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> V A Š E  P R O D E J N Í  M Í S T O  Q U I C K • S T E P ®

Navrhněte si interiér – nejprve zvolte dispozici své místnosti a pak si 
vyberte barvy pro nábytek a zdi. Měňte design své podlahy tak dlouho, 

dokud nenajdete to, co vám bude vyhovovat nejvíc. 

NAVŠTIVTE 
WWW.QUICK-STEP.COM  

VYZKOUŠEJTE NÁŠ  
NÁSTROJ PRO NAVRHOVÁNÍ INTERIÉRŮ

OBJEVTE NAŠI NOVOU 
KOLEKCI PODLAHOVIN 
Z KOMPOZITNÍHO DŘEVA

OBJEV TE SVĚT,  VE K TERÉM BYSTE CHTĚLI  ŽÍTC
S
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Proti ČaSovému oPotřebení
Každé prkno časem opotřebované 
dřevěné podlahy má obzvláště autentickou 
perspektivu a zešikmené letité hrany po 
obvodu.

OBJEVTE NAšE LETITÉ PODLAhy ŘADy 
QuICK•STEP® PALAzzO.

oLeJovanÁ 
OVRChOVÁ 
ÚPRAVA
Olejovaná povrchová úprava Quick•Step® vytváří 
pocit tepla a extra matný vzhled. Olejované podlahy 
Quick•Step® nádherně stárnou, takže se nemusíte 
bát žít ve svém domě naplno.

OBJEVTE NAšE OLEJOVANÉ PODLAhy ŘADy 
QuICK•STEP® PALAzzO A QuICK•STEP® CASTELLO.

eFeKt StÁrnutí 
řemeSL ného ZPraCovÁní 
Naše řemeslně zpracované podlahy mají 
vzhled dřevěných podlah, které s grácií 
zestárly. Tento efekt s nepatrnými vroubky 
a letitými hranami na dlouhých stranách 
prken vytváří zvláštní charakter a hloubku. LetitéQuICK-STEP®

Olejované 
PODLAHY

QUICK-STEP®

PODLAhy

ŘEMESL NÉhO zPRACOVÁNÍ

PROTI ČASOVÉMu OPOTŘEBENÍ

NOVINKA
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KDyŽ ŘÍKÁME 
RyChLE, MySLÍME 
TÍM RyChLE
zacvakněte do sebe dřevěná 
prkna pomocí systému uniclic® 
Multifi t. Na rozdíl od většiny jiných 
zacvakávacích profi lů můžete 
podlahu položit kdekoli, snadno a 
rychle.

SRDCE 
PRO PŘÍRODu
S podlahou Quick•Step® 
přinášíte do domu ekologicky 
certifi kovaný produkt.

STABILNÍ, TVRDÉ 
A TRVANLIVÉ 
DŘEVO
3 různé vrstvy skutečného 
dřeva a ochranná povrchová 
vrstva zaručují stabilní a 
trvanlivý výsledek.

zÁRuKA PO 
CELOu DOBu 
ŽIVOTNOSTI
Se zárukou po celou dobu 
životnosti* se již o svou 
dřevěnou podlahu Quick•Step® 
nemusíte nikdy bát.

uŽÍVEJTE SI hNED
Na vaši dřevěnou podlahu byla 
aplikována ochranná vrstva 
ještě předtím, než opustila 
továrnu. Je připravena k 
instalaci a použití ihned, jakmile 
ji vyjmete z krabice. Můžete 
si vybrat: ochranný lak nebo 
kvalitní olej.

CELKOVÁ 
PODLAhOVÁ 
ŘEšENÍ
Nabízíme řadu ladících 
doplňků, instalačních produktů 
a prostředků údržby, které jsou 
ideální pro vaši novou podlahu.

PROČ SI VyBRAT
Dřevěné PoDLahoviny 
QuiCK•SteP®?

*Podmíněná záruka . 
záruka po celou dobu životnosti 
na Quick•Step® Palazzo, Castello 
a Villa. 25letá záruka 
na Quick•Step® Compact.

ŘEMESL NÉhO zPRACOVÁNÍ

PROTI ČASOVÉMu OPOTŘEBENÍ
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Quick•Step® jako průkopník v inovaci a kvalitě ví, jak vytvořit 
dokonalou podlahu z kompozitního dřeva. Jelikož dřevo je ovlivňováno 
změnami teploty a vlhkosti, je velmi důležité, aby jednotlivé vrstvy 
prken byly mezi sebou dokonale sladěny. Pečlivý výběr surovin, naše 
vynikající znalost materiálů a dokonalá kontrola výrobního procesu 
zaručují stabilitu a trvanlivost podlahy za všech okolností.  

a výSLeDeK?
Podlaha, se kterou si nemusíte dělat starosti.

1. PovrChovÁ ÚPrava
Je to na vás, 7 vrstev vodou ředitelného laku s ochranou proti uV 
záření, nebo kvalitní olej. Obojí zajišťuje maximální ochranu a snadnou 
údržbu.

2. PovrChovÁ vrStva
3mm vrstva tvrdého dřeva pro naše produktové řady Quick•Step® 
Palazzo, Castello a Villa nebo 2,5mm vrstva pro řadu Compact. 

zJISTěTE SI VÍCE o různých druzích dřeva v naší kolekci
a o jednotlivých designech na stranách 8 a 9.

