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geT INSPIreD
NechTe
Se INSPIrOVAT POhleD DOVNITř

TIP NA PODLAHU

barvě
Podlaha v teplé šedé ci
ina
mb
je dokonalá v ko
m.
s rustikálním nábytke

"Naše podlaha je stvořena k
DUB RUSTIKáLNÍ ŠEDÝ I VOGUE UVG 1393
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4-5
pohled dovnitř

DíKy TEPLÉ PODLAZE
BuDe PůSOBIT TePle I
Váš DůM
Anneke Blanckaertová
(35) a Bart Basten (33)
vybírali laminátovou
podlahu pro svou rodinu a
našli přesně to, co hledali.
"chtěli jsme podlahu, na
které by si naše děti mohly
celý den hrát, aniž bychom
museli obětovat atmosféru a
kouzlo."

Thibault radostně zk
oumá každý
kout místnosti."

"Pro naše dvě děti, Thibaulta (dva
a půl roku) a Maxima (6 měsíců),
je svět jedno velké hřiště," říká
jejich matka Anneke. "Proto jsme
se rozhodli přizpůsobit tomu náš
dům – a to je jeden z důvodů, proč
jsme si do obývacího pokoje vybrali
laminátovou podlahu. Náš starší syn
si často hraje s autíčky a jak si jistě
umíte představit, ta se často ztrácejí
pod pohovkou a křesly. My pak
jeho autíčka neustále hledáme a
křesla i pohovku stěhujeme. Naštěstí
to podlaha vydrží a je stále bez
škrábanců.

"
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Vzhledem k tomu, že máme dvě
aktivní děti, to vůbec není špatné!"
Stylově teplé
"Dříve jsme měli dlážděnou
podlahu, která byla stejně
nenáročná na údržbu, ale byla
studená. Dovedete si představit, že
naši synové si často hrají bosí nebo
v ponožkách, a náš maličký začíná
všude lézt po čtyřech, takže pro nás
nebylo těžké se rozhodnout. Nyní je
naše podlaha nejen komfortní, ale je
i teplejší."

13/12/10 18:49

TIP
laminátová podlaha
Quick•Step® má neobyčejně
odolnou vrchní vrstvu, a
dokonale se proto hodí do
kuchyně. Její uzavřená struktura
drží špínu a prach na povrchu,
takže podlahu není třeba
drhnout.

"A když se po deseti letech rozhodneme, že
chceme jinou barvu, nebo budeme chtít změnit
nábytek, tak podlahu jednoduše vyměníme."

DUB BÍLÝ BĚLENÝ I CLAssiC QsM 032

"A když se po deseti letech rozhodneme,
že chceme jinou barvu, nebo budeme
chtít změnit nábytek, tak podlahu
jednoduše vyměníme. Tato zajímavá cena
nabízí spoustu možností."
K práci a hraní
"Kancelář je místo, kde si uchováváme
osobní věci, ale pro děti je to dětský
pokoj, kde se vše jen tak povaluje. I
v tomto prostoru jsme nedávno vyměnili
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dlaždice za laminát – takže se pro nás
stal příjemným pracovním prostředím a
pro děti novým skvělým ,hřištěm‘."
I do kuchyně
"V neposlední řadě plánujeme změnu
podlahy i v kuchyni. Zatím tam ještě
máme dlaždice, ale kontrast mezi teplou
laminátovou podlahou a dlaždicemi
je výrazný, takže to chceme v blízké
budoucnosti změnit. co se týká barvy a

textury, již jsme se rozhodli. V kuchyni to
bude tmavý lakovaný dub." A komentář
k výběru značky Quick•Step®? Oba
jsou pevně přesvědčeni, že: "Podlaha
je krásná, praktická, kvalitní a má
přijatelnou cenu: tak proč bychom si měli
vybírat něco jiného?"

13/12/10 18:49

6-7

OD chlADu K TePlu

TIP

Na stránkách
www.quick-step.com
naleznete řadu simulací – pohledů před úpravami a po nich
– s jejichž pomocí rychle získáte
představu o tom, jaký účinek by
měla změna typu a barvy vaší
laminátové podlahy.

pohled dovnitř

PřeDTíM A POTOM

DŘÍVE

Anneke a Bart měli ve svém
domě původně dlaždice.
Nyní proměnili obývací pokoj
a kancelář/ dětský pokoj v
mnohem teplejší a útulnější
prostory.

DŘÍVE
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TIPy PrO DOMOV

TreNDy V INTerIérech

Miranda De Bie (33) pracuje od roku 2002 jako dekoratérka interiérů a
poradkyně pro barvy. V roce 2006 založila svou vlastní společnost "kleur en
Interieur" (Barva a interiéry), která poskytuje na míru šité poradenství v oblasti
interiérového designu pro privátní i firemní klientelu.

Neměnný, konzervativní dům je již definitivně věcí minulosti a domy se stále více
budují tak, aby se v nich žilo. "Kdybyste se mě zeptali, co je klíčové pro dům
budoucnosti, řekla bych, že musí být čistý a osobní, funkční a harmonický, ale
především musí v rozumné míře odrážet osobnost člověka!", říká interiérová
návrhářka Miranda De Bie.
(Více informací na: www.kleureninterieur.be)

“Volba podlahy určuje

ATMOSféru
vašeho domu."
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TREND 1

tips for
tipy
prohome
domov

VNěJší SVěT
uVNITř
"Stále významnější roli bude v nadcházejících letech hrát
přirozená barva dřeva – je to další možnost, jak vytvořit
teplo a útulnost. Populární zůstává kombinace černé a
bílé, ale v plnějších zemních tónech… Jasně žlutá, přírodní
a exotická zelená, tyrkysová a zelenomodrá jsou na
ústupu. Velmi se to podobá vývoji látek a tapet s velkými
vzory v kombinaci s přírodními doplňky, jako jsou
proutěné košíky. Zdá se, že lidé se snaží vytvořit uvnitř
svých domovů venkovní prostor – jako by se pokoušeli
vnést domů přírodu", říká Miranda De Bie.

TREND 2

fuNKčNOST
A POhODlí

"Dům je dnes více než kdy jindy útočištěm, místem,
ve kterém je interiér funkční a zároveň se v něm
snadno žije," říká Miranda De Bie. "Podlahy
Quick•Step® do tohoto obrazu perfektně
zapadají, protože jsou trvanlivé, nenáročné na
údržbu a odolné proti poškrábání (Scratch guard).
Podlaha by bezpochyby měla vydržet každodenní
aktivní činnost."

TREND 3

NADčASOVá
DeKOrAce
Snad v reakci na výstřelky posledních let
se zvýšila poptávka po nadčasovějších
dekoracích a součástí tohoto posunu
jsou atraktivní laminátové podlahoviny.
M.D.: "Výhodou obývacího pokoje
s laminátovou podlahou je to, že často
nepotřebuje víc než několik klasických
designových prvků, světlé zdi a jasné,
výrazné barvy polštářů, závěsů a
doplňků. Není zapotřebí nic složitějšího.
Podlaha často mluví sama za sebe."

QS_B2C_2011_zone4.indd 9
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TIPy PrO DOMOV

OTáZKA BArVy

SVěTlá PrOTI TMAVé
Použitá barva může významně
ovlivnit atmosféru vašeho interiéru.
Proto je důležité zvolit správné
barevné kombinace, zejména když
víte, že barva, světlo a prostor jsou
vzájemně propojeny.

Místnost se světlou podlahou a
světlými zdmi vypadá širší.
Příliš mnoho jasných barev však
způsobí, že bude studená a
neosobní.

Tmavé zdi v místnosti se
světlou podlahou a stropem mají
tendenci zdůrazňovat horizontální
linie.

Světlá podlaha a strop s
tmavými stěnami způsobují,
že prostor vypadá užší, hlubší
a vyšší.

Barvy podlahy, stropu a stěn mají
velký vliv na to, jak budete daný
prostor vnímat.
Podle toho, jaké barvy vyberete, se
vám místnost může zdát větší,
menší, širší, užší, hlubší, vyšší,
světlejší nebo teplejší!

Tmavá podlaha se světlými
zdmi a stropem místnost
rozšiřuje.

Tmavá podlaha a tmavý strop
se světlými zdmi způsobí, že
budete prostor vnímat jako širší
a nižší.

Tmavá podlaha a světlý strop
s tmavými zdmi vytvářejí určitý
efekt podzemní místnosti (v tom
smyslu, že světlo přichází pouze
shora).

Prima
drážky!
laminátové podlahy mohou
mít různé typy drážek.
Každá drážka ovlivní místnost
jinak.
• Prkna s drážkou tvaru V na
dlouhých stranách způsobí, že se
místnost bude zdát hlubší.
• Prkna s drážkou tvaru V po celém
obvodu dodají místnosti více
venkovský charakter.
• A ti, kterým se líbí elegantnější
a modernější interiéry, si mohou
vybrat desky zcela bez drážek
tvaru V.

S DRáŽKOU TVARU V

QS_B2C_2011_zone4.indd 10

BEZ DRáŽKY TVARU V
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10 - 11

ZNAMENAJÍ
BArVy?

tipy pro domov

cO

ŽLUTĚ BÉŽOVá
SluNce, ZáBAVA A OPTIMISMuS
Podlahy s designem světlého dubu, buku
nebo javoru mohou zapříčinit, že tmavá
místnost bude působit slunečnějším
dojmem a bude mít pokojnější atmosféru.

ČERVENO-ORANŽOVá
TePlO, INTIMITA
A hArMONIe
Podlahy se vzorem třešně nebo merbau
vytvářejí exotickou, teplou atmosféru. Tu lze
ještě více zdůraznit masivním nábytkem
v koloniálním stylu.

HNĚDá
ZeMě, POhODlí A BeZPečí
Podlahy s hnědým odstínem vytvářejí
spojení se zemí a přírodou.
Tvoří výborné pozadí pro rustikální
nábytek a jasné, výrazné barvy.

SVĚTLE BÉŽOVá
SVěTlO, čISTOTA
A NADčASOVOST
Podlahy se vzorem světlého javoru
nebo norské borovice dodávají
místnosti jas, prostor a světlo
a vytvářejí současnější dojem.

ŠEDá
NeuTrálNí, elegANTNí A KlIDNá
Podlahy s šedým odstínem dokonale
ladí s módními barvami a teplými tóny.
Také dodávají moderní výraz
původnímu nábytku.

QS_B2C_2011_zone4.indd 11
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MáTe OTáZKu?

NAšI ODBOrNícI ZNAJí ODPOVěĎ

Svou laminátovou podlahu snů máte zaručenou na dlouhá léta…
Naši specialisté zde odpovídají na několik praktických
otázek týkajících se používání a údržby.
OTáZKA

Jsou laminátové podlahy
vhodné do kuchyně?

Jules: "Kuchyně je srdcem
našeho domova. Není to jen místo,
kde vaříme, je to i prostor, kde
pracujeme, hrajeme si a bavíme
se! Je laminát vhodný pro takový
'aktivní' prostor? A co případné
skvrny?"

ODPOVĚĎ
Theo Smet, náš odborník na
značku Quick•Step®:
"Podlahy Quick•Step® mají velmi
trvanlivou povrchovou úpravu. Díky
'uzavřené' struktuře se nemůže stát,
že by prach a špína uvízly v podlaze.
Všechny naše laminátové podlahy
kromě řady go a classic jsou navíc
kryté zárukou na postříkání. Znamená
to, že podlahy Quick•Step® snesou
malé množství rozlité vody, pokud je
v rozumné době odstraněna, takže se
dobře hodí i do kuchyně."
Tip: Doporučujeme čistit podlahu
"suchou" tkaninou z mikrovlákna a
jen příležitostně používat tkaninu
dobře vymáchanou ve vodě společně
s čisticím prostředkem Quick•Step®.

