
Quick Step ®    Technológia Silverfrost 

 

Nové finančne úsporné podlahy s vynikajúcou dekoračnou 
hodnotou 

Uvedenie radu Go a technológie Silverfrost kolekcia Quick Step ® laminát 

Neustále narastá dopyt po finančne úsporných podlahách so vzhľadom úzkych parketových 
pruhov, ktoré sú určené na použitie v detských izbách. Za týmto účelom spoločnosť Quick • 
Step ® vyvinula špeciálnu radu Go: laminátové podlahy, ktoré sa vyznačujú úzkymi 
paralelnými pruhmi, ktorých počet je prispôsobený štruktúre a charakteru daného druhu 
dreva. Ďalšou novinkou spoločnosti Quick'Step ®, celosvetového propagátora trendov, je 
Silverfrost - technológia, ktorá dodáva existujúcim vzorom dreva nádherný lesk, ako by boli 
pokryté tenkou vrstvičkou zmrznutej hmly. A výsledok? Dve podlahy za atraktívnu cenu s 
jedinečnou estetickou hodnotou. 

GO: 1, 4, 5 alebo 10 pruhov na jednom doske 

Propagátor trendov Quick • Step ® vyrába podlahy z laminátových pruhov už dlhšiu dobu: sú 
ponúkané ako rad Classic. Tieto podlahy sú veľmi populárne, najmä v spálňach. Úzke pásy 
dodávajú podlahe hravý a módny vzhľad. Vzhľadom na rastúci dopyt po parketách tvorených 
úzkymi pruhmi teraz spoločnosť Quick »Step ® rozširuje svoju kolekciu o novú radu:  
GO. 

Nová rada Go sa líši od radu Classic - ktorá má iba 3 pruhy - tým, že väčšinu laminátových 
dosiek tvoria 4, 5 alebo 10 pruhov. Počet pruhov je vždy prispôsobený štruktúre a charakteru 
daného druhu dreva. Oddelenie dizajnu Quick »Step ® na základe rozsiahleho výskumu 
zistilo, že francúzsky dub a javor sú najelegantnejšie, keď podlahové panely tvoria 4, 
respektíve 5 pruhov. Dreva ako týk vyzerajú hravo s 5 pruhmi na jednom paneli, zatiaľ čo 
wenge je tlmenejšie, ak má doska 10 paralelných pruhov s matnou povrchovou úpravou. 

A výsledok? Rad podláh, ktoré vyzerajú sviežo a prirodzene aj vo veľkých 
miestnostiach. Prirodzený vzhľad je ešte dokonalejší, pretože žiadny panel nekončí krátkou 
časťou. Nové podlahy s pruhmi Go sú pestré, fascinujúce podlahy, ktoré pôsobia expanzívne 
a majú atraktívny, moderný vzhľad. 



 

QSG 047 - Quick•Step® GO 
Wengé 10 pruhov 

Deväť verzií 

Nová rada Go je dostupná v deviatich verziách a väčšina z nich má 4, 5 alebo 10 pruhov. Tri 
verzie majú dizajn s jediným pruhom: 

Šesť designov duba 

4 pruhy  

   

Dub francúzsky biely 
lakovaný 
QSG 043 

Dub francúzsky prírodný 
lakovaný 
QSG 044 

Dub francúzsky sivý 
lakovaný 
QSG 045 

 
 

Dizajn s jedným pruhom 



   

Dub prírodný lakovaný doska 
QSG 048 

Dub sivý olejovaný doska 
QSG 049 

Dub tmavý olejovaný doska 
QSG 050 

 

 

Dub sivý olejovaný (QSG049) a dub tmavý olejovaný (QSG050) sú inšpirované hrčovitými, 
silne opotrebovanými podlahami v tradičných hostincoch. 

 
Dub francúzsky biely lakovaný 

Javor Týk Wengé 

   

Světlý javor (5 pruhů) s 
lakem matné struktury 
QSG 046 

Kartáčovanýtýk (5 pruhů) s 
lakem matné struktury 
QSG 042 

Wengé (10 pruhů)  s vysoce 
matnou povrchovou úpravou 
QSG 047 

Wengé je tmavý, téměř černý druh dřeva s výrazným lesklým vzhledem. Lesklá povrchová  
úprava panelu wengé s 10 úzkými pruhy dodávápodlaze extravagantní vzhled. Díky matné  
povrchové úpravě podlaha vyhlíží mnohem klidněji. 

