CUBIQ
De kracht van eenvoud

TIJDLOOS VERSUS TREND
Groter, sneller, meer. Dat is de trend van de huidige tijd. Maar: met ons nieuwste concept
CubiQ laten we een ander geluid horen. Dat van eenvoud en rust.
CubiQ is een deurset van tijdloos design. Less is more. En dat geldt ook voor de prijs.

deurset: CubiQ wengé. kozijn gelijk met de wand

Gelijk aan RAL 9010

Gelijk aan RAL 9016

Mouse Grey

Soft Taupe

Traffic Black

TOONAANGEVEND
CubiQ: A leverbaar in vijf lakkleuren met een egale satijnen glansafwerking. Fineer in
acht varianten, met een horizontale of een verticale nerfstructuur. Zorgvuldig gelegd,
ook op de deurranden en het kozijn.
Bijzonder opvallend: het deurkozijn is gelijk met de wand, met een stelkozijn en een
schaduwvoeg van zes millimeter.

Light Grey Oak

Natural Oak

Titanium Oak

Nut

Wenge

Smoked Oak

Anthracite Oak

Graphite Black Oak

CubiQ is betaalbaar design. Eenvoudig, strak en tijdloos.
Verkrijgbaar in drie deurhoogtes en vijf deurbreedtes.

2315 mm

2115 mm

2015 mm

LESS IS MORE

cube wandumfassend

CubiQ
gelijk met de wand
standaard: stelkozijn met een schaduwvoeg 6 mm

cube wandbundig

cube sf

FUNCTIONEEL
Eenvoud. Ook technisch gezien respecteert CubiQ de eenvoud. Een 3D-onzichtbaar
scharnier verbindt deur en kozijn. Daarnaast heeft de deur standaard een geïntegreerd
magneetslot. Accessoires een deurdranger en valdorpel zijn ook verkrijgbaar.

Lumia F150 – Graphite Black Oak

Lumia G125 – Graphite Black Oak

EEN NIEUWE KIJK OP DEUREN
Acht soorten fineer, vijf kleuren, twee glasdeur modellen en vier glas varianten om uit te
kiezen. Het glas verbindt ruimtes, benadrukt zichtlijnen en vergroot de ruimte optisch.
Perfect voor het spel tussen licht en ruimte.

Lumia F150 – Traffic Black

CQ 101

CQ 102

CQ 104

CQ 201

CubiQ Lines CQ 104, RAL 9016

CUBIQ LINES
Vier varianten definiëren de vormen. In de satijn afgelakte deuren
zit een symmetrisch lijnenspel dat het deurblad subtiel doorkruist.

CUBIQ IN HET KORT:
Systeem voor stompe deur:
met verborgen en verstelbare

Glas varianten:

Lines:

Kozijn: afgewerkte wanddikte
minimaal 100 mm.

3D-scharnieren.
Dubbeldeur uitvoering – met sponning
Kozijnsysteem:

contra sponning

helder

mat wit

Grijs

Brons

gelijk met de wand, met stelkozijn en
schaduwvoeg van zes millimeter.
Magneetslot: zonder sleutelgatboring.

Schuifdeursysteem op aanvraag.
Glasdeur Lumia: standaard helder glas.

Altijd mogelijk om achteraf te boren.

Optioneel grijs getint, brons getint en wit

Diameter boring voor de deurkruk is 28

mat

millimeter.

Horizontaal
gefineerd

Verticaal
gefineerd

Afwerkingen: handmatig aangebrachte
Deurkrukken: alleen mogelijk met
een opliggend rozet.

satijnlak of kleurstabiel fineer met
horizontale of verticale nerfstructuur.
Zijkant van de deur en kozijn in standaard

Sluitplaat voor magneetslot:
verstelbaar.
Standaard deurmaten:
hoogte 2015, 2115 en 2315 mm.
Breedte 730, 780, 830, 880 en 930 mm

afwerking als deur.

HET ORGINEEL:
Ons logo vind je in de zijkant van de deur. Zo weet je zeker dat je een
originele Bod’or in huis hebt. Met het beschermen van ‘het origineel’
benadrukken we het unieke ontwerp van onze deuren en systemen.
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