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objevte svět, ve kterém byste chtěli žít
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musíme přiznat, že my ze společnosti Quick-step jsme perfekcionisté. 
Perfekcionisté, když jde o design, a vášniví, když jde o detaily. Proto 
pracujeme dnem i nocí na tom, aby bylo všechno dokonalé.

všechno začíná samotným dřevem. Fascinuje nás jeho struktura, vůně 
a povrch vnímaný hmatem - ztrácíme se v hloubce jeho kresby, suků 
a linií. Ale především se nadšeně věnujeme řemeslnému zpracování 
a designu, což nám umožňuje vytvářet moderní dřevěné podlahy 
z té nejušlechtilejší přírodní suroviny.

Při navrhování našich podlah neustále sledujeme vývoj interiérového 
designu a módní trendy. Navštěvujeme ta nejmodernější města, čteme 
nejnovější blogy a držíme krok s nejnovějšími módními barevnými 
odstíny. takto dokážeme rozpoznat trend mnohem dříve, než se 
jím skutečně stane. A takto jsme také schopni rozlišovat mezi uměle 
medializovaným a nadčasovým designem. 

Při vytváření našich elegantních dřevěných podlah se nejprve 
zaměřujeme na dokonalé vyvážení mezi typem dřeva, tříděním, barvou, 
strukturou, povrchovou úpravou a velikostí prken. Například náš produkt 
variano je tvořen řadou prken s různými délkami, šířkami a s odlišnou 
povrchovou úpravou, jejichž kombinací vzniká nádherná, výrazná 
podlaha se starobylým vzhledem.

Díky kombinaci řemeslného zpracování dřeva s nejnovějším designem 
a nejnovější výrobní technologií jsme dokázali vytvořit skutečně 
jedinečné dřevěné podlahy. ve společnosti Quick-step se snažíme 
vytvářet takové podlahy, které jsou nejen nejkrásnější, ale také 
nejefektnější. Například některé naše nové podlahy mají extra matný lak, 
což znamená, že můžete mít autentický vzhled neopracovaného povrchu 
a zároveň využívat výhod lakované podlahy.

Takto realizujeme své sny. Dřevěnými 
podlahami, které nejen že jsou dnes módní, 
ale zítra budou také považovány za klasické.

OBJEVTE  
NAŠI VÁŠEŇ  
PRO DŘEVO
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12 trendy
  kombinace živoucích barev a nábytku s ikonickými 

konstrukčními rysy.

14 modern
  Čistý vzhled a dojem vytvářený minimalistickými tvary 

a liniemi.

16 contemporary
  Příjemný styl interiéru spojující vyvážené barvy 

s nadčasovými prvky.

20 country
  Útulný, příjemný vzhled využívající přírodní materiály 

a zemité odstíny.

24 classic
  harmonický styl, který vypadá nejlépe s elegantním, 

vybraným nábytkem a doplňky.

06  Dokonalá podlaha určená pro váš interiér

07  Potěšení po celou dobu životnosti

08 snadná instalace

09 respekt k přírodě

VÍTEJTE obJEVuJTE

OBJEVTE sVěT, VE kTERém 
BysTE chTělI žíT

obsAh4



30 velikosti prken

32  typy dřeva, třídění, struktur 
a povrchové úpravy

34  Přehled sortimentu

42 správná příprava na každou situaci

44 bezproblémová instalace podlahy

46 Dokonale sladěné soklové lišty

48 Ukončovací profil pro podlahu a schody

50 Udržujte podlahu v bezvadném stavu

VYbÍREJTE INSTALACE A ZAKoNČENÍ
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DOkONAlÁ PODlAhA uRčENÁ  
PRO VÁŠ INTERIéR

 } NEJMoDERNĚJŠÍ DESIGN 
A TECHNoLoGIE

Návrhářský tým ve společnosti Quick-step 
zaníceně sleduje nejnovější trendy v módě, 
architektuře a designu interiérů, aby vám mohl 
nabídnout takové podlahy, které na pohled 
ohromí a využívají moderní technologie. 
Dostanete interiér, který je dnes dokonalý 
a zůstane takový i v nadcházejících letech.

 } DESIGN SPoČÍVÁ V DETAILu 

věnujeme pozornost i těm nejmenším detailům 
a usilujeme o dokonalou rovnováhu mezi 
charakterem přírodního dřeva, dokonalým 
zpracováním struktur a vysokou kvalitou 
povrchové úpravy, abychom zdůraznili 
osobitost našich dřevěných podlah. Díky tomu 
vám můžeme nabídnout řadu autentických 
dřevěných podlah.

 } KoMPLETNÍ řEŠENÍ

společnost Quick-step nenabízí pouze 
výrobek, ale kompletní řešení. sortiment 
výrobků Quick-step od podlah po řešení 
podlahových lišt a schodů, podložky, profily 
pro konečnou úpravu a doplňky, zaručuje 
vždy dokonalý výsledek.

vítejte6



 } SToPRoCENTNĚ PřÍRoDNÍ

sortiment dřevěných podlah Quick-step je 
stoprocentně přírodní; podlahy jsou tvořeny 
třemi vrstvami stabilního, tvrdého a trvanlivého 
dřeva. Proto jsou mnohem stabilnější než 
podlahy z masivního dřeva. viz str. 33.

 } VYNIKAJÍCÍ oDoLNoST PRoTI 
SKVRNÁM A PoŠKRÁbÁNÍ

Z nádherné přírodní podlahy se můžete 
těšit mnoho let. olejované a lakované 
povrchy se aplikují ve výrobním závodu, 
což znamená, že naše dřevěné podlahy 
mají vysokou odolnost proti opotřebení, 
skvrnám a poškrábání.

 } SLoužÍ IHNED Po INSTALACI

Na rozdíl od jiných dřevěných podlah 
nevyžadují dřevěné podlahy Quick-step po 
instalaci žádné další úpravy. to znamená 
žádné broušení, žádný prach, ani žádné 
lakování, olejování nebo natírání. jakmile je 
dřevěná podlaha Quick-step nainstalovaná, 
můžete ji ihned začít 
používat a to po celou 
dobu její životnosti!

POTěŠENí PO cElOu 
DOBu žIVOTNOsTI
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sNADNÁ  
INsTAlAcE

Díky patentovanému, světově proslulému zacvakávacímu systému Uniclic® multifit je instalace 
podlahy Quick-step hračka. tento systém je z uživatelského hlediska značně jednoduchý, rychleji 
se instaluje a je mnohem pevnější než jiné systémy. Zacvakávací systém Uniclic® multifit usnadňuje 
instalaci bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro lepenou nebo plovoucí podlahu.

vítejte

 } SHLéDNĚTE VIDEA

Podívejte se na naše instalační 
videa, abyste se sami přesvědčili, 

jak snadno lze instalovat podlahu Quick-step. 
Najdete je na stránkách www.quick-step.cz

 } NAINSTALuJTE SI PoDLAHu 
KAMKoLIV, I KDYž MÁTE 
PoDLAHoVé VYTÁPĚNÍ

Dřevěné podlahy Quick-step jsou ideální pro 
instalaci s podlahovým vytápěním, pokud 
se zkombinují se správnou podložkou. více 
informací o sortimentu podložek Quick-step 
najdete na str. 42-43. 