QS_B2C_2011_zone4.indd 12
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12 - 13
otázky a odpovědi

OTáZKA

Jak mám laminátovou podlahu
ochránit před poškrábáním?

Tom: "Právě jsme v obýváku
položili podlahu Quick•Step®
largo. Jak se na nové podlaze
vyhneme škrábancům?"

ODPOVĚĎ
Dorien De Greef, náš
specialista na značku
Quick•Step®:
"S laminátovou podlahou Quick•Step®
se naštěstí dá žít naplno! Vyberte
si: skotačící děti, domácí mazlíčci,
večírky: žádný problém. laminátová
podlaha Quick•Step® je jediná, která
má označení 'Scratch guard‘. To je
zárukou, že podlaha bude desetkrát
odolnější proti poškrábání než jakákoli
jiná laminátová podlaha. Prakticky
to znamená, že pro udržení podlahy
ve vynikajícím stavu doporučujeme
dobrou rohožku, vhodnou ochranu
pod nohy nábytku (z plsti nebo
měkkého plastu) a měkká kolečka u
kancelářských křesel, pohovek a židlí.
O nic víc se nemusíte starat – a můžete
si nadlouho užívat své nové fantastické
laminátové podlahy Quick•Step®
largo."

QS_B2C_2011_zone4.indd 13
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OKe A lAureNT, MANAžerKA DeSIgNu A VeDOucí VýZKuMu A VýVOJe SPOlečNOSTI

“Je svet

INSPIrAcí

Naší“
Kde berete inspiraci pro nové
laminátové podlahy?
Oke Nolletová: "Tvorba nového designu
zabere rok či dva, což znamená,
že musíme odhalovat nové trendy ještě dříve,
než začnou být obecně přijímány.
Naše inspirace vychází ze světa kolem
nás: z přírody, událostí, časopisů, módy,
architektury, umění…"
Laurent Meerssemanová: "Naším
cílem je vytvořit vždy takovou podlahu,
která bude dnes trendem a zítra klasikou.
Interní oddělení designu je odpovědné za
jedinečný styl značky Quick•Step®."
Máte nějaký konkrétní příklad
toho, jak vzniká nový druh
podlahy?
O.N.: "Vzpomínám si na jednu událost.
Stalo se mi to cestou do práce. Všimla jsem
si starých dřevěných vrat. Zjistila jsem, že
mají obzvlášť nádhernou texturu a barvu, a
tak jsem si udělala několik fotek. Pak jsme
koupili pár dubových prken a začali na
nich pracovat, abychom jim dodali stejné
vzezření. Byl to dlouhý a intenzivní proces,
při kterém jsme vyčerpali všechny prostředky,

“Naším cílem je vytvořit
vždy takovou podlahu,
která bude dnes trendem
a zítra klasikou."
laurent Meerssemanová
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“Vášeň je
klíčem k
naší práci."
Oke Nolletová
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14 - 15

QuIcK•STeP®, hOVOří O SVéM NADšeNí PrO PrácI
Zeptali jsme se Oke Nolletové, manažerky designu, a laurent
Meerssemanové, vedoucí výzkumu a vývoje, proč je značka Quick-Step
tak jedinečná.
"Je to dané nadšením a dovedností a také nepřetržitou snahou o
dokonalost. Opravdu někdy vedeme hodiny dlouhé vášnivé diskuze o
čtvereční centimetr podlahy!"
které jsme měli k dispozici. Dokonce jsme
desky položili ven na slunce a do deště.
Výsledkem je naše podlaha ve stylu
původního dubu. Je to skvělý příklad toho,
jak stará vrata mohou vést ke vzniku nové
podlahy Quick•Step®."
Každá podlaha Quick•Step® má
jinou povrchovou úpravu. Jaké
faktory zde hrají roli?
L.M.: "Jsme mistry ve vývoji laminátových
podlah. Naším úkolem je vytvořit podlahu, jež
vypadá dobře nejen ve vzorové velikosti, ale
i po nainstalování. Víme, že větší různorodost
prken vytváří zajímavější podlahu, takže
kombinace velikosti, dekoru, struktury a
povrchové úpravy by měla být u každého
prkna v rovnováze. Například naše largo
merbau – což je tvrdé tropické dřevo – má
plochý povrch a velké, přímé zkosení. Náš
výběrový dub largo má naopak surový
hladký povrch spolu s nahodilým 'pohyblivým‘
zkosením."

1

Co znamená označení "Volba
návrhářů" (Designers' Choice)?

O.N.: "Je to označení, které dáváme
podlahám s jedinečným designem a
technologií, jež jsou zároveň dobrým
příkladem současného trendu. Takříkajíc
to nejlepší z nejlepšího. V roce 2010
jsme po ekonomické krizi cítili silnou
touhu lidí po životním klidu a jistotě, tedy
hodnotách, které jsme interpretovali jako
preferování bílých podlah. Společnost
Quick•Step® reagovala na tento trend
rozšířením kolekce Vogue o model dub

rozhovor

TI

bílý passionata. Tato laminátová podlaha
ve stylu dubu má povrchovou úpravu ze
saténového laku bez ztráty zrnité struktury
původního dubu. Podobným způsobem nás
inspiroval carrarský mramor. Mohli jsme tak
nabídnout výjimečnost a luxus za přijatelnou
cenu. Obě podlahy mají označení
Volba návrhářů, neboť obě jsou módní a
inovativní."
Můžete popsat svou práci jedním
slovem?
O.N.: "Docela jednoduše – vášeň, se
kterou usilujeme o dokonalost. Moje
filozofie mluví za vše: "Dokonalost spočívá
v maličkostech, dokonalost však není
maličkost." Pro mě jsou u každé podlahy
Quick•Step® rozhodující detaily."
A nakonec, jaké jsou podlahy
budoucnosti?
L.M.: "Možné je a bude úplně všechno.
Nemusí to ani existovat v přírodě."
O.N.: "Když pamatujeme na svůj cíl,
dokážeme všechno – například navrhovat
podlahy a mít přitom na srdci a na mysli
krásu a inovaci!"

2
1. Stará dubová vrata byla výchozím bodem
pro náš design původního dubu largo.
2. Přírodní prvky jako skály a kameny se často
stávají inspirací pro nové barvy.
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LAMINáTOVá KOLEKCE
QUICK•STEP®

18

QUICK•STEP®
LARGO

extra dlouhá a extra široká prkna s
drážkami
28

QUICK•STEP®
VOGUE

classic, dub inspirovaný designy
s reálnou povrchovou texturou
34

QUICK•STEP®
COUNTRY

exkluzivní prkna s tradičním vzhledem
a dojmem
40

QUICK•STEP®
RUSTIC

NOVINSKA

Skutečně autentická prkna s venkovským vzhledem a dojmem
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16 - 17
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QUICK•STEP®
ELIGNA/PERSPECTIVE®

78

QUICK•STEP®
ELITE

82

Nádherná prkenná podlaha
s drážkou tvaru V nebo bez ní
58

QUICK•STEP®
LAGUNE

Koupelnové podlahy – vhodné pro
použití i v jiných místnostech
70

QUICK•STEP®
GO

Moderní laminátové podlahy bez
drážek tvaru V

Prkenná podlaha s jemnými spoji
64

přehled kolekce

NOVINSKA

QUICK•STEP®
ARTE

Majestátní dlaždice s jemnou
drážkou tvaru V
90

QUICK•STEP®
QUADRA

Dlaždice v tradičním formátu

QUICK•STEP®
CLASSIC

Tradiční laminátové podlahy bez
drážek tvaru V
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lArgO
eX Tr A DlOuhá A eX Tr A šIrOK á
PrKNA S Dr á žK AMI

Prkna Quick•Step® largo jsou speciální –
jsou to ve skutečnosti ta nejdelší a nejširší
prkna naší řady – a díky nim bude speciální
i vaše místnost. S délkou přes 2 metry dávají
najevo svoji třídu a věhlasnou kvalitu.

DUBOVá PRKNA BÍLá VÝBĚROVá I LARGO LPU 1285
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18 - 19
largo

Je známé, že místnost se světlou
podlahou se zdá větší.
Tato bílá dubová podlaha má
stylovou, matnou povrchovou
úpravu.

MíSTNOST Se
SPOuSTOu
PROSTORU

DUBOVá PRKNA BÍLá VÝBĚROVá I LARGO LPU 1285
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TICHOMOŘSKÝ

DUB
ELEGANCE
PlážOVéhO
TuláKA

NOVINKA

Zdrojem inspirace pro náš tichomořský dub byl
svět moře, pláží a slunce. Začali jsme šedým
dubem, který zestárnul větrem a počasím. Přidali
jsme citlivé texty a vyobrazení, a tak jej pozvedli
na novou dimenzi. Matný lak mu dodává
dokonalou povrchovou úpravu.
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20 - 21
largo
DUB TICHOMOŘSKÝ I LARGO LPU 1507
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PřírODNí
DUB
Směs tónů a barev v jedné
paletě přírodního dubu vytváří
klasický vzhled, jenž je teplý a
přitažlivý.

DUBOVá PRKNA PŘÍRODNÍ LAKOVANá I LARGO LPU 1284
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22 - 23
largo

DUB
PůVODNí
NOVINKA

DUB PůVODNÍ I LARGO LPU 1505
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Příroda nám často ukazuje cestu
svojí pestrou škálou barev a vzorů.
Tento přírodně lakovaný merbau
je vynikajícím příkladem.

Směs světlých a tmavých barev
tohoto druhu dřeva je ještě více
zvýrazněna leskem a širokým
výběrem odstínů na různých
prknech. I jedinečná povrchová
textura působí zcela přírodním
dojmem.

VPuSŤTe
PŘÍRODU
DOVNITř

PRKNA MERBAU PŘÍRODNÍ LAKOVANá I LARGO LPU 1288
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24 - 25
largo

luXuSNí
STYL
Není lepší způsob, jak proměnit
moderní vilu ve vlídný domov,
než pomocí těchto dlouhých,
velkých prken šedého
venkovského dubu.

DUB VÝBĚROVÝ ŠEDá PRKNA I LARGO LPU 1399
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lArgO

NOVINKA

e X Tr A DlOuhá A e X Tr A
šIrOK á PrKNA S Dr á žK AMI
Délka: 205 cm
šířka: 20,5 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 2,5215 m²

DUB VÝBĚROVÝ SVĚTLá PRKNA
LARGO LPU 1396*

DUB PůVODNÍ
LARGO LPU 1505

>23

NOVINKA

> Nejdelší a nejširší výběr
laminátových prken Quick•Step®
> Dlouhá prkna vytvářejí hloubku a
vyvolávají pocit většího prostoru
> Jedinečné drážky odpovídají
charakteru dřevěného designu
> žádný design se na prknech
neopakuje
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
sladěné
sokly
a profily
na straně 98.
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DUBOVá PRKNA PŘÍRODNÍ LAKOVANá
LARGO LPU 1284
>22

DUB TICHOMOŘSKÝ
LARGO LPU 1507

PRKNA MERBAU PŘÍRODNÍ LAKOVANá
LARGO LPU 1288
>24

PRKNA wENGÉ PŘÍRODNÍ OLEJOVANá
LARGO LPU 1289

>20-21
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26 - 27
largo
DUBOVá PRKNA BÍLá LAKOVANá
LARGO LPU 1283

DUB VÝBĚROVÝ LETITÝ PRKNA
LARGO LPU 1398*

DUBOVá PRKNA BÍLá VÝBĚROVá
LARGO LPU 1285
>19

DUB VÝBĚROVÝ PŘÍRODNÍ PRKNA
LARGO LPU 1397*

DUBOVá PRKNA ŠEDá VÝBĚROVá
LARGO LPU 1286

DUB VÝBĚROVÝ ŠEDá PRKNA
LARGO LPU 1399*
>25

DUBOVá PRKNA TMAVá VÝBĚROVá
LARGO LPU 1287*

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost.
cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda.
Tištěné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné
přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci
designu. reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí
vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.
*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních
metod eN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com
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VOgue
cl ASSIc, DuBeM
INSPIrOVANé DeSIgNy S
reálNOu POVrchOVOu
TeX TurOu

Quick•Step® Vogue je speciální řada
designů inspirovaných dubem s jedinečnými
okraji odolnými proti opotřebení. Prkna jsou
pevná, silná a mají výrazný charakter díky
nádherné struktuře a luxusní kresbě.

