Quick Step ®

Technológia UNICLIC

Inštalácia dokonalej podlahy nebola nikdy taká jednoduchá.
Krásna podlaha je krásna, len keď je bezchybne poležená. K takej to situácii prichádza na
pomoc UNICLIC, bezkonkurečne a technicky vynikajúci systém QUICK-STEP. Môžete svoju
podlahu položiť "zacvaknutím" bez použitia lepidla. Jednoduchosť a rýchlosť.

Zacvaknete a hotovo
Okamžitá inštalácia podlahy vďaka systému Uniclic®. Zacvaknutím spojíte podlahu blezkovo,
jednoducho, trvalo a čisto. Môžete ju položiť, kdekoľvek si zmyslíte.
Na rozdieľ od väčšiny ostatných systémov možno panely Uniclic® spojovať dohromady v
horizontálnej polohe. To má zásadný význam pri inštalácii poslednej rady panelov alebo pri
inštalácii v mieste, kde je obtiažné alebo nemožné s panelmi otáčať (napríklad pod rámom
dverí alebo radiátormi).
Postupujte podľa pokynov v návode inštalácia, ktorý je súčasťou balenia.

Metóda 1 : otočiť a zacvaknúť
Podlahu jednoducho spojíte zacvaknutím do seba.
Výhody? Je to oveľa rýchlejšie ako systémy, ktoré možno inštalovať len pomocou kladivka a
príklepovej doštičky. A čo viac, nemôžete poškodiť podlahové panely.

Metóda 2 : horizontálné zasunutie
Zasuňte panely pod miesta, ktoré sú obtiažne dostupné a zaklepnite ich do seba pomocou
kladivka a príklepovej doštičky alebo páčidla. Je to efektívne, jednoduché a budete mať
dokonalú podlahu do poslednej dosky.

Uniclic® má aj ďaľšie výhody
Nie len spojenie dvoch odlišných spôsobov inštalácie robí z Uniclic® najlepší systém. Je tu pre
Vás veľa ďaľších výhod.

Neuveriteľne silný
Panely zostávajú vždy pevne zacvaknuté do seba. Vďaka skoseným okrajom zámkov sú
panely stále tlačené do seba po celú dobu životnosti.

Jedinečný tvar, ktorý udržuje Vašu podlahu vo forme
Namáhanie podlahy je dobre rozložené, preto že spodný previs drážky má klinovitý tvar.
Stlačením previsu dole pri horizontálnom zasúvaní nepríde k poškodeniu spoja. Vďaka tomu
bude Vaša podlaha vypadať vždy skvelo. Môže sa to zdať samozrejmé, ale pri iných
systémoch to nie vždy platí.

Žiadne zvlnenie
Preto že, sa frézovaný palec a drážka vyrábajú z rovnakého materiálu ako samotné
podlahové dosky, podliehajú rovnakému rozpínaniu v prípade teplotných rozdielov. Uniclic®
je na všetkých štyroch stranách každej dosky. To je zárukou dokonale zapadajúceho systému
a zabraňuje tak vzniku medzier. Budete si môcť užívať dokonalú podlahu veľa rokov.

Ľavák alebo pravák? Žiadny problém.
Bez ohľadu na to, v ktorom rohu začnete, budete vždy úspešní. Sami si môžete vybrať smer,
v ktorom budete pracovať - z ľava do prava alebo naopak. Ide tak o ideálne riešenie pre
pravákov, tak aj pre ľavákov.

