
Иновативна
Клик система
за вашата нова фасада с
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Фасадата създава първото впечатление 

за Вашия дом. Привлекателната фасада 

е от съществено значение. Красив 

завършен вид, лесна поддръжка и 

лесно за монтаж. Dumaclin дъските ви 

позволяват да обновите Вашата фасада 

за нула време посредством уникалната 

клик система.
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dumaclin

Използването на допълни-
телен свързващ профил, 
който остава видим върху 
фасадата, нарушава нейния 
външен вид.

Тъй като външният вид на 
Вашата фасада е толкова 
важен, ние сме проектирали 
система със "скрит клик".

 Дъските са лесни за монтаж 
благодарение на

революционната клик 
система. Нашият уникален 

"СКРИТ КЛИК "гарантира 
прецизно завършване, което 

придава на фасадата 
елегантен външен вид.

за директно
свързване
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Избирайки 
Dumaclin
Вие избирате ...
Уникална клик система
Нашата уникална клик система със скрито захващане осигурява супер бърз монтаж и 
красив резултат! Всяка дължина може да бъде постигната, без допълнителни видими 
свързващи профили, които нарушават архитектурата на фасадата.

Дъски с малка дължина
Нашите дъски са с дължина 240 cm, затова са по-леки и лесни за транспортиране. 
Уникалната скрита клик система осигурява всички преходи със стабилен и 
изискан завършек. Освен това, малките дължини са много по-лесни за монтаж.

Матово покритие
Нашите дъски имат истински матов завършек и са по-добре защитени от UV лъчите, 
така че цветовете да се запазят много по-дълго. В допълнение, матовото покритие 
дава стилен външен вид.

Един завършващ профил
Цялата система Dumaclin може да бъде инсталирана само с един много-
функционален профил. Профил за всички ъгли и ръбове. Супер лесно!

Устойчив на атмосферни влияния
Усточив на всякакви метеорологични условия, както и ̀
устойчив на удари. Dumaclin е солиден и здрав.
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НАСЛАДИ СЕ
НА КРАСИВ РЕЗУЛТАТ 

Изключително лек
Нашите дъски са направени от лек, но здрав 
материал. Това много улеснява транспорта и 

монтажа на трудно достъпни места.

Лесна поддръжка
Твърдото покритие не абсорбира нищо, така 

че Dumaclin практически не се нуждае от 
поддръжка и винаги ще изглежда като нов.
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Открийте 
пълната колекция

T08
Права дъска с U-фуга
Тези дъски са проектирани с фина структура на дърво.

Елегантният U-канал придава модерен вид на Вашата фасада.

T09
Наклонена дъска
Тези дъски се характеризират с по-груба структура на дърво. Те са 
завършени с наклон, при който дъските се припокриват като покривни 
керемиди. Тази система идеално се комбинира с кънтри и винтидж стил.

права дъска U-фуга
Сив

права дъска U-фуга
Бял

права дъска U-фуга
Крем

Наклонена дъска
Сив

Наклонена дъска
Бял

Наклонена дъска
Крем

Дължина на 1 борд: 240 см / Видима височина: 18,5 см Дължина на 1 борд: 240 см / Видима височина: 17 см
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T10
Наклонена дъска със скосяване
Тези дъски комбинират грубата дървена текстура с гладка скосена 
повърхност, за да се създаде уникален ефект. Тези дъски също са 
завършени с наклон. Сайдинг.

T08+
Тъмно матова права дъска с U-фуга 
Тези дъски са подобни на типа T08: те имат фина структура на  дърво и елегантен U-канал. Това, 
което прави тези дъски уникални, е техният тъмен матиран лак, което им придава изключителен 
естествен външен вид. Лаковото покритие осигурява допълнителна UV защита, така че тъмните 
цветове да се запазят  много по-дълго.

Дължина на 1 борд: 240 см / Видима височина: 18,5 см

Многофункционален профил за
довършителни работи.
Всички продукти на Dumaclin могат да се инсталират бързо и лесно с 
един завършващ профил! Този многофункционален профил осигурява 
перфектно завършване на външни ъгли, вътрешни ъгли и ръбове. 
Супер удобно! За допълнително улеснение на монтажа предлагаме и 
алуминиев стартиращ профил.

ВЪТРЕШЕН
ЪГЪЛ

ВЪНШЕН
ЪГЪЛ

ЗАВЪРШЕК СТАРТИРАЩ
ПРОФИЛ

Discover
the complete range

Използване на
2 еднакви профила

Само 1 профил 

аклонена дъска ̀ със скосяване
Сив

права дъска U-фуга
Антрацит

права дъска U-фуга 
Сив

права дъска U-фуга
Пясъчен

права дъска U-фуга
Тъмно кафяв
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Използване на
2 еднакви профила

.Дължина на 1 борд: 240 см / Видима височина: 15 см

Наклонена дъска със скосяване
Бял

Наклонена дъска със скосяване
Крем



www.dumaplast.be
При въпроси относно избора

на материали или инсталация? Посетете 
нашия уебсайт.

Лесен монтаж
За предпочитане е монтирането да се извърши на 
конструкция от дървена или метална скара чрез 
винтове. Фиксиращата системата остава скрита 

след монтажа. 

Vliegplein 41 - B-9990 Maldegem - Belgium 
Tel. +32 50 72 90 11 | Fax +32 50 71 72 28 
www.dumaplast.com | info@dumaplast.be

DUMACLIN е продукт на

Вносител: НОЛИНА ЕООД
гр. Стара Загора, ул. Войвода Стойно Черногорски 52 
Tel. +359 42 64 09 49 | Fax +359 42 60 24 50
www.nolina.bg | nolina@nolina.bg
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