3. JÁDro
Právě jádro našich podlah z kompozitního dřeva je zárukou toho, že 
vaše podlaha bude trvanlivá. Tato vrstva dokonale absorbuje tlaky 
a napětí a zajišťuje stabilitu našeho produktu za všech okolností. Pro 
produktové řady Quick•Step® Palazzo, Castello a Villa používáme 
recyklované kaučukové dřevo (zvané také hevea).

Pro naši řadu Quick•Step® Compact jsme použili jádro 
Master Core Quick•Step® s dřevitým vláknem vysoké 
hustoty.

4. noSný PoDKLaD 
Ekologicky certifi kovaná dýha.

STABILNÍ, 
TVRDÉ A 
TRVANLIVÉ
Dřevo

tiP
Naše kolekce obsahují 

pouze druhy dřeva s vysokým 
stupněm tvrdosti. Čím je dřevo 

tvrdší, tím odolnější bude 
vaše podlaha proti 

různých vlivům.

NOVINKA
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Ihned, jakmile budete mít dřevěnou podlahu 
Quick•Step® položenou, budete si ji moci 
užívat a používat ji. ušetří vám to spoustu 
času, peněz a úsilí.

PřeDem aPLiKovanÁ PovrChovÁ 
ÚPrava
Na rozdíl od jiných dřevěných podlah vaše 
podlaha Quick•Step® nevyžaduje žádnou 
poinstalační práci. To proto, že ochranné 
povrchové vrstvy na ni byly aplikovány již v 
továrně. Tedy žádné broušení podlahy, žádný 
nepořádek a prach, žádné lakování ani 
natírání olejem či barvou.

PříroDní PovrChovÁ ÚPrava
užívejte si působivého přírodního vzhledu 
hotové podlahy Quick•Step®. Můžete si 
vybrat lakovanou úpravu, jež je matná, 
hedvábná či saténová, nebo podlahu 
ošetřenou olejem – ta je v naší řadě nová.

   Užívejte
si hned

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

> odpuzuje špínu – výsledkem je dřevěná 
podlaha, která se snadno čistí.

> zvyšuje odolnost proti vodě a chemikáliím 
používaným v domácnostech.

7 OChRANNÝCh 
vrStev 
LaKu

> zdůrazňuje autentičnost skutečného dřeva;
> vytváří extra matný vzhled;
> bude stárnout s grácií;
> umožňuje opravovat mikroškrábance použitím 

prostředku olejové péče Quick•Step®.

K našemu výběru Quick•Step® Palazzo a 
Quick•Step® Castello jsme přidali podlahy s 
olejovanou povrchovou úpravou.

VySOCE 
KVALITNÍ 
oLeJ

MATNy hEDVÁBNÝ SATÉNOVÝ
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VySOCE 
NOVINKA



Kolekce Quick•Step® Palazzo je dřevo v celé 

své kráse. Tato nádherně souměrná, dlouhá 

a široká prkna dodají jakékoli místnosti teplo 

a charakter. Všechny designy mají na dlouhé 

straně každého prkna jemný spoj tvaru V.

DLOuhÁ šIROKÁ PRKNA 
zE SKuTEČNÉhO DŘEVA

Dub bíLÁ Duna oLeJovaný i PaLaZZo i PAL 1473
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Jemná bílá olejovaná 
povrchová úprava těchto 
dubových desek dokonale 
doplňuje různé textury v 
interiéru.

hARMONICKy    
bíLÁ

Dub bíLÁ Duna oLeJovaný i PaLaZZo i PAL 1473Dub bíLÁ Duna oLeJovaný i PaLaZZo i PAL 1473

NOVINKA



V každém prknu tohoto 
starobylého dubu cítíte  
ruku špičkového řemeslníka.  
Právě ona dodává podlaze 
onen ČASEM OPOTŘEBOVANÝ 
vzhled.

Dub výběrový matný i PaLaZZo i PAL 1344
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Řemeslný charakter této 
dubové podlahy nádherně 
zdůrazňuje olejovaná 
povrchová úprava a 
ŘEMESLNě zhOTOVENÉ 
okraje. Naplno tak vynikne 
přirozená krása každého 
prkna.

ZeStÁrLÁ
S GRÁCIÍ

Dub terra oLeJovaný i PaLaZZo i PAL 1476Dub výběrový matný i PaLaZZo i PAL 1344

NOVINKA
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Tato světlá dubová prkna 
navozují pocit, že se místnost 
rozšiřuje až na terasu. 
Kartáčovaná prkna vypadají 
neošetřená a působí čistým, 
přírodním dojmem.

ČiStÁ 
PŘÍRODA

Dub ryZí matný i PaLaZZo i PAL 1341

NOVINKA



PODMANIVÁ
KrÁSa
S těmito tmavými kartáčovanými 
prkny Quick•Step® Palazzo v 
širokém formátu můžete vytvořit 
opravdu mimořádný dojem. 

Dub Letitý šeDý matný i PaLaZZo i PAL 1346
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Dub Letitý šeDý matný i PaLaZZo i PAL 1346 Dub venKovSKý matný  i PaLaZZo i PAL 1347



    

> Dlouhý a široký formát 

> Jemné spoje na dlouhých stranách 

> Pečlivě vybrané stabilní, tvrdé a 
trvanlivé dřevo 

> 14 mm tlusté kompozitní dřevo s 
jádrem z hevea 

> 7 vrstev předem naneseného laku 
nebo oleje: užívejte si hned! 

