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Objevte naši
vášeň pro...

přírodní
suky
Některé naše podlahy mají suky,
které jsou jen částečně vyplněny, jiné
mají suky, které jsou ručně pískovány.
Tímto chceme zdůraznit živost dřeva.

PEFC/07-32-37

přírodu
Všechny naše
podlahy splňují
certifikaci PEFC, což
znamená, že dřevo
pochází z udržitelně
spravovaných lesů.
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design

autentičnost

Naším cílem je dokonalá rovnováha
mezi typem dřeva, tříděním, barvou,
strukturou, povrchovou úpravou a
velikostí prkna.

Díky využití různých technik úprav, jako jsou úprava
pařením nebo mořením, má každé prkno jedinečnou
barvu. Takto vytváříme živé barevné variace mezi
prkny. Tyto detaily přinášejí do vašeho domova
autentický přírodní vzhled.

řemeslnou
charakteristiku
Řezy pilou jsou hmatatelným důkazem
ryzí řemeslné zručnosti. Ručně
provedené řezy pilou se liší hloubkou,
šířkou i rozmístěním. Každé prkno je
naprosto jedinečné!

řemeslnou
zručnost

detaily

Prkno Variano a Intenso se skládá z více
malých desek a při jeho ručním sestavování je
věnována pozornost každému detailu.

Našeho starého vzhledu je
dosaženo pomocí řezů pilou,
výškových rozdílů a mezer.

dokonalou
povrchovou
úpravu
Některé naše podlahy jsou matné jako
neošetřené dřevo. I tak je ale jejich
údržba snadná.

dřevěné struktury
Některé podlahy kartáčujeme, abychom zvýraznili přírodní
kresbu dřeva a vytvořili extra autentický dojem.
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Autentická krása
a snadný život

PAL 3787S

Maximalni potěšeni,
snadna udržba
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JEDINEČNÁ INOVACE OD ROKU 2019
TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+

Všechny dřevěné podlahy
Quick-Step jsou opatřeny
vrstvami sofistikovaného laku
nebo oleje, které poskytují
podlaze dodatečnou odolnost proti opotřebení,
skvrnám a poškrábání.

Naše nová technologie Surface & Edge Protect+ pomáhá zabránit
uvíznutí bahna, jídla a jiných nečistot ve spojích a textuře dřeva.
Díky tomu bude čištění dřevěné podlahy Quick-Step mnohem
snazší (více informací si můžete přečíst na stranách 8–9).

Nová technologie Protect+ odpuzující vlhkost
zabraňuje vniknutí tekutin do dřeva a znečištění
spojů. To pomáhá zachovat nový vzhled mezer
mezi prkny.

Díky této jedinečné ochraně a autentickým dekorům podlah si
můžete krásu a kvalitu podlahy užívat po mnoho let. A za použití
správných přípravků můžete olejované dřevěné podlaze
Quick-Step rychle a snadno vrátit nový svěží vzhled.

Dřevěné podlahy Quick-Step,
krása přírody
Přivítejte doma krásu přírody zvolením dřevěné
podlahy Quick-Step ze 100% skutečného dřeva.
100%
WOOD
Různé rozměry prken a široká nabídka přírodních
barev a povrchových úprav dokonale ladí s každým stylem a
interiérem. Věnujeme zvláštní pozornost sukům, kresbě a barvě
prken, abyste si mohli vychutnat hřejivý pocit řemeslné dřevěné
podlahy.

Dokonale položená podlaha
s jednoduchým zámkovým
systémem
Dřevěná podlaha, kterou lze snadno položit? Se značkou
Quick-Step je to možné. Ať už se rozhodnete položit svou
novou podlahu sami nebo to necháte na odborníkovi, pokládka
nebude trvat dlouho, a to díky systému Uniclic ® Multifit. Tento
systém umožňuje zamknutí jednotlivých prken třemi různými
způsoby. A co víc, pro systém Uniclic ® Multifit platí záruka po
celou dobu životnosti. Více informací o tomto revolučním systému
pokládky můžete nalézt na straně 29.
Další úžasná výhoda: po pokládce není nutná žádná dodatečná
práce. Žádné pískování, žádný prach, žádné lakování, olejování
ani natírání. Roky radosti s dřevěnou podlahou Quick-Step
začínají okamžitě po jejím položení.

Postup pokládky dřevěné podlahy
Pokládka dřevěné podlahy Quick-Step je velice
snadná. Nevěříte? Dovolte nám, abychom vám
pomohli, a podívejte se na naše videa o pokládce na
adrese bit.ly/ytquickstep
PAL 3095S
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Užívejte si dřevěnou
podlahu bez starostí
díky jedinečné
povrchové vrstvě
Pokud jste se rozhodli pro dřevěnou podlahu, budete chtít zachovat její autentickou krásu po co nejdelší dobu.
Dřevěné podlahy od společnosti Quick-Step jsou vyrobeny přesně s ohledem na tento fakt a s cílem vytvořit doma
vřelou atmosféru pro mnoho let bezstarostné radosti.

PAL 3095S
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Odolnost proti běžnému opotřebení
Posouvání židlí, vysoké podpatky, hry dětí... podlahy toho musí
hodně vydržet. Všechny dřevěné podlahy Quick-Step jsou opatřeny
dodatečnou, vysoce kvalitní ochrannou lakovou nebo olejovou vrstvou.