DUB RUSTIKáLNÍ VENKOVSKÝ I VOGUE UVG 1392
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28 - 29
vogue

DUB
ruSTIKálNí
VENKOVSKÝ
Je navržen tak, aby vyvolával
pocit klidu a míru. Tento podlahový
design je tradiční, a přesto
moderní.

DUB RUSTIKáLNÍ VENKOVSKÝ I VOGUE UVG 1392
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DUB BÍLÝ PASSIONATA I VOGUE UVG 1394
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30 - 31
vogue

DUB
BÍLÝ
DuB Bílý
PASSIONATA
Bílá je zcela určitě trendem dnešních dnů.
Je vlastně všude: v designérských ateliérech,
obchodech s počítači, světě módy i
autosalónech! Tento trend nás inspiroval, a tak
jsme vyvinuli podlahu s charakterem a teplem
bílého lakovaného dubu. Struktura a povrchová
úprava těchto prken vychází z podlah starých
hradů 18. století. Tato podlaha je dostupná i v
jiných barvách.
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TePlá A
PŘITAŽLIVá
chcete-li podlahu skutečného
charakteru a textury,
vyzkoušejte dub rustikální šedý.

DUB RUSTIKáLNÍ ŠEDÝ I VOGUE UVG 1393
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32 - 33

VOgue
vogue

cl ASSIc , DuBeM INSPIrOVANé
DeSIgNy S re álNOu
POVrchOVOu Te X TurOu

Délka: 138 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m2

DUB BÍLÝ PASSIONATA
VOGUE UVG 1394*

>30-31

DUB RUSTIKáLNÍ SVĚTLÝ
VOGUE UVG 1390*

> Módní řada, jež je komplexní i
příjemná na dotek
> Jedinečné okraje ladící s designem
dřeva
> Jemné drážky jsou chráněny
laminátem se stejnou odolností
proti opotřebení jako podlaha
sama (patentovaná technologie)
> Matné a lesklé varianty
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící
sokly
a profily
na straně 98.

JEDINEČNá POVRCHOVá STRUKTURA

DUB BÉŽOVá PASSIONATA
VOGUE UVG 1395*

DUB RUSTIKáLNÍ PŘÍRODNÍ
VOGUE UVG 1391*

DUB RUSTIKáLNÍ VENKOVSKÝ
>29
VOGUE UVG 1392*

DUB RUSTIKáLNÍ ŠEDÝ
VOGUE UVG 1393*

>32

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost.
cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné
designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě.
Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu.
reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené
velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.
*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod
eN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com

QS_B2C_2011_zone4.indd 33

13/12/10 18:52

cOuNTry
eXKluZIVNí PrKNA S Tr ADIčNíM
VZhleDeM A DOJMeM

Quick•Step® country přivádí tradici
uměleckého řemesla a luxusu na přijatelnou
cenovou úroveň. Každé prkno má
zapuštěné okraje, jaké byste předpokládali
u dřevěných podlah.

PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY I COUNTRY U 1012
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34 - 35
country

Nic nepřekoná tradici a
charakter této přírodně
lakované podlahy Quick•Step®
country.

NeNáPADNá
A
NADČASOVá

PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY I COUNTRY U 1012
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V JeDNODuchOSTI
JE SÍLA
Plaňky z divokého javoru
přinášejí radost svou
jednoduchostí a barvou. Vzhled
působící dojmem ruční práce a
jemné svažující se okraje jsou
přesně tím, co byste očekávali
od podlahy této třídy.

JANTAROVÉ PLAňKY Z DIVOKÉHO JAVORU I COUNTRY U 1015
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36 - 37
country
TMAVÉ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY I COUNTRY U 1013
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KOMBINuJTe
STAré S
NOVÝM
Nová podlaha – možná s
moderní pohovkou – v tradičním
starším dekoru vypadá
pozoruhodně dobře.

DUBOVÉ PLAňKY V KOLONIáLNÍM STYLU I COUNTRY U 1030
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38 - 39

cOuNTry
country

e XKluZIVNí PrKNA
S Tr ADIčNíM VZhleDeM A
DOJMeM
Délka: 138 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m2
LAKOVANÉ PLAňKY Z DIVOKÉHO JAVORU
COUNTRY U 1014*

OPOTŘEBOVANá DUBOVá PRKNA
COUNTRY Uf 1160*

PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY
COUNTRY U 1012*
>35

JANTAROVÉ PLAňKY Z DIVOKÉHO JAVORU
>36
COUNTRY U 1015*

DUBOVÉ PLAňKY V KOLONIáLNÍM STYLU
>38
COUNTRY U 1030*

TMAVÉ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY
COUNTRY U 1013*
>37

> Tradiční ručně hoblovaný vzhled
> Jemně zapuštěné okraje po celém
obvodu
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

PLAňKY Z DIVOKÉHO JAVORU V KOLONIáLNÍM STYLU
COUNTRY U 1031*

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost.
cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné
designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě.
Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu.
reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené
velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.
*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod
eN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com
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ruSTIc
SKuTečNě AuTeNTIcK á PrKNA
S VeNKOVSK ýM VZhleDeM A
DOJMeM

Prkna venkovské řady Quick•Step® rustic
mají ideální délku a šířku, díky čemuž se
malé místnosti zdají větší. Podlaha vytváří
zvlášť přírodní vzhled a dojem s výraznou
povrchovou texturou a zkosením a je
výbornou volbou pro lidi, kteří hledají tradici
a styl.

DUB ZIMNÍ PŘÍRODNÍ I RUsTiC RiC 1498
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40 - 41
rustic

Přírodní podlaha, která se hodí
do každého interiéru. Množství
struktur a kontrast barev působí
živým dojmem.

DUB
ZIMNí
PŘÍRODNÍ

DUB ZIMNÍ PŘÍRODNÍ I RUsTiC RiC 1498
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TŘEŠEň
AMerIcKá
Tato lesklá podlaha s nádherným zkosením přidává vašemu
interiéru na teple, což přispívá k
příjemné atmosféře.

TŘEŠEň AMERICKá I RUsTiC RiC 1414
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42 - 43
rustic

Přestože podlahy Quick•Step®
jsou samozřejmě stvořeny k tomu,
aby se na nich žilo, jsou zde i
proto, aby byly obdivovány. Tato
konkrétní venkovská podlaha
je vytvořena tak, aby se hodila
téměř ke každému interiérovému
stylu – modernímu, tradičnímu či
exotickému, nebo směsi všech tří!

OŘECH TICHOMOŘSKÝ I RUsTiC RiC 1415
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ruSTIc
SKuTečNě AuTeNTIcK á PrKNA
S VeNKOVSK ýM VZhleDeM A
DOJMeM
Délka: 120 cm
šířka: 12,34 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,77696 m2

> Díky ideální délce a šířce se menší
místnosti zdají větší
> Autentický povrch
> Nejrealističtější okraje z
tvrdého dřeva, jaké kdy spatřily
svět (prkna, jež vás naplní
spokojeností)
> Díky instalačnímu systému uniclic®
je lze rychle a snadno položit

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

OŘECH BÍLÝ KáVOVÉ ZRNO I RUsTiC RiC 1427
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44 - 45
rustic
DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ
RUsTiC RiC 1497*

DUB ZIMNÍ PŘÍRODNÍ
RUsTiC RiC 1498*

DUB ZIMNÍ HNĚDÝ
RUsTiC RiC 1429*

JAVOR ExOTICKÝ
RUsTiC RiC 1416*

DUB ZIMNÍ TMAVÝ
RUsTiC RiC 1430*

OŘECH BÍLÝ KáVOVÉ ZRNO
>44
RUsTiC RiC 1427*

>41

TŘEŠEň AMERICKá
RUsTiC RiC 1414*

>42

OŘECH TICHOMOŘSKÝ
RUsTiC RiC 1415*

>43

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost.
cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda.
Tištěné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné
přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci
designu. reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí
vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.
*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod
eN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com
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elIgNA
PerSPecTIVe

®

NáDherNé PrKeNNé PODl Ahy S
Dr á žKOu T VAru V NeBO BeZ Ní

Kolekce eligna a Perspective® značky
Quick•Step® jsou neuvěřitelně krásné díky
rovnováze délky a šířky. Pokud podlahu
z těchto masivních, prodloužených prken
položíte bez drážek (eligna), dosáhnete
jemného a elegantního účinku. S drážkami
(Perspective®) rozšíříte optickou perspektivu
svého interiéru.

wENGÉ PASSIONATA I PERsPECTiVE UL 1300 (rOVNěž K DISPOZIcI BeZ DrážKy TVAru V)
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eligna - perspective 46 - 47

Podlahy z bílé wengé a bílé zdi
nejlépe zvýrazňují účinek světla.
Drážky způsobují, že místnost
se jeví hlubší a širší. Pro tuto
atraktivní podlahu s označením
Volba návrhářů je typický její
kontrast matu a lesku.

ÚžASNá
wENGÉ

wENGÉ PASSIONATA I PERsPECTiVE UL 1300 (rOVNěž K DISPOZIcI BeZ DrážKy TVAru V)
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TIchá
NOC
Z tepla této přírodní dubové
podlahy, dostupné v mnoha
různých odstínech, se každý
může těšit den co den, noc co
noc.
Speciální podložky Quick•Step®
výborně tlumí zvuk a mírně pod
nohama pruží.

BÍLÉ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY I ELiGNA U 915 (rOVNěž K DISPOZIcI S DrážKOu TVAru V)

PerfeKTNí
PRO ŽIVOT
A pro obývací pokoje. Ať si
zvolíte jakýkoli typ podlahy
– Quick•Step® Perspective®
s drážkami tvaru V nebo
Quick•Step® eligna bez
nich – oceníte, jak snadné a
nekomplikované je udržet tyto
podlahy v dokonalém stavu.

STARÉ MATOVANÉ NAOLEJOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY I ELiGNA U 312 (rOVNěž K DISPOZIcI S DrážKOu TVAru V)
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Kuchyně je srdcem domova. Je
perfektním místem pro instalaci
této výběrové dubové přírodní
lakované podlahy. Podlaha je
vyrobena tak, aby vydržela
nápor každodenního života.

eligna - perspective 48 - 49

BAVTe hOSTy
STYLOVĚ

V)

VÝBĚROVÉ DUBOVÉ PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ PLAňKY I ELiGNA U 995 (rOVNěž K DISPOZIcI S DrážKOu TVAru V)

VAru V)
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eligna - perspective 50 - 51

Pokud jde o klidný spánek,
podlahy Quick•Step® jsou
nedostižné, protože kvalita
značky Quick•Step® je nedílnou
součástí každé podlahy. i po
mnoha letech používání bude
podlaha stejně okouzlující a
barevná jako první den.