 } INSTALACE bEZ NÁMAHY DÍKY 
ZACVAKÁVACÍMu SYSTéMu 
uNICLIC® MuLTIfIT

společnost Quick-step 
je vynálezcem instalačních 

systémů Uniclic® a Uniclic® multifit, které 
dnes představují standardní způsob 
instalace se zacvaknutím. Pomocí tohoto 
revolučního a patentovaného zacvakávacího 

systému můžete bez námahy 
spojovat jednotlivá podlahová 
prkna.
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Dřevo je jediný obnovitelný výchozí 
materiál pro podlahové krytiny a společnost 
Quick-step již řadu let přijímá opatření, 
která omezují dopady jejích aktivit na životní 
prostředí. veškerý dřevěný a dřevotřískový 
materiál používaný při výrobě našich 
dřevěných podlah pochází z lesů, které 
jsou obhospodařovány s ohledem na trvale 
udržitelný rozvoj.

Naše lepidla, laky a oleje navíc vyhovují 
nejpřísnějším mezinárodním emisním normám 
a využíváme pouze účinné a trvalé výrobní 
postupy.

to vše znamená, že se můžete jednoduše těšit 
ze své dřevěné podlahy s vědomím, že byla 
vyrobena s ohledem na životní prostředí.

REsPEkT  
k PŘíRODě

PEFC/07-32-37

PoužÍVÁME 
PEČLIVĚ VYbRANé 
SuRoVINY

INVESTuJEME Do 
ENERGETICKY EfEKTIVNÍ 
VÝRobY

VŠECHNY NAŠE 
PoDLAHY MAJÍ 
CERTIfIKACI PEfC
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NEchTE sE INsPIROVAT!
NAJDěTE sI VlAsTNí sTyl

objevUjte
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objevUjte

TRENDy

Postaršený vzhled materiálu této podlahy dodá vašemu interiéru nádech poezie a romantiky, zatímco její bílý odstín rozjasní každý prostor. 
Dokonale ladí s dnešními pastelovými a fluorescentními barvami stěn.

Dub NATřENÝ bÍLÝ oLEJoVANÝ I VarIano Var 1629

klíčem k dnešnímu modernímu vzhledu je kombinace správného typu podlahového materiálu se svěžími, 
odvážnými barvami a ikonickými designovými prvky bez ohledu na to, zda dáváte přednost osvědčené 
klasice, průmyslovému designu nebo městské eleganci.

12



Na čistém vzhledu této dubové podlahy se podílejí třídění Nature a nadčasová šedá barva. Dokonalý doplněk módního interiéru ve starožitném stylu.

Dub oJÍNĚNÝ oLEJoVANÝ I Palazzo Pal 3092 NoVINKA

13



objevUjte

mODERN
méně znamená více. vyjádřete se designem moderního stylu, který byl vytvořen s ohledem 
na minimalistický vzhled. Čisté tvary a linie a bezbarvá nebo bílá povrchová úprava vytvářejí 
dokonalý základ pro energický, moderní interiér.

Dub PoLÁRNÍ SATéNoVÝ I Castello Cas 1349

Za oslnivě moderním vzhledem této místnosti stojí dub polární saténový se svým čistým, světlým designem a dlouhými, 
úzkými prkny. Díky jemným drážkám mezi prkny dokáže rozšířit hloubku a perspektivu každého prostoru.

14



Dub NobLESNÍ ExTRA MATNÝ I Palazzo Pal 3095 NoVINKA

Nová, jedinečná metoda kartáčování dodá svěžest neopracovanému vzhledu této podlahy, 
aby dokonale ladila s moderním interiérem určeným k bydlení.

NoVINKA
VZHLED 
NEoPRACoVANéHo 
PoVRCHu

Nový, extra matný lak propůjčuje 
této dřevěné podlaze autentický 
vzhled neopracovaného povrchu 
a zároveň poskytuje výhody 
lakované podlahy (viz str. 33).

Dub NobLESNÍ ExTRA MATNÝ i PAlAZZo PAl 3095

15



objevUjte

cONTEmPORARy

JASAN bÍLÁ SLoNoVÁ KoST SATéNoVÝ I Castello Cas 1479

Quick-step je cesta, po které byste se měli vydat v případě, že se vám líbí černá a bílá. výše zobrazená bílá podlaha 
se zkosenými okraji prken dodá světlo, prostor a perspektivu každé místnosti. Zkombinujte ji s bílými a černými designovými 
prvky a dosáhnete vzhledu, který se hodí k jakémukoliv trendu.

Pokud hledáte soudobý styl, zvolte takové prvky interiéru, které nabízejí příjemný, trvalý 
a vyvážený vzhled. tyto soudobé designy vyvolávají pocit prostornosti a otevřenosti vašeho 
domova. Používejte zejména neutrální barvy, které lze kombinovat s tematickými barevnými 
akcenty.

16



Černá je zpátky! tato elegantní, poutavá podlaha propůjčí vašemu interiéru nádech pohody a vytříbenosti.

Dub wENGé HEDVÁbNÝ I Castello Cas 1343

17



Dub NobLESNÍ PřÍRoDNÍ MATNÝ I VIlla VIl 1362l

objevUjte

Pruhovaný vzor této podlahy dodá vašemu interiéru pocit prostornosti. když se zkombinuje se světlými a pastelovými 
barvami, vznikne romantické a útulné prostředí.

18



velmi dlouhá a široká prkna imperio představují skvělou volbu v případě, že chcete vyvolat 
dojem prostoru. suky a praskliny vytvářejí rustikální a nadčasový vzhled.

Dub KARAMEL oLEJoVANÝ I ImPerIo ImP 1625

TIP

chcete vidět tuto podlahu 
ve vašem vlastním interiéru? 

Navštivte stránky www.quick-step.cz 
a vyzkoušejte si našeho Podlahového 
rádce! stačí nahrát obrázek vašeho 
interiéru, vybrat oblíbené podlahy 
a zjistit, která z nich vám nejlépe 
vyhovuje.

Dub KARAMEL oLEJoVANÝ i imPerio imP 1625
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objevUjte

cOuNTRy
kombinací přírodních materiálů, například dřeva, kamene, lněné tkaniny apod., získáte útulný venkovský 
vzhled. Použijte měkké odstíny jako béžovou, hnědou a šedou a doplňte vzhled o další polotóny. 

Dub NobLESNÍ PřÍRoDNÍ MATNÝ I Castello Cas 1334

sladěné soklové lišty představují dokonalé zakončení této přírodní dubové podlahy a dodávají interiéru elegantně upravený vzhled.

20



tento surový dub se širokou řadou suků a prasklin, extra matným lakem, který zaručuje autentický vzhled neopracovaného povrchu, a silně 
kartáčovanou povrchovou úpravou, která zvýrazňuje kresbu dřeva, je ideální volbou pro rustikální interiér. Zkombinujte ho s dřevěným nábytkem, 
doplňky a přírodními materiály a budete mít přírodu uvnitř domova.

Dub SuRoVÝ VENKoVSKÝ ExTRA MATNÝ I Palazzo Pal 3097 NoVINKA

NoVINKA
TřÍDĚNÍ VIbRANT

Dřevěné podlahy Quick-step v novém 
třídění vibrant nabízejí širokou řadu 
realistických suků a jemných prasklin, 
které mají dodat vašemu interiéru lehce 
rustikální vzhled.

