döllken, a zatem miejscem wydania rzeczy, 
jest miejsce rozładunku towaru. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy przewóz towarów nie 
następuje środkami transportu zapewnionymi przez Döllken, wówczas miejscem wykonania 
świadczenia przez Döllken jest magazyn pozostający w dyspozycji Döllken.

b. Inspekcja 
Niezwłocznie po dostawie Produktów Kupujący zobowiązany jest do dokonania ich inspekcji. 
Kupujący nie ma prawa zwrotu towarów bez uprzedniej 

b.I. wyraźnej zgody Döllken. Kupujący dokona szczegółowej inspekcji dostarczonych Pro-
duktów pod kątem ilościowym i jakościowym w stosunku do zatwierdzonego Zamówienia. 
Jakiekolwiek niezgodności muszą być zgłoszone do Döllken w terminie:
b.I.1. Dla reklamacji ilościowych – najpóźniej do 2 dni roboczych od wydania mu towaru
b.I.2. Dla reklamacji jakościowych – niezwłocznie po wykryciu wady, ale nie później niż 10 dni 
od dnia wydania mu towaru.
b.II.  Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach oznacza, że zamówienie 
zostało zrealizowane prawidłowo i powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
b.III. Niewielkie odchylenia wymiarów czy ciężaru Produktu czy też rozbieżności w kolorze nie 
są uznawane za wadę Produktu i nie będą stanowić podstawy do reklamacji i wymiany Pro-
duktu.
b.Iv. Reklamację należy zgłosić w  formie pisemnej faksem lub za pośrednictwem poczty 
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elektronicznej wraz z dokumentacją zdjęciową dokonaną przez przedstawiciela handlowe-
go Döllken lub Kupującego. W przypadku niezgodności ilościowych lub jakościowych w sto-
sunku do zatwierdzonego Zamówienia, wyłącznym uprawnieniem Kupującego jest wymia-
na Produktu na koszt Döllken lub zwrot ceny na podstawie faktury korygującej wystawio-
nej przez Döllken. 

c. Zwroty
c.I. Dokument zwrotu produktu należy przesłać faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
c.II. Dokument zwrotu musi zawierać następujące informacje:

  1. Przyczyna zwrotu
  2. Dane Kupującego
  3. Adres Odbioru
  4. Numer faktury VAT do której odnosi się zwrot
  5. Nr artykułu lub pełną nazwę produktu
  6. Ilość zwracanych produktów
  7. Dane osoby odpowiedzialnej wraz z numerem kontaktowym

c.III. Kupujący wyda produkt Döllken w terminie ustalonym przez Strony. W przypadku gdy 
zwrot wynika z przyczyn leżących po stronie Kupującego, koszt zwrotu ponosi Kupujący.
c.Iv. W przypadku zaakceptowania przyczyny zwrotu Döllken przyjmie zwrot i uzna należ-
ność Kupującego w terminie 14 dni od dostarczenia produktu do Döllken.
c.v. Zwrotowi nie podlegają Produkty wytworzone i dostarczone Kupującemu na indywidu-
alne zamówienie, tj. takie, które dotyczy produktów o parametrach i cechach indywidualnie 
określonych przez Kupującego, odbiegających od parametrów i cech Produktów znajdują-
cych się w aktualnej ofercie Döllken. Zwrotowi nie podlegają również towary, które zostały 
specjalnie sprowadzone na życzenie klienta, a które nie występują w stałej ofercie Döllken. 

5. Płatności
a. Kupujący zobowiązany jest uregulować należność z tytułu faktury VAT za Produkty w ter-
minie określonym na dokumencie sprzedaży. Płatność musi być dokonana przelewem na ra-
chunek bankowy wskazany na fakturze. W tytule płatności Kupujący zobowiązany jest umie-
ścić numer faktury, której dotyczy płatność.  Döllken przysługuje prawo zaliczenia płatności do 
faktury najwcześniej wymagalnej.
b. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wyni-
kającego chociażby z jednej faktury, Döllken ma prawo postawić w stan natychmiastowej wyma-
galności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a które Kupują-
cy jest zobowiązany uregulować w terminie 7 dni od daty wezwania wystawionego przez Döllken. 
c. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, Döllken jest uprawniony do dochodzenia, 
obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egze-
kucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto Döllken jest uprawniony do dochodzenia 
zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości nieprzekraczającej 10% 
sumy windykowanych należności. 