BARVA PRO
POHODlÍ

Plaňky merbau i perspective uf 996 (ROVNĚŽ K DiSPOZiCi BEZ DRÁŽKY TVARU V)
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TMAVÝ D

ZEBRANO PASSIONATA I PERsPECTiVE UL 1301 (rOVNěž K DISPOZIcI BeZ DrážKy TVAru V)
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eligna - perspective 52 - 53

Ý DUB

DuB
PASSIONATA
Dub Passionata je naší reakcí na trend tmavších
podlah. Jedinečné ošetření povrchu dodává
této dubové podlaze další dimenzi. Suky mají
mírně stříbřitý nádech, jenž se při dopadu
světla vyznačuje variabilní intenzitou. Inspiroval
nás šedý dub a různé stříbrné odlesky, které
vytváří ve světle.
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ŽIVOT V
PODKrOVNíM
STylu
Tato tmavá podlaha wengé
Quick•Step® Perspective® s
hlubokými drážkami tvaru V je
pro takto prostorný obývací pokoj
ideální. Sjednocuje celou místnost
a vytváří v jí dojem jednoty a
účelu.

PLAňKY wENGE I PERsPECTiVE Uf 1000 (rOVNěž K DISPOZIcI BeZ DrážKy TVAru V)
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eligna - perspective 54 - 55

elIgNA
PrKeNNá PODlAhA
BEZ DRáŽKY TVARU V
KÓD U
Délka: 138 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,7222 m2

PerSPecTIVe
PrKeNNá PODlAhA
S DRáŽKOU TVARU V
KÓD UL
Délka: 137,6 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5026 m2

®

wENGÉ PASSIONATA
ELiGNA U 1300 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1300 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1300 (Se 4 DrážKAMI)

>47

BÍLá BROUŠENá BOROVICOVá PRKNA
ELiGNA U 1235 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1235 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1235 (Se 4 DrážKAMI)

KÓD UF
Délka: 138 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m2

0

2

eligna kód u:
bez drážek

Perspective® kód ul:
se 2 drážkami

0

BÍLá POPELAVá PRKNA
ELiGNA U 1184 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1184 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1184 (Se 4 DrážKAMI)

DUBOVá PRKNA SVĚTLEŠEDá LAKOVANá
ELiGNA UM 1304 (BeZ DrážKy (IMPreSSION)
PERsPECTiVE UL 1304 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1304 (Se 4 DrážKAMI)

BÍLÉ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY
>48
ELiGNA U 915 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 915 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 915 (Se 4 DrážKAMI)

4

Impression

eligna kód uM: bez
drážek, zvýrazňuje přechod
mezi podlahovými panely

JAVOROVá PRKNA PŘÍRODNÍ SVĚTLá
ELiGNA U 1307 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1307 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1307 (Se 4 DrážKAMI)

Perspective® kód uf:
e 4 drážkami

> > Drážky vytvářejí v místnosti
hloubku
> elegantní prknový formát
> široká škála přirozených barev
(světlé/tmavé) na jeden vzor pro
přirozený vzhled
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. cokoli
rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné designy
dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory
jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled
povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady
požádejte svého prodejce.
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elIgNA
PrKeNNá PODlAhA
BEZ DRáŽKY TVARU VE
KÓD U
Délka: 138 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,7222 m2

PerSPecTIVe
PrKeNNá PODlAhA
S DRáŽKOU TVARU V
KÓD UL
Délka: 137,6 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5026 m2

®

TVRZENÉ DUBOVÉ PLAňKY
ELiGNA U 1896 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1896 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1896 (Se 4 DrážKAMI)

ŠEDá BROUŠENá TÝKOVá PRKNA
ELiGNA U 1163 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1163 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1163 (Se 4 DrážKAMI)

PLAňKY Z VYZRáLÉHO DUBU
ELiGNA U 860 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 860 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 860 (Se 4 DrážKAMI)

STARÉ MATOVANÉ NAOLEJOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY
>48
ELiGNA U 312 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 312 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 312 (Se 4 DrážKAMI)

NAOLEJOVANÉ OŘECHOVÉ PLAňKY
ELiGNA U 1043 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1043 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1043 (Se 4 DrážKAMI)

VÝBĚROVÉ DUBOVÉ TMAVĚ LAKOVANÉ PLAňKY
ELiGNA U 1001 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1001 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1001 (Se 4 DrážKAMI)

KÓD UF
Délka: 138 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m2

0

2

eligna kód u:
bez drážek

Perspective® kód ul:
se 2 drážkami

0

4

Impression

eligna kód uM: bez
drážek, zvýrazňuje přechod
mezi podlahovými panely

Perspective® kód uf:
se 4 drážkami

> Drážky vytvářejí v místnosti
hloubku
> elegantní prknový formát
> široká škála přirozených barev
(světlé/tmavé) na jeden vzor pro
přirozený vzhled
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. cokoli
rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné designy
dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory
jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled
povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady
požádejte svého prodejce.

QS_B2C_2011_zone4.indd 56

13/12/10 18:54

eligna - perspective 56 - 57
PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ TŘEŠňOVÉ PLAňKY
ELiGNA U 864 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 864 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 864 (Se 4 DrážKAMI)

VÝBĚROVÉ DUBOVÉ PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ PLAňKY
>49
ELiGNA U 995 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 995 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 995 (Se 4 DrážKAMI)

PŘÍRODNÍ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY
ELiGNA U 896 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 896 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 896 (Se 4 DrážKAMI)

BÍLá POPELAVá PRKNA
ELiGNA U 1384 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1384 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1384 (Se 4 DrážKAMI)

TMAVÉ LAKOVANÉ DUBOVÉ PLAňKY
ELiGNA U 918 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 918 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 918 (Se 4 DrážKAMI)

PLAňKY ZE STAROBYLÉHO DUBU
ELiGNA U 861 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 861 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 861 (Se 2 DrážKAMI)

PŘÍRODNÍ OLEJOVANá PRKNA HOMAGE OAK uf 1157 lZe KOMBINOVAT
BeZeSPAry S lZe KOMBINOVAT
ELiGNA U 1157 (BeZ DrážKy)
BeZeSPAry S ArTe uf 1155
PERsPECTiVE UL 1157 (Se 2 DrážKAMI)
O DAlší rADy POžáDeJTe
SVéhO PrODeJce
PERsPECTiVE Uf 1157 (Se 4 DrážKAMI)

PLAňKY MERBAU
ELiGNA U 996 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 996 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 996 (Se 4 DrážKAMI)

DUBOVá PRKNA TMAVOŠEDá LAKOVANá
ELiGNA UM 1305 (BeZ DrážKy) (IMPreSSION))
PERsPECTiVE UL 1305 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1305 (Se 2 DrážKAMI)

DUB PASSIONATA
ELiGNA U 1301 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1301 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1301 (Se 4 DrážKAMI)

PLAňKY wENGE
ELiGNA U 1000 (BeZ DrážKy)
PERsPECTiVE UL 1000 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1000 (Se 4 DrážKAMI)
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DUBOVá PRKNA ČERNá LAKOVANá
ELiGNA UM 1306 (BeZ DrážKy (IMPreSSION))
PERsPECTiVE UL 1306 (Se 2 DrážKAMI)
PERsPECTiVE Uf 1306 (Se 2 DrážKAMI)
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elITe
PrKeNNá PODl AhA
S JeMNýMI SPOJI

Tato prvotřídní řada podlah s jemnými spoji
je elegantní a stylová, a protože prkna se
spojují beze spár – tak jako u všech podlah
Quick•Step® – mezi spoji se nedrží prach a
nečistota.

DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDá PRKNA I ELiTE UE 1406
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Milovat budete i snadnou
instalaci a údržbu těchto
podlah. Tento matný dubový
vzor je přirozený a v dokonalém
souladu s dekorem jídelny.

58 - 59
elite

TeNTO
VZhleD
SI
ZAMILUJETE

DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDá PRKNA I ELiTE UE 1406
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STARÝ
ZIMNÍ DuB
TMAVý
Starý zimní dub tmavý je
podlaha s hrubou texturou. Tato
textura v kombinaci s jemnými
barvami přináší do vaší ložnice
klid.

NOVINKA

STARÝ ZIMNÍ DUB TMAVÝ I ELiTE UE 1496
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60 - 61
elite

NOVINKA

STARÝ ZIMNÍ DUB PŘÍRODNÍ I ELiTE UE 1493

NOVINKA

DUB ZIMNÍ STŘEDNÍ I ELiTE UE 1492
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PODMANIVÉ

elITe

Mezi 12 různými designy
Quick•Step® elite se určitě
najde alespoň jeden, který bude
odpovídat „vašemu“ stylu.

PrKeNNá PODl AhA
S JeMNýMI SPOJI
Délka: 138 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,7222 m2

DUBOVá PRKNA SVĚTLEŠEDá LAKOVANá
ELiTE UE 1304

NOVINKA
> elegantní prknový formát
> Jemná drážka ve tvaru V po celém
obvodu prken
> rychlá a snadná instalace pomocí
systému uniclic®

STARÝ ZIMNÍ DUB PŘÍRODNÍ
ELiTE UE 1493
>61

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

DUBOVá PRKNA TMAVOŠEDá LAKOVANá
>62
ELiTE UE 1305

DUBOVá PRKNA TMAVOŠEDá LAKOVANá I ELiTE UE 1305
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62 - 63
elite

NOVINKA

DUBOVá PRKNA SVĚTLá OPOTŘEBOVANá
ELiTE UE 1303

DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ
ELiTE UE 1491

DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDá PRKNA
ELiTE UE 1406
>59

DUB LETITÝ PŘÍRODNÍ PRKNA
ELiTE UE 1387

DUB LETITÝ ŠEDá PRKNA
ELiTE UE 1388

NOVINKA

DUB ZIMNÍ STŘEDNÍ
>61
ELiTE UE 1492

NOVINKA

DUB LETITÝ TMAVá PRKNA
ELiTE UE 1389

DUBOVá PRKNA ČERNá LAKOVANá
ELiTE UE 1306

STARÝ ZIMNÍ DUB TMAVÝ
ELiTE UE 1496
>60

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. cokoli
rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné designy
dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory
jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled
povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady
požádejte svého prodejce.
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lAguNe
KOuPelNOVé PODl Ahy –
VhODNé PrO POužITí I
V JINých MíSTNOSTech

V případě podlah lagune vytvořila
společnost Quick•Step® modelovou
řadu typu lodní paluba, která je vhodná
zejménaz do koupelen. Tyto designy lze
použít i v jiných místnostech v domě.

ŠEDÝ TÝK, LODNÍ PALUBA I LAGUNE UR 1205
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64 - 65
lagune

Tato moderní koupelna se pyšní
báječným efektem šedé týkové
podlahy lagune. Její čisté linie a
elegantní styl perfektně doplňují
dekoraci a vybavení.

chOĎTe PO
PRKNECH!

ŠEDÝ TÝK, LODNÍ PALUBA I LAGUNE UR 1205
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DlOuhé,
TMAVé A
ATRAKTIVNÍ
Dvoukřídlé dveře odhalují, že
jsme v majestátní koupelně
městského domu z roku 1902.
retro styl přirozeně vyplývá ze
zbytku interiéru a je dokonale
zvýrazněn tmavou lakovanou
podlahou typu lodní paluba.