JEDINEČNÁ INOVACE OD ROKU 2019
TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+

Čištění vaší dřevěné podlahy
je nyní hračka
Boty od bahna, čokoládová poleva, víno nebo jiné nečistoty
na vaší dřevěné podlaze? Žádný strach! Vaši dřevěnou
podlahu Quick-Step s lakovou povrchovou úpravou lze nyní
čistit ještě snadněji.

Která nabízí dodatečnou ochranu
před znečištěním hran a spojů
Díky jedinečné technologii spojů Edge Protect+, která
odpuzuje vlhkost, nemusíte mít strach, když něco
rozlijete ani když podlahu čistíte. Technologie Protect+
zabraňuje proniknutí tekutin do dřeva a znečištění spojů,
díky čemuž je zachován čistý a nový vzhled prostoru mezi prkny po
mnoho let, a to i když podlahu často čistíte.

BEZ TECHNOLOGIE EDGE PROTECT+

S TECHNOLOGIÍ EDGE PROTECT+

Nejnovější technologie Surface & Edge
Protect+ zabraňuje uvíznutí bahna, jídla a
jiných nečistot ve spojích a textuře dřeva.
Díky tomu lze snadněji odstranit odolné
nečistoty vlhkým hadrem nebo mopem a současně to
pomáhá zachovat atraktivní a autentický vzhled podlahy.
Hledáte dřevěnou podlahu, která se snadno udržuje?
Společnost Quick-Step má přesně to, co hledáte.

BEZ TECHNOLOGIE SURFACE &
EDGE PROTECT+

S TECHNOLOGIÍ SURFACE & EDGE
PROTECT+
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Vytvořte si vlastní
životní prostor

Více inspirace na
www.quick-step.com

Krásný interiér začíná dobrým základem. Podlahu lze považovat za pátou stěnu, a proto by neměla být přehlížena. Společnost Quick-Step
má správnou podlahu pro každý styl a každou místnost: od světlých, čistých podlah po vřelou hnědou klasiku, a dokonce i kultivované
podlahy se suky a trhlinami. Pomůžeme vám najít dokonalou podlahu!

IMP 1626S
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PAL 3889S

CAS 3897S

MAS 3563S

VAR1630S

Naše extra matná laková povrchová úprava
spojuje vzhled neošetřeného dřeva s výhodami
lakované podlahy. Podlahu je snadné čistit a díky
maximální ochraně proti poškrábání a skvrnám
zůstane podlaha v bezvadném stavu!
IMP 3793S
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Dovolte nám přivést
vás k dokonalé
podlaze
Volba nové podlahy může přinést řadu otázek: jakou barvu zvolit? Která
podlaha ladí s mým stylem a interiérem?
Vyzkoušejte naše online nástroje FloorExplorer a RoomViewer – pomůžeme
vám s rozhodováním.

PAL 3096S
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3 JEDNODUCHÉ KROKY K NALEZENÍ
DOKONALÉ PODLAHY
S tak širokou nabídkou podlah může být rozhodování náročné. Proto jsme vyvinuli online
nástroj FloorExplorer: provedením tří jednoduchých kroků získáte přehled podlah, které se
dokonale hodí pro vaše individuální potřeby a styl.

1

VYBERTE
MÍSTNOST

2

VYBERTE
BARVU

Proč to nevyzkoušet?
Nástroj FloorExplorer
naleznete na adrese
www.quick-step.com

3

DEFINUJTE
SVŮJ STYL

PODÍVEJTE SE, JAK MŮŽE VAŠE VYSNĚNÁ
PODLAHA VYPADAT
Nebylo by skvělé, kdybyste si mohli před konečným rozhodnutím vyzkoušet více podlah?
Nebo si je dokonce prohlédnout ve vlastním interiéru? Online nástroj RoomViewer vám
přesně toto umožní. Podívejte se na realistický náhled a ujistěte se, že je vaše volba opravdu
správná.

Vyzkoušejte si to hned teď!
Nástroj RoomViewer můžete
spustit na adrese
www.quick-step.com

OBJEVTE SVOU DOKONALOU PODLAHU NA ADRESE
WWW.QUICK-STEP.COM
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Přehled prken
rozměry

240 x 26 cm

220 x 22 cm

182 x 19 cm

182 x 14,5 cm

182 x 14,5 cm

více pásů

více pásů

220 x 19 cm

105 x 31 cm

Olejovaný/lakovaný povrch

± 3 mm nášlapná vrstva (Compact: ± 2,5 mm)
Smrkové jádro (Compact: HDF)
Dýhovaná zádová vrstva
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105 x 31 cm

tloušťka

hrany

struktura

± 3 mm

14 mm

4

S P R U CE

14 mm

4

HDF
S P R U CE

14 mm

2

4

2

/

HDF
S P R U CE

HDF
S P R U CE
S P R U CE

2

14 mm

12,5 mm

/

balení

4

± 2,5 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 3 mm
± 3 mm

± 2,5 mm
± 2,5 mm

HDF
HDF

± 3 mm

14 mm

0

S P R U CE

zámkový systém

4x
= 2,496 m2

4x
= 1,936 m2

6x
= 2,075 m2

6x
= 1,583 m2

6x
= 1,583 m2

6x
= 2,508 m2

± 2,5 mm
HDF

14 mm

0

± 3 mm

S P R U CE

4x
= 1,302 m2

± 2,5 mm
HDF

Každé balení obsahuje jednu desku, která se skládá z více prken různých délek.
Snadný a dokonalý způsob zahájení a ukončení řad při instalaci dřevěné podlahy.