Dub SuRoVÝ VENKoVSKÝ ExTRA MATNÝ I
Palazzo Pal 3097
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objevUjte

Zkosení na dlouhých i krátkých okrajích prken zdůrazňuje velikost prken a ladí s rustikálním vzhledem této podlahy. tato 
podlaha imperio má navíc tmavé suky a praskliny, proto je dokonalou volbou pro autentický interiér ve venkovském stylu.

Dub NuGÁT oLEJoVANÝ I ImPerIo ImP 1626
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třídění Nature propůjčuje této podlaze čistou a hladkou povrchovou úpravu, zatímco teplé a měkké odstíny lze dokonale kombinovat s přírodními 
materiály a doplňky, aby se dosáhlo jemnějšího venkovského vzhledu.

Dub bÍLÁ DuNA oLEJoVANÝ I Palazzo Pal 1473
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objevUjte

clAssIc
klíčem k úspěchu klasického stylu interiéru je harmonie. volte tmavé, světlé nebo teplé přírodní barvy. vzhled 
doplňují klasický nábytek s doplňky, elegantní obložení a detaily dekoračních lišt.

tato ořechová podlaha se živoucím vzorem dřeva, viditelnou strukturou kresby a řadou odstínů dodá vaší místnosti dynamický vzhled. Navíc má 
saténově lesklou povrchovou úpravu, která zesvětluje tento obývací pokoj.

ořECH MYSTICKÝ SATéNoVÝ I Castello Cas 1355

24



Dub bÍLÁ bAVLNA MATNÝ I ComPaCt Com 1451

Řada compact se obzvláště hodí na renovace; má tenčí prkna (12,5 mm), která lze pokládat přes stávající podlahu.

25



Dub RYZÍ MATNÝ I ImPerIo ImP 1623

objevUjte

tato charakteristická dubová prkna propůjčí vašemu interiéru přírodní vzhled, který dobře ladí jak s měkkými, klasickými 
odstíny, tak s jasnými a kontrastními barvami.
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Dub LASTuRA bÍLÝ ExTRA MATNÝ I VarIano Var 3101 NoVINKA

Představujeme vám skutečně poutavou podlahu. tato podlaha s dynamickou kombinací prken 
různých velikostí je jedinečným dílem společnosti Quick-step a dokáže zajímavě obohatit 
klasický interiér o další rozměr.

TIP

Řada dřevěných podlah variano je 
exkluzivním dílem společnosti Quick-step 
a nabízí ten nejvěrnější opotřebovaný 
vzhled materiálu, kterého bylo 
dosaženo současným použitím prken 
různé velikosti a s různou povrchovou 
úpravou. tento inovační styl pěkně ladí 
s prakticky každým typem interiéru od 
módního po klasický. kompletní kolekci 
variano najdete na str. 37.
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OBJEVTE NAŠI kOlEkcI 
DŘEVěNých PODlAh

vyberte si

30 velikosti prken

32  typy dřeva, třídění, struktur a povrchové 
úpravy

VELIKoSTI, DRuHY DřEVA 
A PoVRCHoVÁ úPRAVA

28



34 Přehled sortimentu

PřEHLED SoRTIMENTu

29



VElIkOsTI PRkEN

kolekce Quick-step se dodává v různých velikostech a formátech, aby dokázala uspokojit 
všechny potřeby. Nabízíme výrobky v různém provedení od živých vzorů po prkna královských 
velikostí, které budou dokonale ladit s libovolným interiérem. stačí si prohlédnout níže uvedený 
sortiment a zaručeně najdete podlahu, která vám bude dokonale vyhovovat.

vyberte si
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PALAZZo 14 mm
(viz str. 35)

IMPERIo 14 mm
(viz str. 34)

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

CASTELLo 14 mm
(viz str. 36-37)

CoMPACT 12,5 mm
(viz str. 38)

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

2,5 mm
12,5 mmHDf
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VARIANo 14 mm
(viz str. 37)

VILLA 14 mm
(viz str. 39)

VILLA LoNGLINE 14 mm
(viz str. 39)

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

3 mm 14 mmHEVEA/SMRK
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TYPY DřEVA

TyPy DŘEVA, TŘíDěNí, sTRukTuR 
A POVRchOVé úPRAVy

vyberte si

TYPY TřÍDĚNÍ

finesse

Dub

Dřevo s malými suky.  
malé odchylky 
v barvě a struktuře.

Dub má žlutou 
až hnědou barvu 
a typickou kresbu.

Marquant

ořech

Dřevo s velkými suky. 
výrazné odchylky 
v barvě a struktuře.

ořech má teplou 
hnědou barvu, která 
kontrastuje s bělavým 
odstínem bělového 
dřeva.

každý strom je jedinečný a různé části téhož stromu vytvářejí různé povrchové textury s odlišným vzhledem. máme jedinečný systém třídění, který 
je srozumitelný a transparentní. Naše podlahy se dělí do pěti různých kategorií. Účelem je poskytnout vám lepší představu, jak bude vaše podlaha 
vypadat.

Vibrant

Merbau

Character

Jatoba

Dřevo s velkými suky 
a malými prasklinami. 
výrazné odchylky 
v barvě a struktuře 
s rustikálním vzhledem.

merbau má širokou 
škálu barev od 
oranžové po tmavě 
červenohnědou.

Dřevo s velkými, 
zaplněnými tmavými 
suky a prasklinami. 
výrazné odchylky 
v barvě a struktuře 
s rustikálním vzhledem.

jatobová prkna mají 
načervenalou růžovou 
a hnědou barvu 
a rovnou kresbu.

Dřevo se suky. jsou 
přípustné odchylky 
v barvě a struktuře.

jasanová prkna mají 
bílou až světle žlutou 
barvu a hladkou 
kresbu.

Nature

Jasan

bA
rv

A
bě

lo
vé

 D
Ře

vo
sU

ky
Pr

A
sk

li
N

y

* v našich prknech se vzorem se může objevit omezené množství bělového dřeva ** compact 1450, dub přírodní matný: může se objevit bělové dřevo *** PAl1344-PAl1345-PAl1346-PAl1347 max. 80 mm

Přírodní jednotná barva Přírodní barva výrazné odchylky výrazné odchylky výrazné odchylky

max. 5 mm (ne ve skupinách) max. 20 mm max. 50 mm*** max. 80 mm max. 80 mm

Nepřípustné*

Nepřípustné

mořené produkty: přípustné
Nemořené produkty:
nepřípustné

Nepřípustné

mořené produkty: přípustné
Nemořené produkty:
nepřípustné**

Nepřípustné

Přípustné Přípustné
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  Extra matný lak
  vzhled neopracované podlahy s výhodami lakované 

podlahy.

TYPY STRuKTuR

 Saténová olejovaná  Hedvábná

  Kartáčovaný   Silně  
kartáčovaný

kartáčováním povrchu dřevěného prkna se 
zvýrazní přirozená struktura kresby. Některé 
z našich podlah jsou dokonce kartáčovány 
do hloubky pro vytvoření extra autentického 
pocitu.