VÝBĚROVÝ DUB TMAVĚ LAKOVANÝ, LODNÍ PALUBA I LAGUNE UR 1035
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66 - 67
lagune

AhOJ Z
PRAVOBOKU!

PŘÍRODNĚ LAKOVANÝ DUB, LODNÍ PALUBA I LAGUNE UR 946

Tato úžasná podlaha merbau typu
lodní paluba je ideální volbou k
této tradiční a přitažlivé výzdobě.
Vytváří perfektní místo, kde můžete
složit ruce do klína, uvolnit se a
nechat svět světem.

MERBAU, LODNÍ PALUBA I LAGUNE UR 1032
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Tato současná koupelna je
multifunkční místností. Pro děti
je místem, kde se mohou ráchat
a hrát si ve vodě, aniž by se
staraly, jestli trochu nezamokří
podlahu.

Pro vás je oázou klidu a míru –
místem, kde spláchnete starosti
dlouhého dne. S podlahou
Quick•Step® lagune můžete mít
obojí.

VAše
OSOBNí
LáZNĚ

ČERNÝ LAKOVANÝ PALISANDR, LODNÍ PALUBA I LAGUNE UR 1225
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68 - 69

lAguNe
lagune

KOuPelNOVé PODl Ahy
– VhODNé PrO POužITí I
V JINých MíSTNOSTech
Délka: 138,05 cm
šířka: 9,98 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,6532 m2
ŠEDÝ TÝK, LODNÍ PALUBA
LAGUNE UR 1205
>65

PŘÍRODNĚ LAKOVANÝ DUB, LODNÍ PALUBA
LAGUNE UR 946
>67

VÝBĚROVÝ DUB TMAVĚ LAKOVANÝ, LODNÍ PALUBA
>66
LAGUNE UR 1035

MERBAU, LODNÍ PALUBA
>67
LAGUNE UR 1032

> Do koupelny, ale i do jiných místností
> Když použijete Seal & click:
záruka 10 let na koupelnu
(stránka 111)
> S integrovaným protiskluzovým
pásem
> široká škála přirozených barev
(světlé/tmavé) na jeden vzor
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

ČERNÝ LAKOVANÝ PALISANDR, LODNÍ PALUBA
>68
LAGUNE UR 1225

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro
vlhkost. cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla
zůstat voda. Tištěné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru,
ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje
všechny nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled povrchové struktury a
zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte
svého prodejce.

Když použijete
Seal & click
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clASSIc
Tr ADIčNí l AMINáTOVé
PODl Ahy BeZ Dr á žK y T VAru V

Quick•Step® classic je více než jen
laminátová podlaha. V této řadě
naleznete vzájemnou souhru barvy
a stylu a přírodního vzhledu a dojmu.

TÝK BÍLÝ BĚLENÝ I CLAssiC QsM 031
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70 - 71
classic

Dětské pokoje jsou svojí
povahou místa, jež musí být
útulná a přitažlivá.
Tato bíle lakovaná týková
podlaha vytváří správnou
atmosféru pro hraní – a zároveň
je trvanlivá, takže vydrží celé
roky.

PuSŤTe
DOVNITŘ
SLUNCE

TÝK BÍLÝ BĚLENÝ I CLAssiC QsM 031

QS_B2C_2011_zone4.indd 71

13/12/10 18:55

Duch NAD
HMOTOU
Je radost sedět ve svém
oblíbeném křesle a číst si knihu.
Ještě příjemnější je vědět, že
podlaha Quick•Step® si udrží
jemný lesk po mnoho příštích let,
neboť na podlahy Quick•Step®
je poskytována 20letá záruka.

DUB SVĚTLEŠEDÝ OLEJOVANÝ I CLAssiC QsM 034
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72 - 73
classic

Tato podlaha vytváří atmosféru
pohody a vnitřního klidu.
Je to podlaha s tradičním, a
přesto klasickým vzhledem.

DUB
PůLNOČNÍ
PřírODNí

DUB PůLNOČNÍ PŘÍRODNÍ I CLAssiC QsM 057
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Je-li vaše kuchyně či jídelna
srdcem domova, je důležité, aby
se snadno udržovala v čistotě.
Nepořádné děti (a ještě
nepořádnější dospělí) jsou
zkouškou pro každou podlahu –
ať si říkají, co chtějí.

Podobně jako všechny
výrobky Quick•Step®
představují tato matná
olejovaná prkna s reflexním
zářivým povrchem špičkovou
kvalitu a jejich instalace je
hračkou – proto se dokonale
hodí do obýváků a kuchyní.

Večeře Je
HOTOVA

DUB LETITÝ TMAVÝ I CLAssiC QsM 039
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74 - 75

clASSIc
classic

Tr ADIčNí l AMINáTOVé
PODl Ahy BeZ Dr á žK y
T VAru V
Délka: 120 cm
šířka: 19 cm
Tloušťka: 7 mm
1 krabice: ± 1,8240 m2
TÝK BÍLÝ BĚLENÝ
CLAssiC QsM 031

0

0

classic kód QST:
bez drážek

BOROVICE SEVERSKá
CLAssiC QsT 041

>71

NOVINKA

Impression

classic kód QSM: bez
drážek, zvýrazňuje přechod
mezi podlahovými panely

> Tradiční laminátová podlaha
> Kvalita Quick•Step®, rovněž v
základní produktové řadě
> Designy s jednotlivými, dvojitými
nebo trojitými prkny
> Díky systému uniclic® bez drážek
je instalace rychlá a snadná;
zdůrazňuje přechod mezi
podlahovými panely

JASAN BÍLÝ
CLAssiC QsT 056

VYVINUTĚJŠÍ JAVOR
CLAssiC QsT 016

SVĚTLá TŘÍPARKETOVá BŘÍZA
CLAssiC QsT 025

VYVINUTĚJŠÍ BUK
CLAssiC QsT 015

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. cokoli
rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné designy
dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory
jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled
povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady
požádejte svého prodejce.
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clASSIc
Tr ADIčNí l AMINáTOVé
PODl Ahy BeZ Dr á žK y T VAru V
Délka: 120 cm
šířka: 19 cm
Tloušťka: 7 mm
1 krabice: ± 1,8240 m2

VÝBìROVÝ DUB BÍLÝ-PARKETA
CLAssiC QsT 028

0

0

classic kód QST:
bez drážek

DUB BÍLÝ BĚLENÝ
CLAssiC QsM 032

NOVINKA
Impression

classic kód QSM: bez drážek,
zvýrazňuje přechod mezi
podlahovými panely

> Tradiční laminátová podlaha
> Kvalita Quick•Step®, rovněž v
základní produktové řadě
> Designy s jednotlivými, dvojitými
nebo trojitými prkny
> Díky systému uniclic® bez drážek
je instalace rychlá a snadná;
zdůrazňuje přechod mezi
podlahovými panely

VYVINUTĚJŠÍ PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ DUB
CLAssiC QsT 013

DUB PůLNOČNÍ PŘÍRODNÍ
CLAssiC QsM 057
>73

VYVINUTĚJŠÍ MERBAU
CLAssiC QsT 017

DUB LETITÝ PŘÍRODNÍ
CLAssiC QsM 037

VÝBìROVÝ DUB TMAVÝ-PARKETA
CLAssiC QsT 030

DUB LETITÝ ŠEDÝ
CLAssiC QsM 038

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro
vlhkost. cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla
zůstat voda. Tištěné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru,
ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje
všechny nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled povrchové struktury a
zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte
svého prodejce.
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76 - 77
classic
DUB LETITÝ SVĚTLE ŠEDÝ
CLAssiC QsM 040

PŘÍRODNÍ BUK
CLAssiC QsT 009

PLAňKOVÝ DUB
CLAssiC QsT 008

DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ
CLAssiC QsM 033

VÝBìROVÝ DUB PøÍRODNÍ-PARKETA
CLAssiC QsT 029

VYVINUTĚJŠÍ TŘEŠEň
CLAssiC QsT 004

DUB PůLNOČNÍ TMAVÝ
CLAssiC QsM 058

DUB SVĚTLEŠEDÝ OLEJOVANÝ
CLAssiC QsM 034
>72

PRKNO PANGA DVOJITÉ
CLAssiC QsT 027

DUB HNĚDÝ OLEJOVANÝ
CLAssiC QsM 035

DUB LETITÝ TMAVÝ
CLAssiC QsM 039

DUB TMAVOŠEDÝ OLEJOVANÝ
CLAssiC QsM 036

NOVINKA

QS_B2C_2011_zone4.indd 77

>74
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gO
MODerNí l AMINáTOVé
PODl Ahy BeZ Dr á žK y T VAru V

Kromě designů tvořených jedním prknem
roste poptávka po podlahách s mnohočetnými spojenými pruhy. firma Quick•Step®
tvrdě pracovala na produktové řadě go se
záměrem, aby šířka prken byla v souladu s
charakterem a stylem každého druhu dřeva.

JASAN BÍLÝ 7-PRUHů I GO QsG 051
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78 - 79
go
JASAN BÍLÝ 7-PRUHů I GO QsG 051
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rOZšIřTe SVé
OBZORY
Je snadné rozhodnout se žít s
exotickou podlahou, když máte
k dispozici tuto podlahu wengé
s 10 pruhy. Je tmavá a tajemná
a dokonalá pro noci strávené u
ohně.

gO

NOVINKA

MODerNí l AMINáTOVé
PODl Ahy BeZ Dr á žK y T VAru V
Délka: 120 cm
šířka: 19 cm
Tloušťka: 7 mm
1 krabice: ± 1,8240 m2

JASAN BÍLÝ 7-PRUHů
GO QsG 051
>79

NOVINKA

> Kvalita Quick•Step®, rovněž v
základní produktové řadě
> Designy se dvěma, třemi, čtyřmi,
pěti, sedmi nebo deseti pruhy
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná
BŘÍZA MáSLOVá 2-PRUHů
GO QsG 052

NOVINKA

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

wENGÉ 10-PRUHů I GO QsG 047
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ŠVESTKA DŽUNGLE 2-PRUHů
GO QsG 055

wENGÉ 10-PRUHů
GO QsG 047

>80
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80 - 81
go
TÝK KARTáČOVANÝ 5-PRUHů
GO QsG 042

JAVOR SVĚTLÝ 5-PRUHů
GO QsG 046

DUB FRANCOUZSKÝ BÍLÝ LAKOVANÝ 4-PRUHY
GO QsG 043

DUB FRANCOUZSKÝ PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ 4-PRUHY
GO QsG 044

DUB PŘÍRODNÍ LAKOVANÝ PRKNO
GO QsG 048

NOVINKA

ADAMOVO JABLKO 2-PRUHů
GO QsG 053

NOVINKA

DUB ŠEDÝ OLEJOVANÝ PRKNO
GO QsG 049

DUB ČOKOLáDOVÝ 3-PRUHů
GO QsG 054

DUB FRANCOUZSKÝ ŠEDÝ LAKOVANÝ 4-PRUHY
GO QsG 045

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. cokoli
rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné designy
dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené
vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. reprezentativní
vzhled povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další
rady požádejte svého prodejce.
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ArTe
SK VOSTNé Dl A žDIce
S JeMNýMI Dr á žK AMI
T VAru V

Těmito unikátními velkými podlahovými
dlaždicemi společnost Quick•Step® určuje
trend. Dlaždice spojují šarm a trvanlivost
originální podlahy s praktickými výhodami
laminátu. Proměňte svůj dům v domov.

DLAŽBA MRAMOROVá I ARTE Uf 1400
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82 - 83

ÚŽASNÝ
PrOSTOr

arte

Tato podlaha s nevšedním
mramorovým vzhledem
vznikla díky neuvěřitelné
kolekci Quick•Step® Arte.
carrarský mramor nás inspiroval
k vytvoření dlaždic, jež jsou
neobyčejně živé, vyzařují luxus
a dávají najevo svoji třídu.