Olejová povrchová úprava
± 3 mm lícová vrstva
HDF jádro
Dýhovaná zadní vrstva
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Rozdíl spočívá v detailech

Mistři svého řemesla

Dřevěná kolekce Quick-Step je vyrobena ze skutečného dubu a každá podlaha nabízí
jedinečný vzhled a dojem. Spojením pečlivě vybrané třídy a struktury s inovativními
povrchovými vrstvami a úpravami zajišťujeme, že jsou všechny aspekty našich podlah v
dokonalé harmonii. Ať už hledáte cokoli, máme správnou podlahu pro každý styl a každou
místnost.

Třídění

TRHLINY

SUKY

BĚLOVÉ DŘEVO

BARVA

Využíváme jedinečný systém třídění, kterým rozdělujeme podlahy do tří různých kategorií.
Získáte tak představu o tom, jak bude vaše podlaha vypadat.
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Ve společnosti Quick-Step jsme
nadšení krásou dřeva. Proto pro
naše dřevěné podlahy používáme
jen to nejkvalitnější dřevo. Pracujeme
s tradičními, vysoce kvalitními
materiály a zacházíme s nimi s
maximální péčí a pozorností, a když
přijde na interiérový design, nikdy
nepřestáváme inovovat. Více informací
o naší vášni naleznete na stranách
4–5.

Nature

Marquant

Vibrant

Dřevo se suky. Různorodost v barvě
a struktuře.

Dřevo s velkými suky. Živá různorodost v
barvě a struktuře.

Dřevo s velkými suky a malými trhlinami.
Živá různorodost v barvě a struktuře s
rustikálním vzhledem.

Přirozená barva

Živá různorodost

Živá různorodost

Veškeré bělové dřevo je mořeno,
aby odpovídalo celkovému barevnému
odstínu podlahy.

Veškeré bělové dřevo je mořeno,
aby odpovídalo celkovému barevnému
odstínu podlahy.

Veškeré bělové dřevo je mořeno,
aby odpovídalo celkovému barevnému
odstínu podlahy.

Max. 20 mm (zcela vyplněné)

Max. 50 mm (zpola nebo zcela vyplněné)

Max. 80 mm (zpola nebo zcela vyplněné)

Není přípustné

Povrchová úprava

Kartáčování
Silné kartáčování
Kartáčování zvýrazňuje přirozenou kresbu
dřevěného prkna a dodává hloubku.

Řezy pilou
Náhodné stopy po pile poukazují na
řemeslné zpracování a charakter dřevěných
prken.

Kultivovaný vzhled
Naše podlahy Variano a Intenso nabízejí
kultivovaný vzhled: obsahují řezy pilou,
výškové rozdíly a mezery. Viz strana 24-25.

Přírodní suky
U některých podlah nejsou suky zcela
vyplněné. Některé jsou dokonce ručně
pískované, aby byla zdůrazněna živost
dřeva.

Barvy designu
Díky využití různých technik úprav, jako jsou
úprava pařením nebo reaktivním mořením,
má každé prkno jedinečnou barvu.

Dokončení
Všechny dřevěné podlahy Quick-Step dostávají povrchovou úpravu už v továrně, což znamená, že po instalaci není nutné žádné olejování ani lakování.

1 Olejované

Olejová povrchová
úprava
Extra matná olejovaná povrchová úprava
• 2 vrstvy vysoce kvalitního oleje.
• Podtrhuje autentičnost skutečného dřeva.
• Lze renovovat a opravit s produkty pro údržbu Quick-Step.

Extra matná olejovaná povrchová úprava
Extra matná olejová povrchová úprava zvýrazňuje prostý a
autentický charakter dřevěných podlah.

2 Lakované

Extra matná
povrchová úprava
Matná povrchová úprava
Hedvábná povrchová úprava
• 7 vrstev ochranného laku.
• Velmi odolné proti poškrábání a opotřebení. Chrání proti vodě
a chemikáliím používaným v domácnosti.
• Dřevěná podlaha, jejíž čištění je snadné.

Extra matná povrchová úprava
Extra matná laková povrchová úprava spojuje vzhled
neošetřeného dřeva s výhodami lakované podlahy.
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Přineste do svého
domova autentičnost
Objevte naši nabídku dřevěných podlah ze 100%
skutečného dřeva
MAS 3566S
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Poznámka: Vyobrazené vzory a barvy jsou pouze orientační a neznázorňují kompletně všechny detaily dřevěné podlahy.
Pokud chcete získat lepší představu o povrchové struktuře a variantě prkna, podívejte se na velké vystavené vzorky a obraťte se na prodejce.

Extra dlouhá a extra široká prkna s autentickým vzhledem.