  Stopy po pile 

Náhodné známky řezů pilou zvýrazňují 
řemeslné zpracování a charakter dřevěných 
prken.

 opotřebená časem 

každé prkno časem opotřebené dřevěné 
podlahy má mimořádně autentickou 
perspektivu a zešikmené letité hrany.

Postaršený vzhled materiálu a zapuštěné suky

Na některých podlahách v řadách imperio, Palazzo a variano nejsou suky úplně zaplněné, takže budete moci 
lépe cítit autentický charakter své podlahy. Naše podlahy variano mají navíc postaršený vzhled materiálu, což 
znamená, že jsou na nich patrné stopy po pile, výškové rozdíly a mezery.

 Extra matná  Matná

TYPY PoVRCHoVé úPRAVY
oLEJoVANÁ LAKoVANÁ

 } 2 vrstvy vysoce kvalitního oleje

 } Zdůrazňuje autentičnost skutečného dřeva

 } vytváří extra matný vzhled

 } stárne s grácií

 }  Umožňuje opravovat mikroškrábance 
nanesením olejové péče Quick-step

 }  lze ji obnovit a opravit pomocí oleje 
pro údržbu Quick-step

 }  Povrchová úprava se nanáší ve výrobním 
závodu

 } 7 vrstev ochranného laku

 }  vysoká odolnost proti poškrábání a opotřebení ve srovnání s jinými lakovanými dřevěnými 
podlahami

 } odpuzuje nečistoty, výsledkem je dřevěná podlaha, která se snadno čistí

 } Zvyšuje odolnost proti vodě a chemikáliím používaným v domácnosti

 } Povrchová úprava se nanáší ve výrobním závodu

olejovaná/lakovaná povrchová úprava

3mm povrchová vrstva (compact: 2,5 mm)

hevea/smrkové jádro (compact: hDF)

Dýhovaný podklad

NOVINKA
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ExTRA DlOuhÁ A ExTRA ŠIROkÁ PRkNA  
s AuTENTIckým VzhlEDEm
TLouŠťKA: 14 MM | 1 KRAbICE*: 4 PRKNA: ± 1,936 M2

1 PALETA: 64 KRAbIC: ± 123,904 M2 

vyberte si

2200 mm x 220 mm

2200 mm X 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm X 145 mm

Poznámka: Znázorněné vzory a barvy jsou pouze obrazem, který neobsahuje všechny nuance přirozeného a jedinečného 
designu dřevěné podlahy. charakteristický vzhled povrchové struktury a různorodosti prken nabízejí velké vystavené vzorky. 
o další rady požádejte svého prodejce.

Dub STRuKTuRoVANÝ bÍLÝ 
oLEJoVANÝ 
imPerio imP 1627
mArQUANt

Dub TRADIČNÍ PřÍRoDNÍ oLEJoVANÝ 
imPerio imP 1624
mArQUANt

Dub NuGÁT oLEJoVANÝ P22
imPerio imP 1626
chArActer

Dub RYZÍ MATNÝ P26
imPerio imP 1623
mArQUANt

Dub KARAMEL oLEJoVANÝ P19
imPerio imP 1625
chArActer

Dub STRuKTuRoVANÝ ŠEDÝ 
oLEJoVANÝ 
imPerio imP 1628
mArQUANt

*max. 1 dělené prkno v balení

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Olejovaná

Extra matná

Hedvábná

Matná

Saténová

ZKOSENÍSTRUKTURY

Kartáčovaná

Opotřebená časemSilně kartáčovaná

Stopy po pile

DlOuhÁ A ŠIROkÁ DuBOVÁ PRkNA
 TLouŠťKA: 14 MM | 1 KRAbICE*: 6 PRKEN: ± 2,075 M²
1 PALETA: 55 KRAbIC: ± 114,11 M² 

Dub RYZÍ MATNÝ 
PAlAZZo PAl 1341
NAtUre

Dub MEDoVÝ oLEJoVANÝ 
PAlAZZo PAl 1472
NAtUre

Dub TVRZENÝ ŠEDÝ MATNÝ 
PAlAZZo PAl 1345
mArQUANt

Dub SuRoVÝ VENKoVSKÝ 
ExTRA MATNÝ 

P21

PAlAZZo PAl 3097
vibrANt

Dub VÝbĚRoVÝ MATNÝ 
PAlAZZo PAl 1344
mArQUANt

Dub SKořICoVÝ ExTRA MATNÝ 
PAlAZZo PAl 3096
vibrANt

Dub HoRSKÝ NAMoDRALÝ 
oLEJoVANÝ 
PAlAZZo PAl 3094
vibrANt

Dub VENKoVSKÝ MATNÝ 
PAlAZZo PAl 1347
mArQUANt

Dub TRADIČNÍ PřÍRoDNÍ MATNÝ 
PAlAZZo PAl 1338
mArQUANt

Dub foSÍLIE MATNÝ 
PAlAZZo PAl 1342
NAtUre

Dub LETNÍ VÁNEK oLEJoVANÝ 
PAlAZZo PAl 3093
NAtUre

Dub LETITÝ ŠEDÝ MATNÝ 
PAlAZZo PAl 1346
mArQUANt

Dub PoLÁRNÍ MATNÝ 
PAlAZZo PAl 1340
NAtUre

Dub NobLESNÍ ExTRA MATNÝ P15
PAlAZZo PAl 3095
NAtUre

Dub bÍLÁ DuNA oLEJoVANÝ P23
PAlAZZo PAl 1473
NAtUre

Dub oJÍNĚNÝ oLEJoVANÝ P13
PAlAZZo PAl 3092
NAtUre

2200 mm X 220 mm

2200 mm X 190 mm

1820 mm x 190 mm

1820 mm X 145 mm

*max. 1 dělené prkno v balení

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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JASAN bÍLÁ SLoNoVÁ  
KoST SATéNoVÝ 

P16

cAstello cAs 1479
FiNesse

Dub NobLESNÍ PřÍRoDNÍ MATNÝ P20
cAstello cAs 1334
FiNesse

MERbAu SATéNoVé 
cAstello cAs 1357
NAtUre

Dub PoLÁRNÍ SATéNoVÝ P14
cAstello cAs 1349
NAtUre

Dub PoLÁRNÍ MATNÝ 
cAstello cAs 1340
NAtUre

Dub bÍLÁ DuNA oLEJoVANÝ 
cAstello cAs 1473
NAtUre

Dub MEDoVÝ oLEJoVANÝ 
cAstello cAs 1472
NAtUre

Dub NobLESNÍ PřÍRoDNÍ SATéNoVÝ 
cAstello cAs 1335
FiNesse

Dub TRADIČNÍ PřÍRoDNÍ SATéNoVÝ 
cAstello cAs 1339
mArQUANt

JATobA SATéNoVÁ 
cAstello cAs 1358
NAtUre

ořECH MYSTICKÝ SATéNoVÝ P24
cAstello cAs 1355
mArQUANt

ořECH NobLESNÍ SATéNoVÝ 
cAstello cAs 1356
NAtUre

vyberte si

Dub KÁVoVĚ HNĚDÝ MATNÝ 
cAstello cAs 1352
NAtUre

Dub wENGé HEDVÁbNÝ P17
cAstello cAs 1343
NAtUre

2200 mm X 220 mm

2200 mm X 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm x 145 mm

ElEGANTNí A DlOuhÁ PRkNA  
z RŮzNých DRuhŮ DŘEVA
TLouŠťKA: 14 MM | 1 KRAbICE*: 6 PRKEN: ± 1,583 M²
1 PALETA: 66 KRAbIC: ± 104,5 M² 

Poznámka: Znázorněné vzory a barvy jsou pouze obrazem, který neobsahuje všechny nuance přirozeného a jedinečného 
designu dřevěné podlahy. charakteristický vzhled povrchové struktury a různorodosti prken nabízejí velké vystavené vzorky. 
o další rady požádejte svého prodejce.