DLAŽBA MRAMOROVá I ARTE Uf 1400
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OKáZAlé
BOHATSTVÍ
Tyto bílé olejované dlaždice
Versailles jsou zlatým
hřebem tohoto majestátního
venkovského domu. Můžete
jasně vidět, jak je na stejné
dlaždici jeden šev výše než
druhý.

VERSAILLES BÍLÉ OLEJOVANÉ I ARTE Uf 1248
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84 - 85

Podlaha pokračuje přímo do
obývacího pokoje, kde se
dlaždice bezešvě napojují
na prkna Perspective®, která
mají naprosto stejný design
naolejovaného dubu.

arte

Tyto trvanlivé dlaždice
Quick•Step® Arte se dokonale
hodí do vstupní haly.
Jejich větší velikost – 62,4 cm
x 62,4 cm – dodává tomuto
prostoru odvážný a jednolitý
vzhled.

VíTeJTe
DOMA

AR

PE

Rs

PE

CT

iV

EU

f1

15

TE

Uf

11

55

7

VERSAILLES SVĚTLÝ I ARTE Uf 1155 & PŘÍRODNÍ OLEJOVANá PRKNA HOMAGE OAK I PERsPECTiVE Uf 1157
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hlazený beton je výborný
nápad, dokud na špatných
místech nepopraská. Tyto
snadno instalovatelné dlaždice
jsou čistou a cenově dostupnou

alternativou, a protože jsou od
firmy Quick•Step®, snadno se
udržují a podle záruky vydrží
minimálně 25 let.

KráSA
V DESIGNU

LEŠTìNÝ PøÍRODNÍ BETON I ARTE Uf 1246
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86 - 87
arte

Pokud váš domov vypadá
takto – nebo pokud si to
přejete – pak tyto velké
dlaždice se vzhledem kůže
jsou pro vás. Mají pozměněnou
povrchovou strukturu a jsou
lemované jemnými drážkami
tvaru V.

NeVšeDNí
PODLAHA

DLAŽBA TMAVá KůŽE I ARTE Uf 1402
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Když jej máte, předveďte jej.
Kombinace těchto tmavých
betonových dlaždic
Quick•Step® Arte a velkých
bílých zdí hovoří o velmi
moderním pojetí.

DeJTe NA
ODIV
SVůJ STYL

LEŠTìNÝ TMAVÝ BETON I ARTE Uf 1247
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88 - 89

ArTe
arte

SK VOSTNNé Dl A žDIce S
JeMNýMI Dr á žK AMI T VAru V
Délka: 62,4 cm
šířka: 62,4 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5575 m2

> Velké podlahové dlaždice

DLAŽBA MRAMOROVá
ARTE Uf 1400
>83

VERSAILLES BÍLÉ OLEJOVANÉ
ARTE Uf 1248*
>84

LEŠTìNÝ PøÍRODNÍ BETON
>86
ARTE Uf 1246

DLAŽBA SVĚTLá KůŽE
ARTE Uf 1401

> Produktová řada různých designů
s reálnou povrchovou texturou
> Každá dlaždice má po obvodu
jemnou drážku ve tvaru V
> Tloušťka 9,5 mm (masivnější zvuk)
> Dřevěné designy: autentický
charakter díky rozdílům ve výšce,
které skutečně pocítíte
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

DLAŽBA TMAVá KůŽE
ARTE Uf 1402
>87

VERSAILLES SVĚTLÝ
ARTE Uf 1155*

lZe KOMBINOVAT BeZeSPAry

>85

S PerSPecTIVe uf 1157

>85

LEŠTìNÝ TMAVÝ BETON
>88
ARTE Uf 1247

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro
vlhkost. cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla
zůstat voda. Tištěné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale
nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny
nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled povrchové struktury a zakončení
spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého prodejce.
*Tyto výrobky byly vyrobeny s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé z testovacích metod
eN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com
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QuADrA
Dl A žDIce Tr ADIčNí
VelIKOSTI

Tyto dlaždice vzhledu kamene, které
vyzařují teplo a pohostinnost, mají jen velmi
malé nároky na údržbu. řada Quick•Step®
Quadra je jedinečná. umožní vám položit
keramické dlaždice přírodního kamenného
vzhledu s designovými vzory v křížové nebo
běhounové vazbě.

LUNA I QUAdRA TU 400

QS_B2C_2011_zone4.indd 90

13/12/10 18:57

90 - 91
quadra

Potřebujte-li čistou a funkční
podlahu, pak dlaždice
Quick•Step® Quadra jsou pro
vás ty pravé. rádi uslyšíte, že
jako bonus mají stylový vzhled
a dojem.

čISTý
DESIGN

LUNA I QUAdRA TU 400
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LINÉ SVĚTLá I QUAdRA TU 1297

LINÉ TMAVá I QUAdRA TU 1299
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Když si děti chtějí hrát, je
nejlepší, když mají svůj
vlastní prostor – takový, kde
mohou bez obav dělat
nepořádek. Tyto dlaždice byly
pro dosažení působivého účinku
položeny v křížovém vzoru.

92 - 93
quadra

PŮSOBIVÉ
DLAŽDICE

LIné šEDá I quadra tu 1298
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POJĎ SI VeN
HRáT
Vstupní haly jsou samozřejmě
velmi frekventovaná místa,
zejména když máte děti, které
běhají sem a tam. Dlaždice
Prato jsou ideální: trvanlivé a
zároveň přívětivé.

PRATO I QUAdRA Uf 1018
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94 - 95

QuADrA
quadra

Dl A žDIce Tr ADIčNí VelIKOSTI
KÓD TU
Délka: 39,4 cm
šířka: 39,4 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,5524 m2
CODE UF
Délka: 39,6 cm
šířka: 39,6 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,5682 m2

LUNA
QUAdRA TU 400

>91

TRAMONTO
QUAdRA TU 402

> lze je pokládat v křížové či
běhounové vazbě
> Odhalte povrchovou strukturu
neuvěřitelně příjemnou na dotek
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

LINÉ TMAVá
QUAdRA TU 1299

> 92

LINÉ SVĚTLá
QUAdRA TU 1297

>92

LINÉ ŠEDá
QUAdRA TU 1298

PRATO
QUAdRA Uf 1018*

> 94

TRENTO
QUAdRA Uf 406

>93

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. cokoli
rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné designy dávají
představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze
výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled povrchové
struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte svého
prodejce.
* Tento výrobek byl vyroben s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod
eN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com
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OBJeVTe
VšechNA řešeNí
QuIcK•STeP® PrO
DOKONAle
ZAKONČENOU
PODLAHU

98

Quick•Step® vyvinul sladěná řešení, s nimiž dokonale
zakončíte svoji podlahu Quick•Step®. Objevte kompletní
řadu řešení Quick•Step® – od sladěných soklů, produktů
čištění a údržby a podkladových vrstev až k instalačním
nástrojům.

108
DOKONALE
ZAKONČENá
PODLAHA
98

SOKLY

Máme celou škálu soklů
odpovídajících každé podlaze a
každému vkusu

104

PROFIL INCIZO®

5v1

Jeden a tentýž profil lze použít
na všechna zakončení, která vaše
podlaha potřebuje
NOVINSKA

105

JEDNODUCHá
ŘEŠENÍ PRO SCHODY
S profilem Incizo® nyní můžete
zakončit své schody,
jak budete chtít

106

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

NOVINSKA

Souprava pro údržbu a další řešení
Quick•Step® k uchování podlahy ve
špičkovém stavu
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96 - 97
NOVINSKA

řešení

NOVINSKA

104

105

106

110

113

114

RYCHLá
INSTALACE
25LETá ZáRUKA

108

PODKLADOVÉ VRSTVY

112

110

SNADNá INSTALACE

113

SRDCE PRO PŘÍRODU

114

PORADCE PRO VÝBĚR
PODLAHY

Quick•Step® má tu pravou
podložku pro každou situaci

Položte svou podlahu okamžitě
díky patentovanému systému
uniclic®

Proč Quick•Step® poskytuje 25letou
záruku

Navrhněte si vlastní interiér
115

PŘEHLED PRODUKTOVÉ
ŘADY
Váš průvodce výběrem dokonalé
laminátové podlahy Quick•Step®
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PROČ
SOKLY
QUICK•STEP®?

VyBerTe
SI OrIgINálNí
SlADěNé SOKly
QUICK•STEP®

1. SLADĚNÉ BARVY
Quick•Step® nabízí
řešení pro každou
podlahu v jednotném
designu a barvě.

2. ŠIROKÝ VÝBĚR
Nabídka zahrnuje sokly různé výšky a
šířky – je na vás, abyste si vybrali ten,
který se vám líbí nejvíc.

3. PRAVÉ LAMINáTOVÉ
SOKLY ODOLNÉ PROTI
POŠKRáBáNÍ

Tyto sokly opravdu vydrží nápor
každodenního života!

SNADNá INSTALACE S
Máme kompletní škálu soklů pro každou podlahu a pro
každý vkus. Všechna řešení prošla testem kvality právě tak
jako vaše nová laminátová podlaha Quick•Step®. Můžete
tak využít plnou záruku Quick•Step®, která znamená
dlouhá léta bez starostí.

Kolejnicemi Quick•Step®
Viz strana 99

Svorkami Quick•Step®
Viz strana 100

Lepidlem Quick•Step® One4All
Viz strana 101
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98 - 99
soklové lišty
279 cm x 7,7 cm x 14 mm
204 cm x 10 cm x 14 mm

SOKLOVÉ LIŠTY PARQUET QSPSKr(-)
SOKLOVÉ LIŠTY PARQUET LARGO QSlPSKr(-)
čisté linie parketové soklové lišty dodají konečný vzhled jakékoli
prkenné podlaze. Barva a struktura parketové soklové lišty je
identická s barvou a strukturou podlahy.

240 cm x 14 cm x 16 mm

ANGLICKÉ SOKLOVÉ LIŠTY CLASSIC QSOSKr(-)
Tyto extra vysoké, ladné soklové lišty byly speciálně vyvinuty pro
elegantní a klasické zakončení podlahy largo. Na zadní straně
soklové lišty je drážka pro skrytí telefonních nebo počítačových
kabelů.

Sokly Quick•Step® Parquet largo byly speciálně vyvinuty tak,
aby odpovídaly větším délkovým a šířkovým proporcím prken
largo.
Na zadní straně soklové lišty je drážka pro skrytí telefonních
nebo počítačových kabelů.

KOLEJNICE QUICK•STEP QSTrAcKPV240
Tyto sokly s kolejnicí vyrobenou na míru snadno nainstalujete.
Kolejnici můžete připevnit ke zdi šrouby nebo lepidlem
Quick•Step® One4All. Jednoduše na ni sokl zacvakněte a vše je
hotovo. Kolejnice umožňuje soklovou lištu vyjmout a získat tak
přístup k telefonním nebo počítačovým kabelům.

240 cm x 27 mm x 8 mm
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240 cm x 5,8 cm x 12 mm

240 cm x 9 cm x 18 mm

STANDARDNÍ SOKLOVá LIŠTA QSSKr(-)

VYSOKÝ SOKL QShSKr(-)

Kvalitní sokl pro každý interiér.

extra vysoký sokl. Ideální řešení pro renovace.

TIP
Svorky by měly být
nainstalovány zároveň
s podlahou.