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

MAS
240 x 26 cm

4

4

4

DUB CAPPUCCINO SVĚTLÝ EXTRA
MATNÝ
MAS3566S
VIBRANT

IMP
220 x 22 cm

DUB TMAVĚ ČOKOLÁDOVÝ
OLEJOVANÝ EXTRA MATNÝ
MAS3564S
VIBRANT

Dlouhá a široká dubová prkna

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

4

4

BÍLÝ DUB EVEREST EXTRA MATNÝ
IMP3793S
VIBRANT

4

DUB ZIMNÍ BOUŘE OLEJOVANÝ EXTRA
MATNÝ
MAS3563S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

DUB ZMRZLÝ EXTRA MATNÝ
MAS3562S
VIBRANT

4

SKUTEČNÝ DUB EXTRA MATNÝ
IMP3792S
VIBRANT

4

4

DUB S KRESBOU EXTRA MATNÝ
IMP3790S
VIBRANT

DUB KARAMEL OLEJOVANÝ
IMP1625S
VIBRANT

4

DUB NUGÁT OLEJOVANÝ
IMP1626S
VIBRANT

DUB STRUKTUROVANÝ ŠEDÝ
OLEJOVANÝ
IMP1628S
MARQUANT
Úprava:

Kartáčování

Povrchová úprava:

Olejování

Silné kartáčování
Extra matné olejování

Řezy pilou
Extra mat

Přirozené suky
Mat

Kultivovaný vzhled
Hedvábí |

Spáry:

Barvy designu
0

2

4

19

Elegantní dubová prkna

4

4

2

2

VÁPENNÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3887S
VIBRANT

4

20

2

4

DUB ZÁPAD SLUNCE EXTRA MATNÝ
PAL3893S
VIBRANT

DUB MEDOVÝ OLEJOVANÝ
PAL1472S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

LETNÍ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3886S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

DUB TRADIČNÍ PŘÍRODNÍ MATNÝ
PAL1338S
MARQUANT

DUB NOBLESNÍ EXTRA MATNÝ
PAL3095S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

DUB BÍLÁ DUNA OLEJOVANÝ
PAL1473S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

DUB SUROVÝ VENKOVSKÝ EXTRA MATNÝ
PAL3097S
VIBRANT

BÍLÝ DUB OVESNÁ VLOČKA OLEJOVANÝ
PAL3891S
MARQUANT

4

SNĚHOVĚ BÍLÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3884S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

DUB ZMRZLÝ EXTRA MATNÝ
PAL3562S
VIBRANT

2

LEDOVCOVÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3787S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

DUB MOŘSKÉ DNO OLEJOVANÝ
PAL3890S
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

DUB POLÁRNÍ MATNÝ
PAL1340S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

PAL
182 x 19 cm

4

DUB SKOŘICOVÝ EXTRA MATNÝ
PAL3096S
VIBRANT

2

PERNÍKOVÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3888S
NATURE

Poznámka: Vyobrazené vzory a barvy jsou pouze orientační a neznázorňují kompletně všechny detaily dřevěné podlahy.
Pokud chcete získat lepší představu o povrchové struktuře a variantě prkna, podívejte se na velké vystavené vzorky a obraťte se na prodejce.

SURFACE & EDGE PROTECT+
2

4

2

DUB OJÍNĚNÝ OLEJOVANÝ
PAL3092S
NATURE

STRÍBRITÝ DUB EXTRA MATNÝ
PAL3892S
MARQUANT

4

4

DUB HORSKÝ NAMODRALÝ OLEJOVANÝ
PAL3094S
VIBRANT

BETONOVÝ DUB OLEJOVANÝ
PAL3795S
VIBRANT

4

DUB LATTE OLEJOVANÝ
PAL3885S
VIBRANT

PŮLNOČNÍ DUB OLEJOVANÝ
PAL3889S
VIBRANT

Úprava:

Kartáčování

Povrchová úprava:

Olejování

Silné kartáčování
Extra matné olejování

Řezy pilou
Extra mat

Přirozené suky
Mat

Kultivovaný vzhled
Hedvábí |

Spáry:

Barvy designu
0

2

4
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Menší prkna s různou povrchovou úpravou

2

2

SNĚHOVĚ BÍLÝ DUB EXTRA MATNÝ
CAS3884S
NATURE

2

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

DUB BÍLÁ DUNA OLEJOVANÝ
CAS1473S
NATURE

2

2

2

DUB TRADIČNÍ PŘÍRODNÍ MATNÝ
CAS1338S
MARQUANT

DUB HAVANA KOUŘOVÝ MATNÝ
CAS1354S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

DUB MEDOVÝ OLEJOVANÝ
CAS1472S
NATURE

2

2

HNĚDÝ DUB SUDOVÝ OLEJOVANÝ
CAS3897S
MARQUANT
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DUB CAPPUCCINO OLEJOVANÝ
CAS1478S
MARQUANT

2

DUB KÁVOVĚ HNĚDÝ MATNÝ
CAS1352S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

DUB RYZÍ MATNÝ
CAS1341S
NATURE

2

HEDVÁBNÝ DUB EXTRA MATNÝ
CAS3894S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

DUB POLÁRNÍ MATNÝ
CAS1340S
NATURE

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

14 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

CAS
182 x 14,5 cm

2

DUB WENGÉ HEDVÁBNÝ
CAS1343S
NATURE

Poznámka: Vyobrazené vzory a barvy jsou pouze orientační a neznázorňují kompletně všechny detaily dřevěné podlahy.
Pokud chcete získat lepší představu o povrchové struktuře a variantě prkna, podívejte se na velké vystavené vzorky a obraťte se na prodejce.