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

*max. 1 dělené prkno v balení
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Olejovaná

Extra matná

Hedvábná

Matná

Saténová

ZKOSENÍSTRUKTURY

Kartáčovaná

Opotřebená časemSilně kartáčovaná

Stopy po pile

Dub VYbĚLENÝ MATNÝ 
cAstello cAs 1353
NAtUre

Dub RYZÍ MATNÝ 
cAstello cAs 1341
NAtUre

Dub TRADIČNÍ PřÍRoDNÍ MATNÝ 
cAstello cAs 1338
mArQUANt

Dub foSÍLIE MATNÝ 
cAstello cAs 1342
NAtUre

Dub CAPPuCCINo oLEJoVANÝ 
cAstello cAs 1478
mArQUANt

Dub HAVANA KouřoVÝ MATNÝ 
cAstello cAs 1354
mArQUANt

2200 mm X 220 mm

2200 mm x 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm X 145 mm

Dub NATřENÝ bÍLÝ oLEJoVANÝ P12
vAriANo vAr 1629
mArQUANt

Dub SuRoVÝ DYNAMICKÝ ExTRA 
MATNÝ 
vAriANo vAr 3102
mArQUANt

Dub LASTuRA bÍLÝ ExTRA MATNÝ P27
vAriANo vAr 3101
mArQUANt

Dub KRÁLoVSKÝ ŠEDÝ oLEJoVANÝ 
vAriANo vAr 1631
mArQUANt

Dub CHAMPAGNE bRuT oLEJoVANÝ 
vAriANo vAr 1630
mArQUANt

Dub ESPRESSo oLEJoVANÝ 
vAriANo vAr 1632
mArQUANt

JEDINEčNÁ PRkNA sE VzhlEDEm  
A VzOREm POsTARŠENéhO mATERIÁlu
TLouŠťKA: 14 MM | 1 KRAbICE*: 6 PRKEN: ± 2,508 M²
1 PALETA: 55 KRAbIC: ± 137,94 M²

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

*max. 1 dělené prkno ve 2 baleních

NOVINKA

NOVINKA
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Dub bÍLÝ HIMALÁJSKÝ ExTRA MATNÝ 
comPAct com 3098
mArQUANt

Dub RYZÍ ExTRA MATNÝ 
comPAct com 3100
mArQUANt

Dub SNĚHoVÁ VLoČKA bÍLÝ ExTRA 
MATNÝ 
comPAct com 3099
mArQUANt

Dub bÍLÁ bAVLNA MATNÝ P25
comPAct com 1451
mArQUANt

Dub PřÍRoDNÍ MATNÝ 
comPAct com 1450
mArQUANt

Dub DLAžEbNÍ KÁMEN ŠEDÝ ExTRA 
MATNÝ 
comPAct com 3107
mArQUANt

vyberte si

PRkNA s TlOuŠŤkOu  
VhODNOu k RENOVAcím
TLouŠťKA: 12,5 MM | 1 KRAbICE*: 6 PRKEN: ± 1,583 M²
1 PALETA: 66 KRAbIC: ± 104,5 M²

2200 mm X 220 mm

2200 mm X 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm x 145 mm

Poznámka: Znázorněné vzory a barvy jsou pouze obrazem, který neobsahuje všechny nuance přirozeného a jedinečného 
designu dřevěné podlahy. charakteristický vzhled povrchové struktury a různorodosti prken nabízejí velké vystavené vzorky. 
o další rady požádejte svého prodejce.

2,5 mm
12,5 mmHDf

*max. 1 dělené prkno v balení

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Olejovaná

Extra matná

Hedvábná

Matná

Saténová

ZKOSENÍSTRUKTURY

Kartáčovaná

Opotřebená časemSilně kartáčovaná

Stopy po pile

MERbAu SATéNoVé 
villA vil 1366
NAtUre

Dub NobLESNÍ PřÍRoDNÍ MATNÝ P18
villA vil 1362l
FiNesse

Dub NobLESNÍ PřÍRoDNÍ SATéNoVÝ 
villA vil 1361
FiNesse

Dub HAVANA KouřoVÝ MATNÝ 
villA vil 1369
mArQUANt

JATobA SATéNoVÁ 
villA vil 1367
NAtUre

Dub wENGé HEDVÁbNÝ 
villA vil 1370
FiNesse

ořECH SATéNoVÝ 
villA vil 1368
NAtUre

Dub PoLÁRNÍ MATNÝ 
villA vil 1359l
FiNesse

Dub VYbĚLENÝ MATNÝ 
villA vil 1363l
NAtUre

Dub RYZÍ MATNÝ 
villA vil 1360l
NAtUre

ExTRA DlOuhÁ  
A sVěží DuBOVÁ PRkNA
TLouŠťKA: 14 MM | 1 KRAbICE*: 6 PRKEN: ± 2,508 M²
1 PALETA: 55 KRAbIC: ± 137,94 M²

2200 mm X 220 mm

2200 mm x 190 mm

1820 mm X 190 mm

1820 mm X 145 mm

longline

3 mm
14 mmHEVEA/SMRK

*max. 1 dělené prkno ve 2 baleních
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objevte široký sortiment doplňků 
Quick-step. Pomůžeme vám 

zajistit pokaždé dokonalé 
zakončení a profesionální 

výsledek, ať se jedná o podlahu, 
soklové lišty nebo schody.

42 správná příprava na každou situaci

44 bezproblémová instalace podlahy

INSTALACE

ROzDíl sPOčíVÁ  
V DETAIlEch: PŘísluŠENsTVí

iNstAlAce A ZAkoNČeNí40



46 Dokonale sladěné soklové lišty

48 Ukončovací profil pro podlahu a schody

50  Udržujte podlahu v bezvadném stavu

DoKoNALé ZAKoNČENÍ ČIŠTĚNÍ A úDRžbA

ZÁRuKA: Používání jiných výrobků než doplňků Quick-step by mohlo způsobit poškození podlahy Quick-step. 
v takovém případě pozbude záruka od společnosti Quick-step platnosti. Proto důrazně doporučujeme používat 
pouze doplňky Quick-step, protože jsou navržené a testované speciálně pro používání s dřevěnými podlahami 
Quick-step.
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sPRÁVNÁ PŘíPRAVA  
NA kAžDOu sITuAcI

iNstAlAce A ZAkoNČeNí

LEPENÁ PoDLAHA

PRoČ LEPIDLo NA PARKETY QuICK•STEP®?

 } MAxIMÁLNÍ TLuMENÍ ZVuKu

odrážený kročejový zvuk v místnosti se snižuje na minimum.

 } oDoLNé PRoTI VLHKoSTI

lepidlo na parkety Quick-step má dobrou odolnost proti vlhkosti.