> Snadná a rychlá instalace pomocí 
systému uniclic® Multifit 

Délka: 182 cm
šířka: 19 cm
Tloušťka: 14 mm
1 krabice*: 6 prken = ± 2,0748 m2

1 paleta: 55 krabic = ± 114,11 m2

*max. 1 dělené prkno v balení

oLeJ  

LaK MATNy 

 hEDVÁBNÝ 

 SATÉNOVÝ 

oPotřebovanÁ ČaSem 

řemeSLně ZPraCovanÁ 

KartÁČovanÁ 

> Snadná a rychlá instalace pomocí 

inFo 

hledejte ladící 
sokly a profi ly 
na straně 42. 

znázorněné vzory a barvy jsou pouze obrazem, 
který neobsahuje všechny nuance v rámci přirozeného 

a jedinečného designu dřevěné podlahy.

DLOuhÁ šIROKÁ PRKNA 
zE SKuTEČNÉhO DŘEVA

Dub traDiČní PříroDní matný marQuant
PaLaZZo PAL 1338

Dub PoLÁrní matný nature
PaLaZZo PAL 1340

Dub nobLeSní PříroDní Saténový  FineSSe
PaLaZZo PAL 1335

Dub venKovSKý matný  marQuant
PaLaZZo PAL 1347  > 17

Dub bíLÁ Duna oLeJovaný nature
PaLaZZo PAL 1473  > 10-11

Dub terra oLeJovaný marQuant
PaLaZZo PAL 1476  > 13

NOVINKA

NOVINKA
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Dub ryZí matný nature
PaLaZZo PAL 1341  > 14-15

Dub FoSíLie matný nature
PaLaZZo PAL 1342

Dub Letitý šeDý matný  marQuant
PaLaZZo PAL 1346  > 16

Dub Wengé heDvÁbný   nature
PaLaZZo PAL 1343

Dub výběrový matný  marQuant
PaLaZZo PAL 1344  > 12

Dub tvrZený šeDý matný marQuant
PaLaZZo PAL 1345

Dub bíLý PePř oLeJovaný marQuant
PaLaZZo PAL 1474

Dub meDový oLeJovaný nature
 PaLaZZo PAL 1472

Dub ChamPagne oLeJovaný marQuant
PaLaZZo PAL 1475

Dub ČoKoLÁDový oLeJovaný marQuant
PaLaZZo PAL 1477

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA



Každé dřevěné prkno má na dlouhé straně 

jemný spoj, který dodává místnosti větší 

hloubku. Ať si vyberete jakýkoli styl interiéru, 

široký sortiment druhů dřeva, struktur a 

povrchové úpravy vám umožní vytvořit 

příjemnou atmosféru.

ELEGANTNÍ PRKENNÉ 
PODLAhy S JEMNÝMI SPOJI 

Dub meDový oLeJovaný i CaSteLLo i CAS 1472
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Přírodní olejovaná povrchová 
úprava zdůrazňuje teplo a 
klasický vzhled dubových 
prken. Sortiment soklů 
Quick•Step® bude ladit s 
podlahou ze skutečného 
dřeva. 

Dub meDový oLeJovaný i CaSteLLo i CAS 1472Dub meDový oLeJovaný i CaSteLLo i CAS 1472

podlahou ze skutečného 
dřeva. 

NOVINKA



Černý

Dub Wengé heDvÁbný i CaSteLLo i CAS 1343
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Tato dlouhá bílá jasanová 
prkna dodají vašemu domovu 
atmosféru luxusu. Svou 
dřevěnou podlahu dokonale 
zakončete profilem Incizo®.

A
bíLý

JaSan bíLÁ SLonovÁ KoSt Saténový i CaSteLLo i CAS 1479Dub Wengé heDvÁbný i CaSteLLo i CAS 1343

NOVINKA



PŮvabně 
ELEGANTNÍ
Tato báječná ořechová podlaha 
vyzařuje třídu, teplo a útulnost. 
Přírodní textura a živý vzor do  
tohoto interiéru výborně zapadají.
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ořeCh nobLeSní Saténový i CaSteLLo i CAS 1356



    

Tato kouřová dubová 
podlaha s olejovaným 
povrchem vás okamžitě 
osloví. Pocítíte strukturu 
kartáčovaného povrchu! 
Dokonale svou podlahu 
zakončete dýhovaným soklem 
Quick•Step® Scotia.

Dub CaPPuCCino oLeJovaný i CaSteLLo i CAS 1478

zakončete dýhovaným soklem 

NOVINKA
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Dub CaPPuCCino oLeJovaný i CaSteLLo i CAS 1478

> Dlouhý a elegantní formát 

> Jemné spoje na dlouhých stranách 

> Pečlivě vybrané stabilní, tvrdé a 
trvanlivé dřevo 

> 14 mm tlusté kompozitní dřevo s 
jádrem z hevea 

> 7 vrstev předem naneseného laku 
nebo oleje: užívejte si hned! 