Prkna s tloušťkou umožňující renovaci

2

2

DUB BÍLÁ BAVLNA MATNÝ
COM1451
MARQUANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

2

DUB RYZÍ EXTRA MATNÝ
COM3100
MARQUANT

2

DUB PŘÍRODNÍ MATNÝ
COM1450
MARQUANT

4

DUB SNĚHOVÁ VLOČKA BÍLÝ EXTRA MATNÝ
COM3099
MARQUANT

DUB SOUMRAK OLEJOVANÝ
COM3899
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

DUB SUROVÝ VENKOVSKÝ EXTRA MATNÝ
COM3097
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

2

DUB BÍLÝ HIMALÁJSKÝ EXTRA MATNÝ
COM3098
MARQUANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

DUB ZAPHYR EXTRA MATNÝ
COM3895
VIBRANT

SURFACE & EDGE PROTECT+

4

SURFACE & EDGE PROTECT+

SURFACE & EDGE PROTECT+

12,5 mm

SURFACE & EDGE PROTECT+

COM
182 x 14,5 cm

2

4

DUB DLAŽEBNÍ KÁMEN ŠEDÝ EXTRA MATNÝ
COM3107
MARQUANT

DUB MUŠKÁTOVÝ OŘÍŠEK OLEJOVANÝ
COM3898
VIBRANT

Příliš mnoho možností?
Nejste si jistí, která podlaha se vám líbí nejvíce? Nástroj RoomViewer vám
pomůže se rozhodnout. Vyzkoušejte si svou volbu na adrese www.quick-step.com

Úprava:

Kartáčování

Povrchová úprava:

Olejování

Silné kartáčování
Extra matné olejování

Řezy pilou
Extra mat

Přirozené suky
Mat

Kultivovaný vzhled
Hedvábí |

Spáry:

Barvy designu
0

2

4
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VAR
220 x 19 cm

0

Jedinečná prkna s kultivovaným vzhledem a vzorem

14 mm

DUB NATŘENÝ BÍLÝ OLEJOVANÝ
VAR1629S
MARQUANT

DUB SUROVÝ DYNAMICKÝ EXTRA MATNÝ
VAR3102S
MARQUANT

DUB KRÁLOVSKÝ ŠEDÝ OLEJOVANÝ
VAR1631S
MARQUANT

DUB ESPRESSO OLEJOVANÝ
VAR1632S
MARQUANT

DUB LASTURA BÍLÝ EXTRA MATNÝ
VAR3101S
MARQUANT

DUB CHAMPAGNE BRUT OLEJOVANÝ
VAR1630S
MARQUANT

Řady Variano a Intenso jsou jedinečným výtvorem společnosti QuickStep. Prkna se skládají z více malých dřevěných desek různé délky, šířky
a povrchové úpravy – drsné a hladké, s velkými a malými suky, jedna
mírně rovnější než druhá, dokonale ploché nebo s řezem pilou. Tyto kusy
jsou ručně vybrány a ručně složeny jako skládačka, čímž je dosaženo
nádherného kultivovaného vzhledu.

Variano
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Intenso

Poznámka: Vyobrazené vzory a barvy jsou pouze orientační a neznázorňují kompletně všechny detaily dřevěné podlahy.
Pokud chcete získat lepší představu o povrchové struktuře a variantě prkna, podívejte se na velké vystavené vzorky a obraťte se na prodejce.

INT
105 x 31 cm

TRADIČNÍ DUB OLEJOVANÝ
INT3902
VIBRANT

0

Prkno s chevronovým vzorem a jedinečným kultivovaným vzhledem

14 mm

DUB ZATMĚNÍ OLEJOVANÝ
INT3903
VIBRANT

PRŮMYSLOVÝ DUB OLEJOVANÝ
INT3904
VIBRANT

INTENZIVNÍ DUB OLEJOVANÝ
INT3901
VIBRANT

INT 3903

Úprava:

Kartáčování

Povrchová úprava:

Olejování

Silné kartáčování
Extra matné olejování

INT 3903

Řezy pilou
Extra mat

Přirozené suky
Mat

Kultivovaný vzhled
Hedvábí |

Spáry:

Barvy designu
0

2

4
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KROK 1
INSTALACE

Bezproblémová instalace podlahy!
Položení podlahy Quick-Step je tak jednoduché díky patentovanému světoznámému zámkovému systému Uniclic ®
Multifit. Tento systém je z uživatelského hlediska značně jednoduchý, rychleji se instaluje a je mnohem pevnější než jiné
systémy. S podlahou Quick-Step je instalace snadná i v těch nejtěsnějších rozích nebo pod radiátory nebo dveřmi.

1 Nainstalujte podlahu kdekoli,

dokonce i na podlahové vytápění
Dřevěné podlahy Quick-Step jsou ideální
pro instalaci přes podlahové vytápění, ať už
zvolíte lepenou nebo plovoucí instalaci.

2 Snadná instalace díky zámkovým

systémům
Naše zámkové systémy Uniclic ® Multifit a
Uniclic ® jsou vyvinuty speciálně pro dřevěné
podlahy a umožňují jejich rychlou a snadnou
instalaci.

3 Instalační nástroje

pro každou situaci
S příslušenstvím Quick-Step, jako je montážní
sada nebo ruční pila, je instalace podlahy
snadná.

pouze intenso

Podívejte se na naše instalační videa na adrese www.quick-step.com
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*Intenso: kompatibilní se zámkovým systémem
Uniclic . Podívejte se na pokyny k instalaci na
adrese www.quick-step.com
®

Jednoduše si vyberte zámek nebo lepení
Ať už zvolíte lepenou nebo plovoucí instalaci, společnost Quick-Step pro vás má dokonalé řešení.