 



Vysoká kvalita 

Go je finančně úsporná řada, avšak její podlahy splňují stejně vysoké požadavky na kvalitu 
jako jiné řadyQuick* Step®: 

 Vyšší odolnost proti poškrábání: podlaha je prakticky zcela odolná proti opotřebení. 
Testy prokazují, že laminátové podlahy Quick»Step® s technologií Scratch Guard jsou 
až desetkrát odolnější proti poškrábání než laminátové podlahy bez Scratch Guard. 

 Podlahy lze díky instalačnímu systému Uniclic® kdekoli rychle a snadno položit. 
 ŘadaGo je silná 7 mm, stejně jako řadaClassic. 
 Na novou řadu Go je poskytována 20letá záruka pro domácí použití 

Rozměry GO 

Délka: 120 cm 

Šířka:  19 cm 

Tloušťka: 7 mm 

Technologie Silverfrost: fascinující kombinace matu a lesku 

Kromě řadyGo má Quick»Step® i další překvapující novinku: technologii Silverfrost. Tato 
revoluční výrobní metoda, která způsobuje, že některé dřevěné póry jsou lesklé, dodává 
vybraným laminátovým podlahám Quick»Step® speciální vzhled. Když na tyto podlahy 
dopadá světlo, podlahy odrážejí tajemné kouzlo zmrzlé mlhy. Tato jedinečná kombinace 
matných a lesklých pórů ještě více zvýrazňuje texturu dřeva. 

Nová technologie Silverfrost je aplikována na různé podlahy řady Elite a Classic. 

 
 

Elite 

Elite je řada dubových laminátových podlah, jejichž tenké spoje vytvářejí vkusný přechod 
mezi podlahovými panely. Řada Elite obsahuje 4 podlahy s technologií Silverfrost: 

  

Dub letitýsvětlešedý 
UE 1406 

Dub letitýpřírodní 
UE 1387 



  

Dub letitý šedý 
UE 1388 

Dub letitý tmavý 
UE 1389 

Dub letitý světlešedý a dub letitý přírodní jsou dvěs větlé dubové podlahy, jež sev elmi hodí 
do venkovských interiérů. 

Dub letitý šedý a dub letitý tmavý jsou ideální do klasických i moderních interiérů 
s kontrastními designovými prvky. 

  

  

Rozměry Elite 

Délka 138 cm 

Šířka 15,6 cm 

Tloušťka 8 mm 

 
  

Classic byla první kolekce laminátových podlah Quick•Step®. Tato řada má prkna s jedním 
pruhem i vzory se dvěma a třemi pruhy. Tato základní kolekce je každý rok rozšiřována o 
nové barvy a druhy dřeva. Quick•Step® do této kolekce cenově příznivých 7mm podlah stále 
přidávádalšímódní podlahy moderního a jedinečného vzhledu. V roce 2010 byla 
technologie Silverfrost aplikována na 4 designy řadyClassic: 

  

Dub letitý světlešedý prkna 
QSM 040 

 Dub letitý přírodní 
QSM 037 



  

Dub letitý šedý 
QSM 038 

Dub letitý tmavý 
QSM 039 

RozměryClassic 

Délka:   120 cm 

Šířka:    19 cm 

Tloušťka: 7 mm 

Požadavky na kvalitu Quick•Step® 

Dobře známé požadavky na kvalitu Quick•Step® se vztahují také na řadu Elite a Classic: 

 Technologie ScratchGuard, díky které jsou laminátové podlahy Quick•Step® až 
desetkrát odolnější proti poškrábání než laminátové podlahy neošetřené 
technologiíScratchGuard. 

 Podlahy lze díky instalačnímu systému Uniclic® kdekoli rychle a snadno položit. 
 Na řadu Elite je poskytována 25 letá záruka pro domácí použití. 
 Na řadu Classic je poskytována 20 letá záruka pro domácí použití. 
 Pro obě série jsou k dispozici odpovídající doplňky, jako jsou soklové lišty, profily, 

krytky potrubí apod. 

 