SVORKY QUICK•STEP
K dispozici pro standardní a vysoké sokly.
Tento revoluční svorkový systém pro montáž soklů bez
lepidla a šroubových spojů zajišťuje snadnou instalaci a
50% úsporu času. Sokl lze kdykoli odstranit. Požádejte
svého prodejce o svorky odpovídající vaší podlaze a
soklům.
Obsah: 50 svorek
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100 - 101
soklové lišty
240 cm x 4 cm x 22 mm

240 cm x 1,7 cm x 17 mm

VENKOVSKÝ SOKL QSrSKr(-)

SCOTIA QSScOT(-)

Tradiční sokl, který se ideálně hodí na zakrytí širokých
dilatačních spojů.

Není třeba odstraňovat stávající sokly, pouze zakryjte dilatační
spoj tímto užitečným nástrojem.

TIP
Zajistěte, aby byl povrch
bez prachu a mastnoty.
Nenanášejte příliš mnoho
lepidla.

LEPIDLO QUICK•STEP® ONE4ALL QSglue290
Toto multifunkční lepidlo bylo speciálně vyvinuto pro použití se
všemi aplikacemi Quick•Step®. Je perfektní pro rychlé a pevné
upevnění všech soklů na zeď a pro použití s profilem Incizo® a
dílčími profily Quick•Step®.
Obsah: 290 ml
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QSISKRwHITEMD240

1. Ovolo

240 cm x 16 cm x 16 mm

QSISKROGEEMD240

2. Ogee

SOKL, KTERÝ LZE NATÍRAT
Tento sokl s patentovanou technologií Incizo® vám umožní projevit kreativitu a
dodat svému interiéru trochu osobitý charakter.
Zvolte si klasický nebo moderní vzhled, sami si vyberte výšku a barvu, zkrátka
vytvořte vzhled a dojem podle vlastního vkusu.
K dostání ve třech tvarech:
> Ovolo
> Ogee
> Torus

QSISKRTORUSMD240

TIP

3. Torus
NEKONEČNÉ KOMBINAC

Výšku každého tvaru
lze upravit pomocí
přiloženého nože
Incizo®.

DVEŘNÍ ROHOŽ QUICK•STEP® QSDOOrMAT
Quick•Step® nabízí dveřní rohož, která se dobře hodí do
předsíně a která zabrání vnikání písku a špíny do vašeho
domu. Snadno ji položíte a snadno ji udržíte v čistotě –
dveře se budou otevírat lehce, aniž by jim cokoli překáželo.
Tato rohož dokonale zapadá do silného hliníkového rámu.
elegantní a praktické řešení.
4 čisticí zóny:
> Zóna oškrabování
> Zóna kartáčování
> Zóna sušení
> Sběrná zóna
43,4 cm x 74,6 cm x 9 mm
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102 - 103
soklové lišty

15/22 mm

KRYTKY RADIáTOROVÝCH TRUBEK QUICK•STEP® QSrc(-)

52 mm

K zakončení topných prvků a trubek v souladu s podlahou
slouží jednotný kryt trubek, který je vhodný na různé
průměry – 15 mm nebo 22 mm. Zkontrolujte průměr a
zakončete podlahu laminátovým kroužkem, který s ní bude
ladit.
Obsah: 2 radiátorové krytky v balení

QUICK•STEP® KIT QSKIT(-)
Tato elastická akrylová pasta je ideálním řešením pro
místa, kde nemůžete instalovat sokly či profily.
Je dostupná v barvě ladící s vaší podlahou – požádejte
o radu svého prodejce.

TIP
ujistěte se, že
povrch je bez prachu
a mastnoty.

Obsah: 310 ml

LAMINáTOVÉ SAMOLEPKY
QUICK•STEP® QSSAlA(-)
Použijte laminátové pásky pro povrchovou úpravu boků schodišť,
soklů a profilů. Dokonalé zakončení vaší podlahy.

TIP
ujistěte se, že
povrch je bez prachu
a mastnoty.
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INCIZO®, 1 - 2 - 3 - 4 ...
Patentovaný profil Incizo® značky Quick•Step® je multifunkční nástroj k zakončení podlahy. Jeden
a tentýž profil lze použít na všechna zakončení, jež vaše podlaha potřebuje.

PROČ
QUICK•STEP® INCIZO®?
> 5 RůZNÝCH APLIKACÍ 1 produktu.
> PRAKTICKÉ

Vytvoříte si profil, který potřebujete pro dokonalé zakončení
podlahy.

> HOSPODáRNÉ

Jakékoli nepoužité kusy profilu můžete využít k jiným
účelům. Nezůstanou vám žádné nadbytečné profily či
zbytky.

> JEDNODUCHÉ

Vždy máte po ruce správné řešení.

TIP

> ŽáDNÉ NEPRAKTICKÉ SPOJE

Na rozdíl od jiných typů multifunkčních profilů.

Seřízněte přiloženou
řezačkou svůj profil
Incizo® na
požadovaný tvar.

Dostupné také v kovově zlatém, stříbrném a bronzovém provedení (ne pro
použití na schody).

1

Jak mohu spojit dvě
podlahy stejné výšky?

Pomocí profilu Incizo® seříznutým
jako dilatační profil.

QS_B2C_2011_zone4.indd 104

2

3

Jak mohu vyřešit výškové
rozdíly mezi jednotlivými
podlahami?

Jak mám zakončit laminátovou
podlahu Quick•step® u zdi
nebo u okna?

Použijte profil Incizo® seříznutý jako
adaptační profil.

Incizo® vytváří čistý okrajový profil.
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104 - 105
incizo ®

5V1
Quick•Step®
řešení pro vaše
NOVINKA
schody
Profil Quick•Step® Incizo® lze použít také k
zakončení schodů.
> Bezespáré a neznatelné: barva
sladěná s vaší podlahou a diskrétní
přechod.
> Použitelné pro jakýkoli druh
schodiště: rovné či otočné, se
schodovými výstupky či bez nich,
zapuštěné či nezapuštěné.
> Jednoduché a rychlé.
Pro použití v kombinaci s příslušným
hliníkovým dílčím profilem.
(Objednává se samostatně)

Jak mohu spojit laminátovou
podlahu s kobercem
a dosáhnout krásného
zakončení?

4

Použijte profil Incizo® seříznutý jako
přechodový profil.

Neomezená řešení pro vaše schody s PrOfIleM Incizo® Quick•Step®

Laminátový proﬁl Incizo® QSINcP(-)(-)
> rozměry: 215 cm x 48 mm x 13 mm
> Obsah: 1 profil Incizo®, 1 řezačka a 1 plastová kolejnice

Kovový proﬁl Incizo® (ne pro použití na schody)
ve stříbrném, bronzovém či zlatém provedení QSINcPr(-)
> 2 rozměry: 270 cm x 47,4 mm x 11,4 mm nebo 93 cm x 47,4 mm x 11,4 mm
> Obsah: 1 profil Incizo®, 1 držadlo a 1 plastová kolejnice
> K dispozici i pro komerční použití ve stříbrné barvě s kovovou kolejnicí, šrouby
a kolíky QSINcPcSIlVMe270
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uDržeT
PODlAhu V
DOKONALÉM
STAVu Je SNADNé
laminát Quick•Step® se nejen snadno čistí, ale je i hygienický. Souvislý povrch brání
hromadění bakterií na podlaze. To je dobré jako prevence proti alergiím.
Doporučujeme čištění podlahy nasucho pomocí prachovky Quick•Step® z mikrovlákna.
Občas lze provést vlhké čištění pomocí lehce navlhčeného mopu.

"Svoji podlahu zbavuji prachu pomocí prachovky
Quick•step® z mikrovlákna.

Jane Astonová
učitelka

QS_B2C_2011_zone4.indd 106

Je to velmi rychlý a účinný způsob údržby. Jde o suché čištění, takže
nevzniká žádný nepořádek – hlavně proto, že veškerý prach se zachytí
přímo na prachovce.
Někdy k čištění podlahy používám i vodu, ale šetřím s ní. K vyčištění
podlahy používám čisticí prostředek Quick•Step®, zejména když si děti
hrají venku a vrátí se domů se zablácenýma nohama! Obnoví se původní
barvy podlahy a zvýrazní se její skutečný charakter."

13/12/10 18:58

čištění a údržba 106 - 107

NOVINKA

SOUPRAVA PRO ÚDRŽBU QUICK•STEP® QScleANINgKIT(-)
Všechny podlahy Quick•Step® lze snadno udržovat a uchovávat čisté pomocí speciální soupravy pro údržbu Quick•Step®. Je praktická,
snadno použitelná a obsahuje nastavitelnou rukojeť, pratelný mop z mikrovlákna a čisticí prostředek (750 ml). látku můžete používat
nasucho nebo lehce navlhčenou.
K dispozici rovněž samostatně:
> Čisticí mop Quick•Step® QScleANINgMOP
> Čisticí prostředek Quick•Step® 750 ml QScleANINg750
> Čisticí prostředek Quick•Step® 2l QScleANINg2000

QUICK•STEP® FORCE STICK QSfOrce030

QUICK•STEP® MIx & FIx QSMfIX(-)

Odolnější skvrny (permanentní popisovače, krém na boty atd.)
lze snadno odstranit pomocí prostředku Quick•Step® force.

lehké poškození lze snadno spravit a původní barvu podlahy lze
obnovit pomocí prostředku Quick•Step® Mix & fix. Dodává se
ve třech verzích: dekory tmavého dřeva, dekory světlého dřeva a
nedřevěné dekory. S jednou verzí můžete vytvořit 24 různých
barev pro rychlou a snadnou obnovu poškozeného prkna.

Obsah: 30 ml

Obsah: 1 tuba pasty na opravy, 2 lahve pigmentu a špachtle
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PrOč SI VyBrAT
PODLOŽKU
VrSTVu
QUICK•STEP®

1. TRVALE TLUMÍ ZVUK
Podložka Quick•Step® tlumí nepříjemné zvuky způsobované například psími tlapami a drápy, vysokými podpatky a hlasitou
hudbou. Tato podložka špičkové kvality si trvale zachovává původní tloušťku, a výsledkem je optimální redukce hluku po
mnoho let.

2. JE VYSOCE ODOLNá PROTI VLHKOSTI
Vaše podlaha je chráněna proti vzlínající vlhkosti.

3. VYROVNáVACÍ EFEKT
Malé nepravidelnosti nebo poškození základní podlahy snadno vyrovná podkladová vrstva Quick•Step®.

4. IDEáLNÍ PRO UNICLIC®
Díky hladkému povrchu podložek podkladových vrstev nedochází během instalace k uvíznutí částí podkladové vrstvy mezi
perem uniclic® a drážkou. Všechny podkladové vrstvy Quick•Step® navíc vytvářejí pevnou základnu, která chrání
zacvakávací systém uniclic®.

5. SYSTÉM 2 V 1
Podložka Quick•Step® 2 v 1 zkrátí dobu přípravy na instalaci vaší podlahy na polovinu. Protivlhkostní membrána (DPM)
s adhezivní páskou již byla zakomponována do vyrovnávací podkladové vrstvy. ušetří se tím spousta času a úsilí.

6. VHODNá PRO POUŽITÍ S PODLAHOVÝM VYTáPĚNÍM
Podložky Quick•Step® splňují všechny evropské normy pro podkladové vrstvy. Jsou testovány s cílem zajistit, aby při zahřátí
neuvolňovaly žádné nepříjemné pachy nebo škodlivé plyny. Navštivte naše webové stránky nebo požádejte o odbornou radu
svého prodejce, budete-li instalovat podlahové vytápění společně s laminátem Quick•Step®.
Chcete-li zachovat kvalitu své podlahy, je důležité použít podkladovou vrstvu Quick•Step®. Požádejte
prodejce o originální podkladovou vrstvu Quick•Step® a přečtěte naše záruční podmínky na straně 112.
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podkladové vrstvy 108 - 109

1. ŘEŠENÍ KE ZTLUMENÍ KROČEJOVÉHO ZVUKU
TJe TO ZVuK, KTerý SlyšíTe, KDyž Se NěKDO PrOcháZí PO VAší PODlAZe.