 } VYSoCE ELASTICKé

Díky vysoké elasticitě lepidla na parkety Quick-step může vaše 
podlaha dýchat a volně se rozpínat v závislosti na změnách teploty.

 } IDEÁLNÍ PRo PoDLAHoVé VYTÁPĚNÍ

lepená podlaha představuje to nejlepší řešení pro podlahové vytápění.

PLoVouCÍ PoDLAHA

PRoČ PoužÍT PoDLožKu QuICK•STEP®?

 } TRVALé TLuMENÍ ZVuKu

Podložky Quick-step si v průběhu let zachovávají svou počáteční 
tloušťku. můžete se spolehnout, že budou nepřetržitě tlumit zvuk 
jak v místnosti, ve které jsou nainstalovány, tak v místnosti pod ní.

 } IDEÁLNÍ PRo SYSTéM uNICLIC® MuLTIfIT

všechny podložky Quick-step nabízejí stabilní podklad, který chrání 
systém Uniclic® multifit před těžkým nábytkem a silným krátkodobým 
zatížením, například vysokými podpatky.

 } VYRoVNÁVACÍ EfEKT

Podložka Quick-step vytváří pevnou, vodorovnou základnu pro novou 
podlahu.

 } DVA SYSTéMY V JEDNoM

Zakomponovaná membrána proti vlhkosti (DPm) zajišťuje důkladnou 
ochranu podlahy proti vzlínající vlhkosti.

Quick-step má dokonalé řešení bez ohledu na to, zda 
se rozhodnete pro lepenou nebo plovoucí podlahu.

PoDLAHoVé VYTÁPĚNÍ

Každá dřevěná podlaha Quick-Step je vhodná k instalaci s tradičním podlahovým vytápěním. Pamatujte:

 } Nejlepších výsledků se dosáhne při lepení dřevěné podlahy lepidlem na parkety Quick-step.

 }  vzhledem k tomu, že u lepené dřevěné podlahy nelze použít membránu proti vlhkosti, náhlé nebo velké změny teploty by mohly způsobovat kondenzaci.

 }  v případě plovoucích podlah doporučujeme pouze podlahové vytápění v kombinaci s podložkou Quick-step coolheat. Použitím této podložky se zastaví vzlínání vlhkosti nebo kondenzace. otevřené spoje 

se během topné sezóny téměř nevyskytují. 

QSwb11

QSwGL16

obsah: 16 kg, vystačí na 13 - 16 m2 (použijte 1 - 1,2 kg na čtvereční 
metr dřeva).
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SPoLEČNoST QuICK•STEP® NAbÍZÍ SPECIALIZoVANé  
PoDLožKY PRo ŠIRoKou řADu RůZNÝCH APLIKACÍ

PoZNÁMKA: je důležité použít podložku Quick-step nebo lepidlo na parkety Quick-step na ochranu kvality podlahy. Při správné instalaci a údržbě může společnost Quick-step nabídnout záruku na podlahu Quick-step a systém 
Uniclic ® multifit. Požádejte svého prodejce o originální podložku Quick-step nebo lepidlo na parkety Quick-step a navštivte stránky www.quick-step.cz, kde si můžete přečíst záruční podmínky.

CHCI ZTIŠIT KRoČEJoVÝ ZVuK VZNIKAJÍCÍ PřI CHůZI Po PoDLAZE

 } uNISouND PRo

když jen to nejlepší je dost dobré. Pro 
naprosté ticho na místech se silným 
provozem, například v obchodě.

odrážený kročejový zvuk    
Přechodový zvuk   
vyrovnávání   
odolnost proti vlhkosti    

tloUšťkA: 2 mm

roZměry: 15 m2 (role)

PŘechoDový ZvUk: ∆lw = 20 db

tePelNý oDPor: r = 0,044 m2 k/w

 } uNISouND

ideální pro místa s častým provozem, 
například obývací pokoj.

odrážený kročejový zvuk   
Přechodový zvuk  
vyrovnávání  
odolnost proti vlhkosti   

tloUšťkA: 2 mm

roZměry: 15 m2 (role)

PŘechoDový ZvUk: ∆lw = 19 db

tePelNý oDPor: r = 0,054 m2 k/w

 } uNICLIC PLuS

vhodný a úsporný základ pro místa 
s menším provozem, například ložnici 
nebo podkroví.

odrážený kročejový zvuk  
Přechodový zvuk 
vyrovnávání  
odolnost proti vlhkosti 

tloUšťkA: 2 mm

roZměry: 15 m2/60 m2 (role)

PŘechoDový ZvUk: ∆lw = 19 db

tePelNý oDPor: r = 0,059 m2 k/w

CHCI ZTIŠIT ZVuK, KTERÝ SLYŠÍ SouSEDé

 } TRANSITSouND uLTRA

Pro naprosté ticho s ohledem na 
sousedy. ideální pro horní poschodí 
nebo byt.

odrážený kročejový zvuk 
Přechodový zvuk    
vyrovnávání   
odolnost proti vlhkosti 

tloUšťkA: 3 mm

roZměry: 10 m2 (krAbice)

PŘechoDový ZvUk:  ∆lw = 21 db 

tePelNý oDPor: r = 0,088 m2 k/w

PoTřEbuJI PoDLožKu, KTERÁ JE KoMPATIbILNÍ S PoDLAHoVÝM VYTÁPĚNÍM

 } CooLHEAT

ideální podložka pro podlahové 
vytápění.

odrážený kročejový zvuk   
Přechodový zvuk 
Podlahové vytápění    
vyrovnávání 
odolnost proti vlhkosti    

tloUšťkA: 1,3 mm

roZměry: 15 m2 (role)

PŘechoDový ZvUk: ∆lw = 18 db

tePelNý oDPor: r = 0,026 m2 k/w

PoTřEbuJI DALŠÍ IZoLACI A VYRoVNÁNÍ PRo Mou PoDLAHu

 } SofTboARD + SCREEN

Dokonalá volba pro instalaci na povrch 
stávající dlaždicové nebo velmi nerovné 
podlahy. Nabízí také dodatečnou 
izolaci.

odrážený kročejový zvuk   
Přechodový zvuk  
vyrovnávání    
odolnost proti vlhkosti*    

tloUšťkA: 6 mm - 0,55 MM (MEMbRÁNA)

roZměry: 10,1 m2 (bAleNí) - 25 M2 (bALENÍ)

PŘechoDový ZvUk: ∆lw = 19 db

tePelNý oDPor: r = 0,118 m2 k/w

* Použijte 

v kombinaci 

s membránou 

Quick-Step 

Screen
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BEzPROBlémOVÁ  
INsTAlAcE PODlAhy

Na rozdíl od mnoha jiných systémů lze prkna 
dřevěné podlahy Quick-step zasunovat 
také horizontálně. je to velmi důležité při 
instalaci poslední řady prken nebo na místech, 
kde je obtížné nebo dokonce nemožné 
je otáčet (například pod dveřními rámy nebo 
radiátory).

 } METoDA 3: HoRIZoNTÁLNÍ 
ZASuNuTÍ

Pro instalaci v obtížně přístupných místech.

Zacvakněte panel do dlouhé strany, zasuňte 
podlahové prkno k druhému na krátké straně 
a přitlačte ho dolů.

