
Správná podkladová vrstva 
Chcete-li zachovat kvalitu své podlahy, je důležité použít podkladovou vrstvu Quick-Step®. Požádejte 
svého prodejce o originální podkladovou vrstvu Quick-Step®.  

 

Řešení ke ztlumení kročejového zvuku  
Je to zvuk, který slyšíte, když se někdo prochází 
po vaší podlaze.  

Řešení ke ztlumení přechodového zvuku  
Je to zvuk, který slyšíte, když se někdo prochází 
po podlaze v místnosti nad vámi.  

  

 

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 = 10m²  
Tloušťka = 2mm  

 

Quick-Step® 

 

Quick-Step® 
transitsound ultra 
Ideální pro horní podlaží nebo byt  
 
Skóre pro kročejový zvuk: * 
Skóre pro přechodový zvuk: Delta lw* = 19 dB  
1 role = 10m²  
Tloušťka = 3mm  
(v kombinaci s 8mm laminátovou podlahou 
Quick-Step®)  
 

 

 

 



Unisound 
Ideální pro místa s hustým provozem.  
 
Skóre pro kročejový zvuk: *** 
Skóre pro přechodový zvuk: Delta lw* = 19 dB  
1 role = 15m²  
Tloušťka = 2mm  

 

Quick-Step® Uniclic® 
Plus 
Dobrý podklad pro místa s menším provozem.  
 
Skóre pro kročejový zvuk: ** 
Skóre pro přechodový zvuk: Delta lw* = 19 dB  
1 role = 15m²/60m²  
Tloušťka = 2mm  
 

Quick-Step® 
softboard  
Tato podkladová vrstva se vyrábí z pevných 
dřevěných vláken. Vyrovnává nerovnosti 
v základní podlaze. Perfektní pro instalaci na 
dřevěných podlahách. Nepoužívat v kombinaci 
s podlahovým vytápěním.  
Rozměry: 860 x 590 x 6 mm (1 panel)  
20 panelů/balení = 10,1 m²  

 

Síť Quick-Step  
Dvoustranná zesílená protivlhkostní membrána. 
Méně spojů při instalaci díky jejímu většímu 
plošnému rozměru. Chrání proti vzlínající 
vlhkosti.  
5 x 5 m = 25m²  
  

Proč si vybrat podkladovou vrstvu Quick-Step® 

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.  



Vysoká ochrana proti vlhkosti 
Vaše podlaha je chráněna proti vzlínající vlhkosti.  

Vyrovnávací efekt 
Malé nepravidelnosti nebo poškození základní podlahy snadno vyrovná podkladová vrstva Quick-
Step®.  

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®.  

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.  

Vhodné pro podlahové vytápění 
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.  
 

 