> Snadná a rychlá instalace pomocí 
systému uniclic® Multifit

Délka: 182 cm
šířka: 14,5 cm
Tloušťka: 14 mm  
1 krabice*: 6 prken = ± 1,5834 m2

1 pallet: 66 boxes = ± 104,5 m2

*max. 1 dělené prkno v balení

oLeJovaný 

LaK MATNy  

 hEDVÁBNÝ 

 SATÉNOVÝ 

Leštění  

znázorněné vzory a barvy jsou pouze obrazem, 
který neobsahuje všechny nuance v rámci přirozeného 

a jedinečného designu dřevěné podlahy.

ELEGANTNÍ PRKENNÉ 
PODLAhy S JEMNÝMI SPOJI

> Snadná a rychlá instalace pomocí 

inFo 

hledejte ladící 
sokly a profi ly 
na straně 42. 

Dub PoLÁrní matný nature
CaSteLLo CAS 1341

Dub vyběLený matný nature
CaSteLLo CAS 1353

JaSan bíLÁ SLonovÁ KoSt Saténový FineSSe
CaSteLLo CAS 1479  > 23

Dub PoLÁrní Saténový  nature
CaSteLLo CAS 1349

Dub PoLÁrní matný nature
CaSteLLo CAS 1340

Dub bíLÁ Duna oLeJovaný nature
CaSteLLo CAS 1473

NOVINKA

NOVINKA
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> Dlouhý a elegantní formát 

> Jemné spoje na dlouhých stranách 

> Pečlivě vybrané stabilní, tvrdé a 
trvanlivé dřevo 

> 14 mm tlusté kompozitní dřevo s 
jádrem z hevea 

> 7 vrstev předem naneseného laku 
nebo oleje: užívejte si hned! 

> Snadná a rychlá instalace pomocí 
systému uniclic® Multifit

Délka: 182 cm
šířka: 14,5 cm
Tloušťka: 14 mm  
1 krabice*: 6 prken = ± 1,5834 m2

1 pallet: 66 boxes = ± 104,5 m2

*max. 1 dělené prkno v balení

oLeJovaný 

LaK MATNy 

 hEDVÁBNÝ 

 SATÉNOVÝ 

Leštění  

znázorněné vzory a barvy jsou pouze obrazem, 
který neobsahuje všechny nuance v rámci přirozeného 

a jedinečného designu dřevěné podlahy.

ELEGANTNÍ PRKENNÉ 
PODLAhy S JEMNÝMI SPOJI

> Snadná a rychlá instalace pomocí 

inFo 

hledejte ladící 
sokly a profi ly 
na straně 42. 

Dub Wengé heDvÁbný nature
CaSteLLo CAS 1343  > 22

Dub KÁvově hněDý matný nature
CaSteLLo CAS 1352

merbau Saténové nature
CaSteLLo CAS 1357

Jatoba Saténové nature
CaSteLLo CAS 1358

Dub meDový oLeJovaný nature
CaSteLLo CAS 1472  > 20-21

Dub nobLeSní PříroDní Saténový FineSSe
CaSteLLo CAS 1335

NOVINKA
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Dub havana Kouřový matný marQuant
CaSteLLo CAS 1354

ořeCh myStiCKý Saténový marQuant
CaSteLLo CAS 1355

Dub CaPPuCCino oLeJovaný marQuant
CaSteLLo CAS 1478  > 26

Dub nobLeSní PříroDní matný FineSSe
CaSteLLo CAS 1334

Dub traDiČní PříroDní
Saténový marQuant

CaSteLLo CAS 1339

Dub traDiČní PříroDní matný marQuant
CaSteLLo CAS 1338

Dub FoSíLie matný nature
CaSteLLo CAS 1342

ořeCh nobLeSní Saténový nature
CaSteLLo CAS 1356  > 24-25

NOVINKA



Tato svěží dřevěná prkna vnesou do vaší 

místnosti život. užívejte si harmonických tvarů 

a krásy dřeva. 

EXTRA DLOuhÁ A SVěŽÍ DŘEVěNÁ PRKNA

Dub nobLeSní PříroDní matný i viLLa i VIL 1362
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Je nádherný pocit vstát z 
postele a procházet se po 
této kartáčované dubové 
podlaze. Vždy, když zakusíte 
tuto elegantní podlahu ze 
skutečného dřeva, pocítíte 
dotek přírody.

Dub nobLeSní PříroDní matný i viLLa i VIL 1362Dub nobLeSní PříroDní matný i viLLa i VIL 1362
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Různé délky prken jsou 
kombinovány tak, aby 
vytvořily tento přírodně 
vyhlížející celek.

MISTROVSKÉ 
DÍLO
merbau

merbau Saténové i viLLa i VIL 1366



    

> Extra dlouhý formát se svěží 
skladbou

> Pečlivě vybrané stabilní, tvrdé a 
trvanlivé dřevo 

> 14 mm tlusté kompozitní dřevo s 
jádrem z hevea 

> 7 vrstev předem naneseného laku: 
užívejte si hned! 

> Snadná a rychlá instalace pomocí 
systému uniclic® Multifit

Délka: 220 cm
šířka: 19 cm
Tloušťka: 14 mm  
1 krabice*: 6 prken = ± 2,5080 m2

1 paleta: 55 krabic = ± 137,94 m2

*max. 1 dělené prkno ve 2 baleních 

LaK MATNy 

 hEDVÁBNÝ 

 SATÉNOVÝ 

Leštění  

EXTRA DLOuhÁ A SVěŽÍ DŘEVěNÁ PRKNA

znázorněné vzory a barvy jsou pouze obrazem, 
který neobsahuje všechny nuance v rámci přirozeného 

a jedinečného designu dřevěné podlahy.

