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Kladienie drevených podláh nikdy nebolo také jednoduché
Krásna drevená podlaha je naozaj krásna iba vtedy, keď je bez chybne položená. V takejto
situácii prichádza na pomoc UniclicMultifit, bezkonkurenčný a technicky dokonalý systém
QUICK-STEP. Drevené podlahy sa pokladajú jedným "cvaknutím". Ľahko a rýchlo.

Metóda 1 : položenie
Doska sa jednoducho zacvakne do seba. Výhody? Je to oveľa rýchlejšie než inštalácia
pomocou kladiva a príklepového bloku. A čo viac, nemôžete poškodiť podlahové panely.
Drevené podlahy QUICK-STEP môžete položiť rovnakým spôsobom aj za použitia lepidla.
Všetky zmätky a nepríjemnosti spojené s nadbytkom lepidla sú tak vecou minulosti.

Metóda 2 : položenie pod uhlom
Metóda 3 : horizontálne zasunutie
Na rozdiel od iných zacvakávací profilov môžete drevené podlahy položiť rýchlo a kdekoľvek.
Zasuňte panely pod miesta, ktoré sú ťažko prístupné, a zaklapnite ich do seba pomocou
kladiva a príklepového bloku alebo páčidla. Je to efektívne, jednoduché a budete mať
dokonalú podlahu do poslednej dosky.

Nie je to len spojenie dvoch odlišných spôsobov inštalácie, ktoré robí z Uniclic ® Multifit
najlepší systém. ĽAVÁK ALEBO PRAVÁK? ŽIADNY PROBLÉM.
Bez ohľadu na to, v ktorom rohu miestnosti začnete podlahu pokladať, budete vždy úspešní.
Sami si môžete vybrať smer, v ktorom budete pracovať: zľava doprava alebo opačne - Uniclic
® Multifit sa hodí pre pravákov, aj pre ľavákov.

BEZŠKÁROVÁ PODLAHA

Spoje Uniclic ® Multifit do seba zapadajú tak dobre, že sa medzi nimi prakticky nemôžu
objaviť medzery. Vďaka tomu ľahko udržíte podlahu čistú, pretože nečistota nemá takmer
žiadnu šancu preniknúť medzi spoje.

DOKONALE ROVNÁ PODLAHA
Panely nemajú žiadny priestor k posunu, pretože pero dokonale zapadá do drážky.
Výsledkom je dokonale rovná podlaha bez výškových rozdielov, a bez opotrebovania na
okrajoch.

ZACVAKNEM A UŽÍVAM SI
Quick-Step ® si môžete užívať ihneď, pretože svoju podlahu snov položíte jednoduchým
zacvaknutím. A čo viac, podlaha už má ochrannú vrstvu, takže sa nemusíte zaoberať
voskovaním alebo olejovaním ... Akonáhle je podlaha položená, nemusíte na nič čakať môžete po nej začať ihneď chodiť a začať s výzdobou interiéru svojho domova.

VAŠA PODLAHA SA SŤAHUJE S VAMI
Sťahujete sa? Žiadny problém. Ak ste položili "plávajúca" podlahu, môžete ju ľahko
demontovať a položiť ju niekde inde. Zacvaknúť dosky do seba a zase je oddeliť je hračka. Po
opakovanom položení si podlaha uchová pôvodný trvanlivosť. Budete sa cítiť hneď ako
doma.