LEPENÁ

PLOVOUCÍ

Proč lepidlo na parkety Quick•Step ®?

Proč podložka Quick•Step ®?

1 Maximální omezení hluku
Odrážený hluk při chůzi je omezen na minimum.
2 Odolnost vůči vlhkosti
Lepidlo na parkety Quick-Step poskytuje dobrou odolnost vůči
vlhkosti.

1 Trvalá absorpce hluku
Podložky Quick-Step si uchovávají původní tloušťku po celé roky.
Můžete se spolehnout, že budou i nadále tlumit hluk v pokoji, ve
kterém jsou nainstalovány, i v pokoji pod ním.
2 Ideální pro systém Uniclic ® Multifit
Všechny podložky Quick-Step nabízejí stabilní základnu, která chrání
systém Uniclic ® Multifit před poškozením těžkým nábytkem nebo
velkým krátkodobým zatížením, například od vysokých podpatků.

3 Vysoká elasticita
Lepidlo na parkety Quick-Step je velmi elastické. Podlaha může
dýchat a rozpínat se dle teplotních změn.
4 Ideální pro podlahové vytápění

3 Vyrovnání nerovností
Podložka Quick-Step vytváří pevnou, rovnou základnu pro vaši
novou podlahu.

Přilepení podlahy je nejlepší řešení pro podlahové vytápění.
Quick•Step®

LEPIDLO NA PARKETY

16 kg: QSWGL16 = pro +/- 16 m²
použijte 1–1,2 kg na čtverečný metr opracovaného
dřeva

4 Vynikající ochrana proti vlhkosti
Integrovaná membrána proti vlhkosti (DPM) chrání podlahu před
vzlínající vlhkostí.

Quick•Step®

ZUBOVÁ STĚRKA NA PARKETY

QSWB11
Zubová stěrka na parkety na roztírání lepidla
zaručuje ideální spotřebu lepidla na m².
Objednává se samostatně.

Podlahové vytápění: Každá dřevěná podlaha Quick-Step je vhodná k instalaci přes tradiční podlahové vytápění.
Mějte na paměti:
• Nejlepšího výsledku dosáhnete, když dřevěnou podlahu přilepíte lepidlem na parkety Quick-Step.
• Vzhledem k tomu, že v kombinaci s lepenou dřevěnou podlahou nelze použít podložku odolnou proti vlhkosti, náhlé nebo velké
teplotní změny mohou způsobit kondenzaci.
• V případě plovoucí instalace doporučujeme podlahové vytápění pouze v kombinaci s podložkou Quick-Step Silent Walk. Tato
podložka zastavuje vzlínající vlhkost a kondenzaci.
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Podložka Quick•Step pro každou situaci
®

Podložka je při pokládání podlahy naprosto nezbytná. Instalace správné podložky má významný vliv na konečný vzhled, kvalitu a pohodlnost
dřevěné podlahy Quick-Step. Vysoce kvalitní podložky se snadno instalují, vytvářejí vodorovnou základnu pro novou podlahu a nabízejí
vynikající zvukovou a tepelnou izolaci. Podložky Quick-Step poskytují stabilní základnu chránící systémy Uniclic ® a Uniclic ® Multifit. A navíc
zajišťují ochranu před vzlínající vlhkostí.

Chci cenově úsporné
řešení

Quick•Step®

BASIC PLUS

Chci ztišit přechodový
a kročejový zvuk

Quick•Step®

UNISOUND

Chci ztišit kročejový
zvuk vznikající při
chůzí po podlaze

Quick•Step®

SILENT WALK

Chci ztišit vzuk, který
slyší sousedé

Quick•Step®

TRANSITSOUND

Potřebuji další izolaci
a vyrovnání pro mou
podlahu

Quick•Step®

THERMOLEVEL

QSUDLDRUCO15

QSUDLSW7

QSUDLTRS15

QSUDLTL9

Dobrý a ekonomický
základ pro méně
exponovaná místa,
například pro ložnici
nebo podkroví.

Ideální pro exponovaná
místa, například pro
obývací pokoj.

Ideální pro přízemí.
Vhodné pro podlahové
vytápění a chlazení.

Chci omezit hluk, který
slyší sousedé.

Dokonalá volba pro
instalaci na stávající
podlahu z dlažby nebo
velmi nerovnou podlahu.
Poskytuje také extra
izolaci.

Tloušťka: 2 mm
Role: 15 m2 / 60 m²

Tloušťka: 2 mm
Role: 15 m2

Tloušťka: 2 mm
Role: 7 m2

Tloušťka: 2 mm
Role: 15 m2

Tloušťka: 5mm
Krabice: 9m²

QSUDLBP15/60

✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Ochrana proti vlhkosti ✓ Ochrana proti vlhkosti
✓ Vyrovnávací efekt
✓ Vyrovnávací efekt
✓ Vyrovnávací efekt
✓ Vyrovnávací efekt
✓ Vyrovnávací efekt
✓ Podlahové vytápění
✓ Podlahové chlazení
Tuto podložku použijte
v kombinaci s páskou:
NETAPE50
Poznámka: Kvůli zachování kvality vaší podlahy je důležité použít podložku Quick-Step nebo lepidlo na parkety Quick-Step. Při řádné instalaci a údržbě může společnost Quick-Step nabídnout
záruku na podlahu Quick-Step a systém Uniclic ® Multifit. Vyžádejte si originální podložku Quick-Step nebo lepidlo na parkety Quick-Step u svého prodejce a přečtěte si záruční podmínky na
adrese www.quick-step.com.