> Snadná a rychlá instalace pomocí 

inFo 

hledejte ladící 
sokly a profi ly 
na straně 42. 

Dub PoLÁrní matný FineSSe
viLLa VIL 1359

Dub vyběLený matný nature
viLLa VIL 1363

Dub nobLeSní PříroDní matný FineSSe
viLLa VIL 1362  > 30-31

merbau Saténové nature
viLLa VIL 1366  > 32-33

Dub havana Kouřový matný marQuant
viLLa VIL 1369

Dub Wengé heDvÁbný FineSSe
viLLa VIL 1370
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Dub ryZí matný nature
viLLa VIL 1360

Dub nobLeSní PříroDní Saténový  FineSSe
viLLa VIL 1361

Jatoba Saténové nature
viLLa VIL 1367

ořeCh Saténové  nature
viLLa VIL 1368



Naše nová produktová řada Quick•Step® 

Compact vykazuje krásu a styl skutečného 

dřeva. S jádrem z dřevitého vlákna vysoké 

hustoty má celkovou tloušťku 12,5 mm – což 

je velmi praktické pro vaše renovační projekty

PRKNA z KOMPOzITNÍhO DŘEVA 
S TLOušŤKOu VhODNOu K RENOVACÍM

Dub bíLÁ bavLna matný i ComPaCt i COM 1451

NOVINKA
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PoZitivně 
BÍLÁ

Dub bíLÁ bavLna matný i ComPaCt i COM 1451Dub bíLÁ bavLna matný i ComPaCt i COM 1451



    

Dub PříroDní matný  i ComPaCt i COM 1450
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Dub PříroDní matný  i ComPaCt i COM 1450

> Podlaha vhodná k renovaci

> Pečlivě vybrané stabilní, tvrdé a 
trvanlivé dřevo 

> 12,5 mm tlusté kompozitní dřevo s 
jádrem z dřevitého vlákna vysoké 
hustoty 

> 7 vrstev předem naneseného laku: 
užívejte si hned! 

> Snadná a rychlá instalace pomocí 
systému uniclic® Multifit

ŘADA S 1 PRuhEM
Délka: 182 cm
šířka: 14,5 cm
Tloušťka: 12,5 mm  
1 krabice*: 6 prken = ± 1,5834 m2

1 paleta: 66 krabic = ± 104,5 m2

*max. 1 dělené prkno v balení

ŘADA SE 3 PRuhy 
Délka: 182 cm
šířka: 19 cm
Tloušťka: 12,5 mm  
1 krabice*: 6 prken = ± 2,0748 m2

1 paleta: 55 krabic = ± 114,11 m2

*max. 1 dělené prkno ve 2 baleních

LaK MATNy 

Leštění  

znázorněné vzory a barvy jsou pouze obrazem, 
který neobsahuje všechny nuance v rámci přirozeného 

a jedinečného designu dřevěné podlahy.

PRKNA z KOMPOzITNÍhO DŘEVA 
S TLOušŤKOu VhODNOu K RENOVACÍM

> Snadná a rychlá instalace pomocí 

inFo 

hledejte ladící 
sokly a profi ly 
na straně 42. 

Dub PříroDní matný  marQuant
ComPaCt COM 1450  > 38

Dub bíLÁ bavLna matný marQuant
ComPaCt COM 1451  > 36-37

Dub PíSKový matný  marQuant
ComPaCt COM 1452

Dub tauPe šeDý matný marQuant
ComPaCt COM 1453

Dub PříroDní matný marQuant
ComPaCt COM 1454

Dub bíLÁ bavLna matný  marQuant
ComPaCt COM 1455



240 mm x 8 mm x 27 mm 

2400 mm x 16 mm x 90 mm

VAšE PODLAhA 
QuICK•STEP® 

SI zASLOuŽÍ  
DOKONALÉ 

zAKONČENÍ

ProČ Si 
vybrat 
SoKLy 
QuiCK•SteP®?
1. SLaDěnÁ řešení

Dýhované sokly 
Quick•Step® perfektně 
ladí s vaší dřevěnou 
podlahou Quick•Step®.

2. SoKLy S Pravou Dýhou 
S kvalitním dýhovaným povrchem. 
znamená to, že tyto sokly opravdu 
vydrží nápor každodenního 
života!

3. KvaLitní PoDPora Z mDF 
(Dřevovláknitá deska střední 
hustoty)

KoLeJniCe QuiCK•SteP® 
QSTRACKPV240

Sokly lehce nainstalujete s touto na 
míru dělanou kolejnicí. Snadno ji 
připevníte ke zdi pomocí šroubů nebo 
lepidla Quick•Step® One4All. 
Jednoduše na ni sokl zacvakněte a vše 
je hotovo.

ParKetové SoKLové Lišty 
QSWPSKR(-)

Čisté linie parketové soklové lišty 
dodají konečný vzhled jakékoli 
dřevěné podlaze. Barva a struktura 
parketové soklové lišty je shodná s 
barvou a strukturou podlahy.