LEPŠÍ

DOBRÉ

BEST

QSUDLDRUCO15

QSUDLPLUS15
QSUDLPLUS60

QSUDLPRO10

QUICK•STEP® UNICLIC® PLUS
Dobrý podklad pro místa s menším
provozem.

QUICK•STEP® UNISOUND
ideální pro místa s hustým
provozem.

QUICK•STEP® UNISOUND PRO
Když jen to nejlepší je dost dobré.

Skóre pro kročejový zvuk: **
Skóre pro přechodový zvuk:
Delta lw* = 19 dB
1 role = 15 m² nebo 60 m²
Tloušťka: 2 mm

Skóre pro kročejový zvuk: ***
Skóre pro přechodový zvuk:
Delta lw* = 19 dB
1 role = 15 m²
Tloušťka: 2 mm

Skóre pro kročejový zvuk: ****
Skóre pro přechodový zvuk:
Delta lw* = 19 dB
1 role = 10 m²
Tloušťka: 2 mm

UNICLIC PLUS

UNISOUND

UNISOUND PRO

REFLECTION SOUND

REFLECTION SOUND

REFLECTION SOUND

2. ŘEŠENÍ KE ZTLUMENÍ PŘECHODOVÉHO ZVUKU
Je TO ZVuK, KTerý SlyšíTe, KDyž Se NěKDO PrOcháZí PO PODlAZe V MíSTNOSTI NAD VáMI.
QUICK•STEP® TRANSITSOUND ULTRA
Ideální pro horní podlaží nebo byt.
Skóre pro kročejový zvuk: *
Skóre pro přechodový zvuk: Delta lw* = 21 dB
(v kombinaci s 8mm laminátovou podlahou Quick•Step®)
1 balení = 10 m²
Tloušťka: 3 mm

TRANSITSOUND ULTRA

TRANSITSOUND

QSUDLTRA10

* standard ISO 140-8 norm (www.quick-step.com)

TIP
Pro velmi nerovné podlahy použijte Quick•Step®
Softboard v kombinaci s
Quick•Step® Screen.
QUICK•STEP® SOFTBOARD

QUICK•STEP® SCREEN

Tato podkladová vrstva se vyrábí z pevných
dřevěných vláken. Vyrovnává nerovnosti v
základu podlahy. Perfektní pro instalaci na
dřevěných podlahách. Nepoužívat v kombinaci
s podlahovým vytápěním.

Dvoustranná zesílená protivlhkostní
membrána. Méně spojů při instalaci
díky jejímu většímu plošnému rozměru.
chrání proti vzlínající vlhkosti.

rozměry: 860 x 590 x 6 mm (1 panel)
20 panelů/balení = 10,1 m²
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QSUDLSOTFB

rozměry: 25 m² (5 x 5 m x 550μ)
QSUDLSCREEN25
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SNADNá
INSTALACE
S patentovaným systémem uniclic® je instalace podlahy Quick•Step® snadná. Podlahu můžete
položit „zacvaknutím“ bez použití jakéhokoli lepidla – je to snadné a rychlé.
Je snadné položit laminátovou podlahu
Quick•Step®?
Ano, je. Díky systému uniclic® můžete podlahu položit v mžiku.
Podlahu prostě spojíte „zacvaknutím“ do sebe. Je to
jednoduché a velmi snadné.

Trvá to dlouho?
Ne. Je to mnohem rychlejší než u jiných systémů.

Jak to funguje?
uniclic® je jeden systém, ale má dvě metody položení. Obě
jsou velmi užitečné.
- Metoda 1: otočit a zacvaknout
- Metoda 2: horizontální zasunutí příklepovým blokem nebo
páčidlem

A co obtížně dosažitelná místa, například pod
rámy dveří nebo radiátory?
Na rozdíl od většiny ostatních systémů lze panely uniclic®
spojovat v horizontální poloze. To má zásadní význam při
instalaci poslední řady panelů nebo při pokládání v místech,
kde je obtížné či nemožné s panely otáčet (například pod
rámy dveří nebo radiátory). Pokládání podlahy v místech, která
jsou těžko dostupná, je hračka!

METODA 1: OTOČIT A ZACVAKNOUT
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snadná instalace 110 - 111
INSTALAČNÍ SOUPRAVA QUICK•STEP® QSTOOl
Pro správnou instalaci podlahy bez rizika jejího poškození

Obsah: příklepový blok Quick•Step® speciálně navržený pro systém uniclic®, nastavitelné
rozpěrné vložky pro tvorbu dilatačních spojů, páčidlo z kvalitního kovu a ostrý hrot – užitečné
v každé situaci.
Instalační souprava je k dostání i s instalačním DVD. QSTOOlDVD

TIP
umístěte podlahový panel
a podkladovou vrstvu vedle
rámu dveří pro stanovení
výšky řezání.

TIP
Používejte pouze
na krátké strany
prken.

RUČNÍ PILA QUICK•STEP® QSTOOlSAW

QUICK•STEP® SEAL & CLICK QSSeAl125

Tato velmi praktická pila Quick•Step® vám
pomůže seříznout rámy dveří tak, že pod ně
podlaha dokonale zapadne. Pila má nastavitelnou
rukojeť a její čepel je vyrobena z vysoce kvalitní
oceli.

Silikon Quick•Step® Seal & click byl speciálně
vyvinut pro dlouhotrvající ochranu podlah
Quick•Step® lagune (str. 64) proti vlhkosti
při položení v koupelnách. Je elastický, průhledný,
nelepí a poskytuje další ochranu proti vodě.
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PrOč VáM
QuIcK•STeP®
S rADOSTí
POSKYTUJE
ZáRUKU NA 25 LET*
AŽ DESETKRáT VĚTŠÍ
ODOLNOST PROTI
POŠKRáBáNÍ

UNICLIC®: SNADNÉ A
VÝJIMEČNĚ PEVNÉ SPOJENÍ

ZáRUKA PROTI ROZLITÍ
KAPALIN

VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ
VYTáPĚNÍ

ODOLNOST PROTI POPáLENÍ
CIGARETAMI

SNADNá ÚDRŽBA
HYGIENICKÉHO POVRCHU

ODOLNOST PROTI PůSOBENÍ
SVĚTLA A SLUNEČNÍCH
PAPRSKů (EN438-2,16/BL
REF>6)

ODOLNOST PROTI NáRAZU

MASIVNÍ ZVUK

Technologie Scratch guard je konečným
výsledkem několika let výzkumu a investic
na poli trvanlivosti. Vrchní vrstva podlahy je
lépe chráněna, takže si
můžete krásnou podlahu
s přírodním vzhledem užívat
ještě déle.

Vyberte si správný podklad a položte
plovoucí podlahu Quick•Step®. Budete si
tak moci užívat podlahového vytápění bez
jakýchkoli obav. (Požádejte svého prodejce
o odbornou radu.)

Podlaha Quick•Step® nevybledne, ani když
je vystavena silnému (slunečnímu)
světlu. což o mnoha jiných
podlahách nelze říci.

Prkna můžete spojovat jednoduchým
zacvaknutím pomocí revolučního systému
uniclic®.

Pokud vám upadne zapálená cigareta a
zůstane ležet na podlaze, nezůstanou po ní
žádné stopy.

Quick•Step® vyrábí své vlastní vysoce
kvalitní dřevotřískové desky podle norem,
které jsou přísnější, a tudíž lepší než
současné normy eN. V kombinaci s odolnou
vrchní vrstvou má laminát nejlepší možnou
ochranou proti padajícím předmětům,
jehlovým podpatkům apod.

Vodotěsná lepená základová deska a
předpětí našich zacvakávacích systémů
zajišťují vynikající ochranu proti povrchové
vlhkosti, například při rozlití nápoje.

Nemůže docházet k hromadění nečistoty,
protože laminát má utěsněný povrch. Proto
se čistí opravdu snadno.

Deska z tvrdého jádra byla optimalizována
pro použití v našich podlahách a ve spojení
s podkladovou vrstvou Quick•Step®
poskytuje příjemný masivní zvuk.

ANTISTATICKÉ
VLASTNOSTI

Konec nepříjemných elektrostatických
výbojů. Každá podlaha Quick•Step®
prochází jedinečnou, trvalou antistatickou
úpravou.

*Záruka
Použití jiných než originálních řešení Quick•Step® může vaši podlahu
Quick•Step ®poškodit. Záruka nabízená společností Quick-Step ® v takovém případě
přestane platit. Proto doporučujeme používat pouze řešení Quick•Step ®, která byla
speciálně navržena a vyzkoušena pro použití s podlahovými panely Quick•Step ®.
go & classic: 20 let.
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112 - 113

PEFC - PrOgrAM
NA PODPOru
PláNů
cerTIfIKAce leSů

záruka

SrDce
PRO PŘÍRODU

Když si kupujete podlahu Quick•Step®,
získáváte podlahu šetrnou k životnímu
prostředí.
Quick•Step® se již dlouho účastní
programu certifikace lesů Pefc, což
znamená, že pro naše laminátové
podlahy a sokly používáme ekologicky
udržitelné dřevo.

Pefc/07-31-37

QS_B2C_2011_zone4.indd 113

13/12/10 18:59

NAVšTIVTe
www.QUICK-STEP.COM
VyZKOušeJTe NAše
DESIGNÉRSKÉ NáSTROJE PRO INTERIÉRY

Navrhněte si interiér – nejprve zvolte dispozici své místnosti a pak si vyberte barvy pro nábytek
a zdi.
Měňte design své podlahy tak dlouho, dokud nenajdete to, co vám bude vyhovovat nejvíc.
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larGo

laminátová
kolekce
Quick•Step®
18

20,5 cm

extra dlouhá a extra široká prkna
s drážkami

voGue

extra dlouhá a
extra široká
prkna s
drážkami

classic, dubem
inspirované
designy s
reálnou
povrchovou
texturou
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28
p. 28

country eliGna
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9,5 mm
perSpec- 8 mm
tive®
exkluzivní
prkenné
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tradičním
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a dojmem
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34
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kód ul 9,5 mm
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s drážkami
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46
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podlahy
s jemnými
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Str.
58
p. 58

ruStic

laGune

Skutečně
autentická
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venkovským
vzhledem a
dojmem

Koupelnové
podlahy
– vhodné i
do jiných
místností
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64
p. 64
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Tradiční
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podlahy bez
drážek tvaru V

moderní
laminátové
podlahy bez
drážek tvaru V
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70
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dlaŽdice

®

classic, dub inspirovaný designy
s reálnou povrchovou texturou

100
90

12
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otázky a odpovědi

34

Naši odborníci znají odpověď

rozhovor

Quick•Step country
®

exkluzivní prkna s tradičním
vzhledem a dojmem

80
70
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Slovo mají návrháři Quick•Step®
40

Quick•Step
ruStic

®

NoVINSKA

62,4 cm

30

39,4/39,6 cm

20
10

Skutečně autentická prkna
s venkovským vzhledem a dojmem

62,4 cm

arte

Quadra

majestátní dlaždice s jemnou drážkou tvaru V

dlaždice ve standardním formátu

9,5 mm

Str.
82
p. 82
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