28

Jak nainstalovat podlahu?
1 Spuštění*

2 Pod úhlem

pouze intenso

3 Horizontální zasunutí

Pro rychlou instalaci velké plochy.

Pro nainstalování první řady prken.

Pro instalaci na obtížných místech.

Zamkněte dílec na dlouhé straně, přisuňte
k sobě podlahové desky na krátké straně a
zatlačte směrem dolů.

Zamkněte dílce nejdříve na krátké straně
a zamkněte k sobě dlouhé strany.

Na rozdíl od mnoha jiných značek,
dřevěná prkna Quick-Step lze zasouvat
také horizontálně. To je velice užitečné
při instalaci poslední řady prken nebo na
místech, kde je obtížné nebo zcela nemožné
prkna naklonit (například pod rámy dveří
nebo radiátory).

*Neplatí pro řadu Intenso.
Podívejte se na pokyny k instalaci na adrese www.quick-step.com

Instalační nástroje
Quick•Step®

MONTÁŽNÍ SADA

QSTOOLA
Obsah: příklepový blok Quick‑Step, kovové
dorážedlo, nastavitelné distanční klínky.

Nainstalujte si dřevěnou podlahu snadno
a profesionálně s praktickou montážní sadou
Quick-Step.
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KROK 2
Dokončení

Dokonalé dokončení
Dokončete dokonale podlahu se soklovými lištami a profily Quick-Step.

1 Sladěné barvy
Společnost Quick-Step nabízí podlahové
lišty s dokonale sladěnými barvami pro
každou podlahu.

3 Záruka Quick• Step ®

2 Skutečná dýha
Podlahové lišty Quick-Step mají kvalitní
dýhový povrch. To znamená, že dokážou
odolat všem nástrahám každodenního
života!

Na podlahové lišty Quick-Step se vztahuje
stejná záruka jako na podlahy Quick-Step.

Snadná instalace

QSTRACK

QSGLUE290

Quick•Step®

Quick•Step ®

240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Obsah: 290 ml

KOLEJNICE

Na míru připravená kolejnice umožňuje rychlou a jednoduchou
instalaci podlahových lišt. Jednoduše připevněte kolejnici ke zdi
pomocí šroubů nebo lepidla Quick‑Step One4All a poté na ni
podlahové lišty jen nasaďte. Lišty lze později jednoduše sundat, což
je ideální, když potřebujete přístup ke kabelům.
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LEPIDLO ONE4ALL

Pomocí lepidla Quick-Step One4All lze rychle a pevně instalovat
podlahové lišty a profily.
S jednou tubou lepidla One4All můžete připevnit ke zdi přibližně 15
m soklových lišt.

Podlahové lišty
Quick•Step®

Quick•Step®

240 x 1,7 x 1,7 cm

240 x 1,6 x 8 cm

SCOTIA

SOKLOVÁ LIŠTA PARQUET

QSWSCOT(-)

QSWPPSKR(-)

Podlahová lišta s drážkou na zadní straně pro umístění telefonních
nebo počítačových kabelů.

Přetíratelné podlahové lišty
Přetíratelné podlahové lišty s technologií Incizo ® lze jednoduše
nařezat na požadovanou výšku (díky předem připraveným řezům).
Po jejich instalaci je můžete natřít nebo je ponechat bílé.

Quick•Step®

Quick•Step®

240 x 1,6 x 16 cm

240 x 1,6 x 16 cm

PODLAHOVÁ LIŠTA OVOLO PODLAHOVÁ LIŠTA OGEE

QSISKRWHITE

QSISKROGEE

Quick•Step®

Quick•Step®

PODLAHOVÁ LIŠTA COVER FLEXIBILNÍ PODLAHOVÁ
LIŠTA
240 x 1,6 x 12,9 cm
1,4 cm x 4 cm (k oříznutí na
požadovanou délku)

QSISKRCOVER

QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

K dispozici také v pevné verzi
pro dokončení pokoje ve stejném
stylu (délka 240 cm: QSPSKR4PAINT).
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Ukončovací profily pro podlahu a schody
Profil Incizo ® společnosti Quick‑Step je multifunkční ukončovací nástroj. Jeden profil lze použít pro všechny ukončovací práce na podlaze
a schodech, a to ve sladěné barvě. Základní profil Incizo ® jednoduše oříznete do požadovaného tvaru pomocí dodané řezačky.

Quick∙Step® Incizo®: pět otázek, jedna odpověď
1 Jak mohu spojit dvě
podlahy stejné výšky?

2 Jak mohu vyřešit rozdíl ve 3 Jak mohu zakončit
výšce jednotlivých podlah?
podlahu u zdi nebo u okna?

4 Jak mohu spojit
podlahu s kobercem, aby
výsledek vypadal dobře?

Použijte profi l Incizo ® jako
dilatační profil.

Použijte profi l Incizo ® jako
adaptační profil.

Použijte profi l Incizo ® jako
přechodový profil.

Použijte profi l Incizo ® jako
ukončovací profil.