Nainstalujte parketovou 
soklovou lištu pomocí 
Quick•Step® kolejnice.

záruka na podlahu Quick•Step® 
se vztahuje rovněž na sokly 

Quick•Step®.

tiP



2400 mm x 17 mm x 17 mm 2400 mm x 16 mm x 160 mm

QSISKROGEEMD240

QSISKRTORuSMD240

QSISKRWhITEMD240 42
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SoKL, Který LZe natírat

Tento sokl s patentovanou technologií 
Incizo® vám umožní projevit kreativitu a dodat svému interiéru 
trochu osobitý charakter. zvolte si klasický nebo moderní 
vzhled, sami si vyberte výšku a barvu, zkrátka vytvořte vzhled 
a dojem podle vlastního vkusu.

> K dostání ve třech tvarech

SCotia QSWSCOT(-)

Není třeba odstraňovat stávající sokly, pouze zakryjte 
dilatační spoj tímto praktickým řešením.

SouPrava QuiCK•SteP® QSKIT(-)

Tato elastická akrylová pasta je ideálním řešením pro místa, 
kde nemůžete instalovat sokly či profi ly. Je dostupná v barvě 
ladící s vaší podlahou – požádejte o radu svého prodejce.

Obsah: 310 ml

LePiDLo QuiCK•SteP® one4aLL QSGLuE 290

Toto multifunkční lepidlo bylo speciálně vyvinuto pro použití 
se všemi aplikacemi Quick•Step®. Je perfektní pro rychlé a 
pevné upevnění všech soklů na zeď a pro použití s profi lem 
Incizo® a dílčími profi ly Quick•Step®.

Obsah: 290 ml

tiP
Výšku každého tvaru 
lze upravit pomocí 
přiloženého nože 

Incizo®.

tiP
zajistěte, aby byl povrch 
bez prachu a mastnoty. 

Nenanášejte příliš 
mnoho lepidla.

SO
KL

y



Patentovaný profil Incizo® značky Quick•Step® je multifunkční nástroj k zakončení podlahy. 
JEDEN a tentýž profil lze použít na všechna zakončení podlahy a schodů.

inCiZo®, 1 - 2 - 3 - 4 ...

ProČ 
QuiCK•SteP® inCiZo?
> 5 rŮZnýCh aPLiKaCí 1 produktu.

>  PraKtiCKé 
Vytvoříte si profi l, který potřebujete pro dokonalé zakončení 
podlahy. 

>   hoSPoDÁrné
Jakékoli nepoužité kusy profi lu můžete využít k jiným 
účelům. Nezůstanou vám žádné nadbytečné profi ly či 
zbytky.

>  JeDnoDuChé
Vždy máte po ruce správné řešení.

>  žÁDné nePraKtiCKé SPoJe
Na rozdíl od jiných typů multifunkčních profilů.

Jak mohu spojit dvě podlahy 
stejné výšky?

Pomocí profi lu Incizo® seříznutého 
jako dilatační profi l.

Jak mohu vyřešit výškové 
rozdíly mezi jednotlivými 
podlahami?

Použijte profi l Incizo® seříznutý jako 
adaptační profi l.

Jak mám zakončit lamináto-
vou podlahu Quick•Step® u 
zdi nebo u okna?

Můžete profi l Incizo® seříznout na 
čistý okrajový profi l.

tiP
Seřízněte přiloženou 

řezačkou svůj 
profi l Incizo® 

na požadovaný 
tvar.
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Quick•Step® 
řešení pro vaše 
schody
Profil Quick•Step® Incizo® lze použít 
také k zakončení schodů.

>  bezespoje a neznatelné
 Barva sladěná s vaší podlahou a diskrétní 

přechod.

>  Použitelné pro jakýkoli druh 
schodiště

 Rovné či otočné, se schodovými výstupky 
či bez nich, zapuštěné či nezapuštěné.

>  Jednoduché a ryChLé

Pro použití v kombinaci s příslušným 
hliníkovým dílčím profilem 
(objednává se samostatně).

inCiZo®, 1 - 2 - 3 - 4 ... a SyStém 5 v 1

Dýhovaný profi l incizo® QSWINCP(-)

> Rozměry: 215 cm x 17 mm x 54 mm
> Obsah: 1 profil Incizo®, 1 řezačka, 1 plastová kolejnice, 

šroubky a kolíky

Dílčí profi l incizo® pro použití na schody QSWINCPBASE(-)

> Délka: 215 cm

Jak mohu spojit dřevěnou 
podlahu s kobercem a dosáh-
nout krásného zakončení?

Použijte profi l Incizo® seříznutý jako 
přechodový profi l. NEOMEzENÁ ŘEšENÍ PRO VAšE SChODy S PROFILEM INCIzO® QuICK•STEP®

PR
O

FI
L 

IN
C

Iz
O

®
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 V
 1

 

NOVINKA



„Svoji podlahu udržuji bez prachu 
pomocí mopu Quick•Step® 
z mikrovlákna.“

„Je to velmi rychlý a účinný způsob údržby. Jde o 
suché čištění, takže nevzniká žádný nepořádek – 
hlavně proto, že veškerý prach se zachytí přímo 
na mopu.