6. Tytuł własności i ryzyko 
Tytuł własności Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty ceny zgodnie z posta-
nowieniami	§	5.	

7. odpowiedzialność Döllken  
a. Produkty dostarczone przez Döllken będą spełniały wymogi określone przepisami obowią-
zującego prawa. Döllken nie gwarantuje żadnych innych właściwości Produktów niż właściwo-
ści określone zgodnie z obowiązującym prawem.
b. Odpowiedzialność Döllken względem Kupującego ograniczona jest do wartości Produktów 
zgodnie z Cennikiem. W granicach dopuszczalnych przepisami powszechnie obowiązującego 
prawa, Döllken oraz członkowie Grupy Döllken nie ponoszą odpowiedzialności względem Ku-
pującego za jakiekolwiek szkody pośrednie, lub utratę zysków. Döllken nie będzie odpowiadał 
wobec Kupującego za szkody, 
które wynikły z działania lub zaniechania osób trzecich, za które Döllken nie ponosi odpowie-
dzialności w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
c. Kupujący zwolni Döllken z odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych z winy Kupującego 
lub osób, za które Kupujący ponosi odpowiedzialność.
d. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności względem drugiej Strony z tytułu szkód, któ-
re wynikły na skutek działania siły wyższej, pod warunkiem niezwłocznego przekazania drugiej 
Stronie notyfikacji o zaistnieniu stanu siły wyższej.

8. Zmiana owS i wypowiedzenie Umowy
a. Döllken ma prawo dokonywać zmian w OWS bez wcześniejszego powiadomienia. W przy-
padku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygające znaczenie mają OWS obowiązujące w dacie 
zatwierdzenia Zamówienia przez Döllken.
b. Döllken ma prawo wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku narusze-
nia przez Kupującego Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9. Rozwiązywanie sporów
a. Wszelkie spory, które mogą powstać między Kupującym a Döllken wynikające z OWS, Za-
mówienia lub Umowy będą rozpatrywane przez sąd określony wobec poniższych postanowień.
b. Jeżeli pozwanym będzie Döllken, sądem wyłącznie właściwym jest sąd miejscowo właści-
wy dla siedziby Döllken.
c. Jeżeli pozwanym będzie Kupujący, sądem wyłącznie właściwym będzie sąd wskazany przez 
Döllken spośród poniższycW:

c.I. Miejscowo właściwy dla siedziby Kupującego,
c.II. Miejscowo właściwy dla siedziby Döllken.

d. Niezależnie od postanowień powyższych Döllken ma prawo dochodzić swoich roszczeń wy-
nikających z OWS, Umowy lub zatwierdzonego Zamówienie w elektronicznym postępowaniu 
upominawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Zabezpieczenie płatności
a. Döllken ma prawo przenieść wierzytelności wobec Kupującego na osoby trzecie bez dodat-
kowej zgody Kupującego.
b. Döllken może uzależnić przyznanie limitu kredytowego Kupującemu od ustanowienia na 
rzecz Döllken gwarancji bankowej w wysokości indywidualnie określonej przez Döllken. Döllken 
ma prawo wybrać bank udzielający gwarancji a także ustalić jej wysokość i warunki.

11. Postanowienia końcowe
a. Wszelkie zmiany OWS będą dokonywane przez Döllken w formie pisemnej.
b. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
c. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać do publicznej wiadomości jakichkolwiek infor-
macji lub ogłoszeń, które będą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć Döllken.
d. Wszelkie rysunki, zdjęcia, projekty graficzne, opracowania itp. związane z Produktami na-
bywanymi przez Kupującego, dostępne na stronie internetowej Döllken: www.doellken.pl oraz 
udostępnione Kupującemu wraz z nabytymi przez niego Produktami pozostają własnością Döl-
lken i podlegają ochronie w myśl przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysło-
wej. Kupującemu nie przysługuje prawo do icW: kopiowania, rozpowszechniania, udostępnia-
nia innym podmiotom w  jakiejkolwiek formie czy to papierowej czy elektronicznej, w szcze-
gólności w materiałach handlowych Kupującego – bez pisemnej zgody Döllken. W przypad-
ku naruszenia przez Kupującego praw autorskich i własności przemysłowej przez Kupującego, 
Döllken przysługują roszczenia odszkodowawcze przewidziane przepisami prawa autorskiego 
i prawa własności przemysłowej.
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