Dokončovací nástroje
Quick•Step®

HYDROKIT

QSKITTRANSP 310 ml
Quick-Step Hydrokit je
průhledný silikonový tmel,
který slouží k neviditelnému
a vodotěsnému
začištění podlahových lišt,
profilů atd.
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Podívejte se na naše instalační videa na adrese www.quick-step.com

5 Jak mám zakončit schody?
Schody můžete pokrýt prkny Quick-Step a zakončit je požadovaným způsobem pomocí profilu Incizo ®.

Quick•Step®

Quick•Step®

QSWINCP(-)
215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
Obsah: 1 Incizo®, 1 řezačka, 1 plastová
kolejnice, šrouby a hmoždinky

NEWINCPBASE(-)
215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm
Objednává se samostatně.
Zakončení Incizo® pro schody nelze použít pro komerční aplikace.

PROFIL INCIZO ®

HLINÍKOVÝ DÍLČÍ PROFIL INCIZO ® PRO SCHODY

Quick•Step®

KIT

QSKIT(-) 310 ml
Toto elastické akrylové lepidlo je ideálním
řešením pro místa, na která nelze nainstalovat
podlahové lišty nebo profily. Je k dispozici v
barvě odpovídající vaší podlaze. Požádejte
o radu svého prodejce.

QSRCINOX15
QSRCINOX22
Quick•Step®

ROZETY K RADIÁTORŮM

Obsah: 2 rozety k radiátorům v balení
Dodávají se ve dvou různých průměrech – 15 mm a 22 mm.
Nerezové krytky trubek Quick-Step umožňují zakončit topná tělesa
a trubky stylovým a moderním způsobem v dokonalé harmonii
s podlahou.
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KROK 3

Udržujte podlahu v bezvadném stavu

ČIŠTĚNÍ

Quick•Step®

ČISTICÍ SOUPRAVA

Obsah: držák mopu, mop z mikrovláken, který lze prát,
čisticí přípravek Quick‑Step 1000 ml
Čisticí přípravky jsou vyvinuty speciálně pro podlahy Quick-Step.
Důkladně čistí povrch podlahy a zachovávají její původní vzhled.
Na podlaze nezůstávají žádné zbytkové vrstvy čisticího přípravku.

QSSPRAYKIT

K dispozici také jednotlivě:
Quick•Step®

ČISTICÍ
PŘÍPRAVEK 2,5 L

QSCLEANING2500

Quick•Step®

ČISTICÍ
PŘÍPRAVEK
1000 ML

Quick•Step®

STÍRACÍ
MOP

QSSPRAYMOP

QSCLEANING1000

KAŽDÉ 4. ČIŠTĚNÍ

KAŽDÝ ROK
Quick•Step®

OLEJ PRO ÚDRŽBU BÍLÝ

Quick•Step®

QSWMAINTOILW

QSWOILCARE1000
Obsah: 1000 ml

Quick•Step®

OLEJOVÁ PÉČE

OLEJ PRO ÚDRŽBU
PRŮHLEDNÝ

QSWMAINTOILN
Obsah: 1 l (= 75 m2)
Udržujte podlahu v bezvadnem stavu
• Chrání olejovanou dřevěnou podlahu a zabraňuje jejímu
vysychání a ztrátě lesku
• Obnovuje původní vzhled a eliminuje mikroškrábance
• Oddaluje potřebu oleje pro údržbu
• Snadné, uživatelsky přívětivé a efektivní
• Používejte po každém 4. „mírně vlhkém“ čištění

Pro intenzivni peči a opravu
• Uchovává matný povrch olejované dřevěné podlahy
• Opravuje malá poškození podlahy
• Vyživuje podlahu
• Nízké emise
• Bez rozpouštědel

Podívejte se na náš online přehled a zjistěte, který olej pro údržbu je vhodný pro vaši olejovanou
dřevěnou podlahu: www.quick-step.com
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Olejované dřevěné podlahy: čisticí cyklus

1. TÝDEN: 1 víčko / 5 l vody
Quick•Step®

ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

4. TÝDEN
1 víčko / 5 l vody ¶ OSCHNUTÍ ¶ 2–4 víčka / 5 l vody

2. TÝDEN: 1 víčko / 5 l vody
Quick•Step®

ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

Quick•Step®

ČISTICÍ
PŘÍPRAVEK

Quick•Step®

OLEJOVÁ
PÉČE
3. TÝDEN: 1 víčko / 5 l vody
Quick•Step®

ČISTICÍ PŘÍPRAVEK

Oprava
Quick•Step®

OPRAVNÁ SADA

QSREPAIR
Obsah: tavicí nůž, začišťovací stěrka,
7 voskových bloků, brusný papír
Lehká poškození lze snadno opravit v původní barvě s opravnou
sadou. Jednoduše obnovte barvu poškozených prken pomocí
jednoho ze sedmi kusů vosku vybraných pro pokrytí všech barev
Quick-Step.

Zkontrolujte přesnou kombinaci barev pro vaši
podlahu na adrese www.quick-step.com

35

KOLEKCE 2018 - 2019

Příliš mnoho možností?
Nejste si jistí, která podlaha se vám líbí nejvíce? Nástroj RoomViewer vám pomůže se rozhodnout.
Vyzkoušejte si svou volbu na adrese www.quick-step.com

Vaše prodejní místo Quick•Step ®

SLEDUJTE NÁS ZDE:
www.facebook.com/QuickStepFloors
plus.google.com/+quickstep

www.quick-step.com
www.quick-step.com

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor
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