Někdy k čištění podlahy používám i vodu, ale 
šetřím s ní. K vyčištění podlahy používám čisticí 
prostředek Quick•Step®, zejména když si děti 
hrají venku a vrátí se domů se zablácenýma 
nohama! Obnoví se původní barvy podlahy a 
zvýrazní se její skutečný charakter.“

isabelle
Matka 2 malých dětí

uDRŽET PODLAhu 
V DoKonaLém 
Stavu 
JE SNADNÉ
Doporučujeme čištění dřevěné podlahy nasucho 
pomocí mopu Quick•Step® z mikrovlákna. 
Občas lze provést vlhké čištění pomocí lehce 
navlhčeného mopu.

SouPrava Pro ÚDržbu 
QuiCK•SteP® QSCLEANINGKIT

Všechny podlahy Quick•Step® lze snadno 
udržovat a uchovávat čisté, zvláště když 
používáte naši speciální soupravu pro údržbu. 
Je praktická, snadno použitelná a obsahuje 
nastavitelnou rukojeť, pratelný mop z 
mikrovlákna a čisticí prostředek (750 ml). 
Můžete mop používat nasucho nebo lehce 
navlhčený.

K dispozici rovněž samostatně:
> Čisticí mop Quick•Step®

QSCLEANINGMOP

> Čisticí prostředek Quick•Step® 750 ml 
QSCLEANING750

> Čisticí prostředek Quick•Step® 2L 
QSCLEANING2000

 
ÚDržba

NOVINKA
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QuiCK•SteP® mix & Fix
QSMFIX(-)  

Lehké poškození lze snadno 
spravit a původní barvu podlahy 
lze obnovit pomocí prostředku 
Quick•Step® Mix & Fix. S jednou 
verzí můžete vytvořit 24 různých 
barev pro rychlou a snadnou 
obnovu poškozeného prkna. 
Dodává se ve třech verzích. 
Bližší informace získáte u svého 
prodejce.

 
a PéČe

QuiCK•SteP® oiL Care
QSCARE750

Oživte svoji olejovanou dřevěnou 
podlahu pomocí prostředku olejové 
péče Quick•Step®. 

Při normálním používání podlahy a 
provádění doporučené údržby si vaše 
podlaha Quick•Step® z kompozitního 
dřeva uchová svoji krásu. 

Přesto doporučujeme čas od času použít 
prostředek olejové péče Quick•Step®, 
aby podlaha nevypadala vysušená a 
matná. S olejovou péčí Quick•Step® si 
podlaha uchová původní vzhled.

Pouze pro olejované dřevěné podlahy.

Pozorně si přečtěte pokyny k údržbě na 
obalu.

Ú
D
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QSWgLue12

LePené

PoDLahové toPení
Každá dřevěná podlaha Quick•Step® – s výjimkou jasanu – je vhodná k instalaci na tradiční podlahové topení. Mějte 
na paměti následující poznámky.

>  Pro maximální tepelný přenos a optimální účinnost vám doporučujeme podlahu přilepit parketovým lepidlem
 Quick•Step®. Náhlá či velká změna teploty může způsobit kondenzaci, neboť u lepené dřevěné podlahy nelze použít
 protivlhkostní zábranu. Během topné sezóny je nutné brát v úvahu možnost otevřených spojů.

>  u plovoucí instalace za použití podložky Quick•Step® přináší nejefektivnější výsledek Quick•Step® unisound Pro. 
Použití správné podložky může zastavit vzlínající vlhkost a kondenzaci. Otevřené spoje se během topné sezóny téměř 
nevyskytují. Ve srovnání s lepenou instalací jsou hodnoty tepelného přenosu a účinnosti mírně nižší.

ParKetové LePiDLo QuiCK•SteP® QSWGLuE12

Toto MS polymerové lepidlo (bez rozpouštědel a izokyanátu), 
speciálně vyvinuté pro lepení dřevěných podlah Quick•Step® 
k většině typů podpovrchových materiálů, je jednosložkové 
lepidlo k okamžitému použití. zajišťuje dobrou odolnost proti 
vlhkosti a je vysoce elastické, takže podlaha může dýchat a 
volně se rozpínat spolu se změnami teploty. Nezanechává 
žádné nánosy na rukou!

Obsah: baleno ve 2 pytlích po 6 kg, s lžící na lepidlo (použijte 
1–1,2 kg na čtvereční metr kompozitního dřeva).

Přilepení podlahy z kompozitního dřeva je nejlepší 
způsob, jak ztlumit kročejový zvuk na minimum. 
Jedná se o zvuk, který slyšíte, když se procházíte 
po podlaze.

Díky systému uniclic® Multifi t můžete 
podlahu položit v mžiku. Můžete si 
vybrat: jako lepenou parketovým lepidlem 
Quick•Step® nebo jako plovoucí s 
podkladovou vrstvou Quick•Step®.

Konkrétní pokyny k instalaci dřevěné podlahy Quick•Step® spolu s podlahovým vytápěním 
naleznete na stránkách www.quick-step.com nebo o ně požádejte svého prodejce.

Přilepení podlahy z kompozitního dřeva je nejlepší 
způsob, jak ztlumit kročejový zvuk na minimum. 
Jedná se o zvuk, který slyšíte, když se procházíte 
po podlaze.

tiP



  

QSuDLtra10

TRANSITSOUND ULTRA

TRANSITSOUND

QSuDLPLuS15
QSuDLPLuS60

QSuDLDruCo15

UNISOUND PRO

REFLECTION SOUND

UNICLIC PLUS

REFLECTION SOUND

UNISOUND

DRUMSOUND

UNICLIC PLUS

REFLECTION SOUND

QSuDLPro10
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2. řešení Ke ZtLumení PřeChoDového ZvuKu
 JE TO zVuK, KTERÝ SLyšÍTE, KDyŽ SE NěKDO PROChÁzÍ PO PODLAzE V MÍSTNOSTI NAD VÁMI.