 } METoDA 2: PoD úHLEM

Pro instalaci první řady prken.

Nejprve zacvakněte panely na krátké straně 
a potom zacvakněte dlouhé strany k sobě.

 } METoDA 1: SPuŠTĚNÍ

Pro rychlou a snadnou instalaci velké plochy.

JEDNoDuCHé ZACVAKÁVACÍ 
SYSTéMY

Díky patentovanému, světově proslulému 
zacvakávacímu systému Uniclic® multifit je instalace 
dřevěné podlahy Quick-step jednoduchá.

tento systém je z uživatelského hlediska značně 
jednoduchý, rychleji se instaluje a je mnohem 
pevnější než jiné systémy. Podlaha Quick-step 
usnadňuje instalaci, a to i v těsných rozích nebo pod 
radiátory a dveřmi.

JAK To fuNGuJE?

Nabízíme řadu různých instalačních metod bez 
ohledu na to, zda se rozhodnete pro lepenou nebo 
plovoucí podlahu. jednoduše si vyberte takovou, 
která vám nejlépe vyhovuje.
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QSTooL

DoPLŇKY QuICK•STEP®

PoMoHou VÁM SNADNo NAINSTALoVAT PoDLAHu

 } INSTALAČNÍ SADA QuICK•STEP®

Naše praktická instalační sada vám pomůže předejít riziku poškození podlahy Quick-step.
obsah: Příklepový blok Quick-step, kovové páčidlo, nastavitelné rozpěrné vložky.

TIP  Podívejte se na instalační video na našich webových stránkách www.quick-step.cz

 } RuČNÍ PILA QuICK•STEP®

tato neobyčejně praktická ruční pila 
Quick-step vám pomůže správně seříznout 
dveřní rámy tak, aby pod ně podlaha 
dokonale zapadla. má nastavitelnou rukojeť 
a pilový list z vysoce kvalitní oceli.

TIP  Umístěte podlahový panel a podložku  
vedle dveřního rámu, abyste mohli určit 
výšku řezání.

QSTooLSAw

QSTooL
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DOkONAlE slADěNé  
sOklOVé lIŠTy
PRoČ SoKoLoVé LIŠTY QuICK•STEP®?

SoKoLoVé LIŠTY QuICK•STEP®

1. SLADĚNé bARVY

Quick-step zaujímá jedinečnou 
pozici na trhu; nabízí soklové lišty 
s dokonale sladěnými barvami pro 

každou podlahu.

2. PRAVÁ DÝHA

soklové lišty Quick-step jsou zakončeny 
kvalitním dýhovým povrchem. to znamená, že 
skutečně vydrží nápor každodenního života!

3. ZÁRuKA NA VÝRobKY 
QuICK•STEP®

Na soklové lišty 
Quick-step se poskytuje 
stejně dobrá záruka jako 

na podlahy Quick-step. to znamená mnoho 
bezstarostných let!

 } LEPIDLo QuICK•STEP® oNE4ALL

Pomocí multifunkčního lepidla 
one4All lze všechny soklové lišty 
rychle a bezpečně přilepit ke 

stěně. hodí se také k instalaci profilu incizo®.
obsah: 290 ml

TIP  jednou tubou lepidla one4All lze 
připevnit přibližně 15 m soklové lišty ke stěně.

QSGLuE290

 } KoLEJNICE QuICK•STEP®

tyto kolejnice na míru umožňují 
bezproblémovou instalaci 
soklových lišt. jednoduše 

připevněte kolejnici ke stěně pomocí šroubů 
nebo lepidla Quick-step one4All a potom 
do ní pouze zacvakněte soklové lišty.
Po instalaci lze lišty jednoduše odstranit, 
což je ideální v případě, že potřebujete 
přístup ke kabelům.
Rozměry: 240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

QSTRACKPV240

4. SNADNÁ INSTALACE

 } SCoTIA

Diskrétní zakončení podlahy. tento výrobek lze také použít 
k zakončení v kombinaci se stávajícími soklovými lištami.
Rozměry: 240 cm x 1,7 cm x 1,7 cm

17 mm

17
 m

m  } SoKLoVÁ LIŠTA PARQuET (viZ str. 20)

soklová lišta s drážkou na zadní straně pro skrytí telefonních 
nebo počítačových kabelů.
Rozměry: 240 cm x 1,6 cm x 8 cm

QSwSCoT(-) QSwPPSKR(-)
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16 mm

80
 m

m
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SouPRAVA QuICK•STEP®

tato elastická akrylátová pasta je ideálním 
řešením pro místa, na která nelze instalovat 
sokové lišty ani profily. Dodává se v barvě 
ladící s podlahou; se žádostí o radu se 
obraťte na svého prodejce.

NoVINKA  Nyní k dispozici také ve 
voděodolné a transparentní variantě
obsah: 310 ml

QSKIT(-)

KRYT TRubKY QuICK•STEP® 
Z NEREZoVé oCELI

kryty trubek Quick-step z nerezové oceli 
vám umožní zakončit topná tělesa a trubky 
v dokonalém souladu s podlahou.
Dodávají se ve dvou různých průměrech - buď 
15 mm, nebo 22 mm.
obsah: 2 kryty radiátorů v balení

QSRCINox15
QSRCINox22

Rozměry: 240 cm x 1,6 cm x 12,9 cm

 } SoKLoVÁ LIŠTA CoVER

QSISKRCoVERMD240

129 m
m

16 mm

QSISKRoGEEMD240

Rozměry: 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

 } SoKLoVÁ LIŠTA oGEE

160 m
m

16 mm

QSISKRwHITEMD240

Rozměry: 240 cm x 1,6 cm x 16 cm

 } SoKLoVÁ LIŠTA oVoLo
160 m

m

16 mm

QSfLExSKR  

flexibilní rozm.: 1,4 cm x 4 cm
(délku lze zvolit)
Neflexibilní rozm.: 240 cm x 1,4 cm x 4 cm

 } fLExIbILNÍ SoKLoVÁ  
LIŠTA

|  s touto flexibilní soklovou lištou můžete 
dokonale zakončovat zakřivené plochy. 
k dispozici je také neflexibilní varianta 
(QsPskr4PAiNt) na zakončení místnosti 
ve stejném stylu.

14 mm

40 m
m

cover, ovolo a ogee jsou soklové lišty vybavené patentovanou technologií Quick-step incizo®. Zvolte výšku a barvu podle svých preferencí 
a vytvořte vzhled a dojem vyhovující vašemu vlastnímu vkusu.

NATÍRATELNé SoKLoVé LIŠTY

DALŠÍ DoPLŇKY PRo ZAKoNČoVÁNÍ

NOVINKA

NOVINKA
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ukONčOVAcí PROfIl  
PRO PODlAhu A schODy
QuICK•STEP INCIZo®: PĚT oTÁZEK, JEDNA oDPoVĚĎ

Profil Quick-step incizo® je multifunkční zakončovací nástroj. tentýž profil v sladěné barvě 
lze použít pro všechny povrchové úpravy podlahy a schodů. stačí odříznout základní 

profil incizo® dodanou řezačkou na požadovanou délku.