QuiCK•SteP® tranSitSounD uLtra
ideální pro horní podlaží nebo byt.

Tato podložka se dodává v prakticky složeném a snadno přepravitelném obalu.
Skóre pro kročejový zvuk: *
Skóre pro přechodový zvuk: ***
1 balení = 10 m²
Tloušťka: 3 mm

ProČ PoDLožKu QuiCK•SteP®? 
1. trvaLe tLumí ZvuK
 Jelikož si podkladová vrstva zachovává původní tloušťku, výsledkem je optimální redukce hluku.

2. vySoKÁ oChrana Proti vLhKoSti

3. vyrovnÁvaCí eFeKt
 Malé nepravidelnosti nebo poškození základní podlahy se snadno vyrovnají.

4. iDeÁLní Pro uniCLiC® muLtiFit
  Díky hladkému povrchu podkladových vrstev nedochází během instalace k uvíznutí částí podkladové 

vrstvy mezi perem uniclic® Multifit a drážkou.

5. SyStém 2 v 1
 Protivlhkostní membrána s adhezivní páskou již byla zakomponována do vyrovnávací podložky. 
 Doba přípravy na instalaci podlahy se tím zkrátí na polovinu.

NEBO PLovouCí?

1.  řešení Ke ZtLumení KroČeJového ZvuKu 
TO JE zVuK, KTERÝ SLyšÍTE, KDyŽ SE PROChÁzÍTE PO PODLAzE.

Dobré LePší

QuiCK•SteP® uniSounD Pro
Když jen to nejlepší je dost dobré. 

Skóre pro kročejový zvuk: **** 
Skóre pro přechodový zvuk: *
1 role = 10 m²
Tloušťka: 2 mm

QuiCK•SteP® uniSounD PLuS
Dobrý podklad pro místa s menším 
provozem.

Skóre pro kročejový zvuk: ** 
Skóre pro přechodový zvuk: * 
1 role = 15 m² nebo 60 m²
Tloušťka: 2 mm

QuiCK•SteP® uniCLiC® 

uniSounD
ideální pro místa s hustým provozem.

Skóre pro kročejový zvuk: *** 
Skóre pro přechodový zvuk: * 
1 role = 15 m²
Tloušťka: 2 mm

neJLePší

IN
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QStooL

KDeKoLi
S profi lem na 1 zacvaknutí uniclic® Multifi t můžete celou 
dřevěnou podlahu nainstalovat pomocí jedné ze 3 možných 
metod:

> metoDa 1: SPouštění
 zacvakněte panel na dlouhé straně, zasuňte podlahové 

prkno ke krátké straně a zatlačte dolů.

> metoDa 2: PoKLÁDÁní PoD ÚhLem
 zacvakněte panely na dlouhé i krátké straně.

> metoDa 3: horiZontÁLní ZaSunutí
 Na rozdíl od mnoha jiných značek lze parketové podlahy 

Quick•Step® pokládat také horizontálně. To má zásadní 
význam při instalaci poslední řady prken nebo při instalaci v 
místech, kde je obtížné či nemožné prkna naklápět 
(například pod rámy dveří nebo topnými tělesy). 

ryChLe 
Konstrukce systému uniclic® Multifit je taková, že pokládání dlouhých 
prken nikdy nebylo tak rychlé a snadné. Profesionální pokladači tvrdí, 
že dřevěnou podlahu Quick•Step® můžete nainstalovat až o 30 % 
rychleji než podlahy s tradičními instalačními metodami.

SnaDno
Jednoduše prkna zacvakněte dohromady pomocí metody, která vám 
vyhovuje nejvíc. Náš systém je naprosto vhodný pro praváky i leváky 
a nehrozí žádné nebezpečí poškození podlahových panelů. I v 
případě, že budete chtít prkna přeinstalovat, systém uniclic® Multifit 
umožní jejich snadné vyjmutí a přemístění.

místech, kde je obtížné či nemožné prkna naklápět 
(například pod rámy dveří nebo topnými tělesy).

tiP
Viz instalační 

demosnímek na 
adrese www.quick-

step.com.

Můžete si podlahu položit sami nebo si ji nechat položit, ale díky fantastickému systému 
uniclic® Multifi t se prkna dají položit jedním „zacvaknutím“. Na rozdíl od většiny ostatních 
zacvakávacích profi lů můžete podlahu položit rychle a za jakýchkoli podmínek.

uniCLiC® muLtiFit 

METODA 1: SPOušTěNÍ

METODA 2: POKLÁDÁNÍ POD ÚhLEM

METODA 3: hORIzONTÁLNÍ zASuNuTÍ

instalační souprava Quick•Step® 

Instalace vaší podlahy je možná za všech 
podmínek.
Obsah: 1 páčidlo, 1 příklepový blok, 40 
rozpěrných vložek (pro zajištění správného 
dilatačního spoje)

zacvakněte panel na dlouhé straně, použijte 
kladivo a příklepový blok a zasuňte podlahová 
prkna dohromady.