5. A Co ZAKoNČENÍ SCHoDů?

můžete pokrýt schody nebo stupně prkny Quick-step a zakončit je ve stylu 
podle vaší volby profilem incizo® jako schodovou lištou.

1. JAK MoHu SPoJIT DVĚ PoDLAHY STEJNé VÝŠKY?

Použijte profil incizo® seříznutý jako dilatační profil.

3. JAK MÁM ZAKoNČIT PoDLAHu u STĚNY NEbo oKNA?

Použijte profil incizo® seříznutý jako koncový profil.

4. JAK MoHu SPoJIT PoDLAHu S KobERCEM 
A DoSÁHNouT PĚKNéHo ZAKoNČENÍ?

Použijte profil incizo® seříznutý jako přechodový profil.

2. JAK MoHu VYřEŠIT VÝŠKoVé RoZDÍLY MEZI PoDLAHAMI?

Použijte profil incizo® seříznutý jako adaptační profil.
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JAK PoužÍT PRofIL INCIZo® NA 
SCHoDECH?

máte-li alespoň základní kutilské dovednosti, 
můžete snadno zakončit nebo renovovat schody 
vlastními silami.

1.  Přilepte prkno k podstupnici 
lepidlem Quick-step one4All. 
rozpěrné vložky zajistí, aby 
bylo vespodu dost místa pro 
schod.

2.  Přilepte a přišroubujte hliníkový 
dílčí profil na schod.

3.  Naneste lepidlo na dílčí profil 
a schod. rozetřete lepidlo po 
dílčím profilu.

4.  Položte prkno na schod proti 
stoupajícímu okraji dílčího 
profilu.

5.  Naneste lepidlo na obě strany 
základny profilu incizo®.

6.  Zatlačte profil incizo® na dílčí 
profil.

Profil Quick-step incizo® nabízí celou řadu řešení pro vaše schody.

 } PRofIL INCIZo® QswiNcP(-)

Rozměry: 215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
obsah: 1 profil incizo®, 1 řezačka, 1 plastová kolejnice, šrouby 
a kolíky

 } HLINÍKoVÝ DÍLČÍ PRofIL INCIZo® PRo SCHoDY 
NewiNcPbAse(-)

Rozměry: 215 cm x 1,2 cm x 7,35 cm
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uDRžuJTE PODlAhu 
V BEzVADNém sTAVu

iNstAlAce A ZAkoNČeNí

QSCLEANINGKIT

 } ČISTICÍ SouPRAVA QuICK•STEP® (QscleANiNGkit)

všechny podlahy Quick-step jsou nízkoúdržbové. Udržujte je 
v čistém stavu pomocí praktické a snadno použitelné čisticí soupravy 
Quick-step. mop lze používat nasucho nebo lehce navlhčený.

obsah: držák mopu, mop z mikrovláken, který lze prát, čisticí 
prostředek Quick-step 750 ml

všechny čisticí prostředky Quick-step byly vyvinuty speciálně pro 
podlahy Quick-step. slouží k důkladnému čištění povrchu a udržování 
původního vzhledu podlahy. Na povrchu nezůstávají žádné zbytkové 
vrstvy čisticího prostředku.

K dispozici také samostatně:

 }  Čisticí prostředek Quick-step 2 l QscleANiNG2000

 }  Čisticí prostředek Quick-step 750 ml QscleANiNG750

 }  Čisticí mop Quick-step QscleANiNGmoP

QSCLEANING750

QSCLEANING2000

QSCLEANINGMoP

ČIŠTĚNÍ PoDLAH QuICK•STEP®: KAžDoDENNÍ úDRžbA

Pokud se budete starat o svou olejovanou podlahu Quick-step hned od začátku, nádherně 
zestárne a oddálíte nutnost opakovaného olejování. srovnejte to s hydratací rukou: pravidelně 
si je myjete, ale tím se vysoušejí. Dobrý hydratační prostředek je ochrání. olejová péče 
Quick-step dělá totéž s olejovanou podlahou: chrání ji a udržuje, čímž zabraňuje jejímu 
vysoušení a nevýraznému vzhledu, a obnovuje její původní krásu.

 }  olejová péče Quick-step QscAre750

obsah: 750 mlQSCARE750

oLEJoVÁ PéČE QuICK•STEP®: PRAVIDELNé PoužÍVÁNÍ

QSwMAINToILw  
QSwMAINToILN

oLEJ PRo úDRžbu QuICK•STEP®: PRo INTENZÍVNÍ úDRžbu A oPRAVY
společnost Quick-step nabízí olej pro údržbu Quick-step, který je určen pro poškozené 
podlahy a každoroční údržbu. Dodává se v bílé a transparentní variantě.

 }  olej pro údržbu Quick-step bílý QswmAiNtoilw

 } olej pro údržbu Quick-step transparentní QswmAiNtoilN

obsah: 1 l (=75 m2)

TIP   Podívejte se na náš online přehled, kde zjistíte, který olej pro údržbu vyhovuje vaší 
olejované dřevěné podlaze: www.quick-step.cz
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oLEJoVANé DřEVĚNé PoDLAHY: CYKLuS ČIŠTĚNÍ

KAžDÝCH 6-12 
MĚSÍCů

obDobÍ 1
1 uzávěr/5 l vody

obDobÍ 4
1 uzávěr/5 l vody  vysUšte  2-4 uzávěry/5 l vody

obDobÍ 2
1 uzávěr/5 l vody

obDobÍ 3
1 uzávěr/5 l vody

QSREPAIR

oPRAVA
 } oPRAVNÁ SADA QuICK•STEP® (QsrePAir)

Pomocí opravné sady Quick-step lze snadno obnovit původní barvu lehce poškozeného místa. stačí 
znovu vytvořit barvu prken poškozených například nůžkami z jednoho ze sedmi vybraných kusů 
vosku, které dokážou pokrýt všechny barvy Quick-step.

obsah: tavicí nůž, čisticí hřeben, 7 kostek vosku, brusná houba

TIP   konkrétní barevnou kombinaci pro vaši podlahu najdete na stránkách www.quick-step.cz
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www.quick-step.cz

@QuickstepFloor

www.youtube.com/user/quickstepfloor

https://plus.google.com/+quickstep

www.pinterest.com/quickstepfloor

www.facebook.com/QuickstepFloors

 } SLEDuJTE NÁS NA

PEFC/07-32-37

 } VAŠE PRoDEJNÍ MÍSTo QuICK•STEP®

 } ZKuSTE NAŠEHo PoDLAHoVéHo RÁDCE

láká vás zjistit, jak by vypadala dřevěná podlaha 
Quick-step ve vašem interiéru? Zkuste našeho online 
podlahového rádce: odešlete obrázek, vyberte své 
oblíbené podlahy a uvidíte, která z nich vám bude 
nejlépe vyhovovat.

Quick-step jsou kvalitní výrobky vyráběné společností  bvba, divize podlahových krytin, ooigemstraat 3, b-8710 wielsbeke, belgie, evropa. titUlNí FotoGrAFie imP1625. výrobky na obrázcích 
se mohou lišit od skutečných výrobků. Dostupnost výrobků nebo samotné výrobky se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. obsah © 2014-2015,  bvba, divize podlahových krytin.
všechna práva vyhrazena. obsah této brožury se nesmí reprodukovat vcelku ani z části bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. výtisk č. 014 740 01


