
TÝK	BÍLÝ	BĚLENÝ		I CLAssiC QsM 031

TrADIčNí lAMINáTOVé  
PODlAhy BeZ DrážKy TVAru V

Quick•Step® classic je více než jen 
laminátová podlaha. V této řadě  
naleznete vzájemnou souhru barvy  
a stylu a přírodního vzhledu a dojmu.

clASSIc
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TÝK	BÍLÝ	BĚLENÝ		I CLAssiC QsM 031TÝK	BÍLÝ	BĚLENÝ		I CLAssiC QsM 031

Dětské pokoje jsou svojí 
povahou místa, jež musí být 
útulná a přitažlivá.  
Tato bíle lakovaná týková 
podlaha vytváří správnou 
atmosféru pro hraní – a zároveň 
je trvanlivá, takže vydrží celé 
roky.

PuSŤTe   
DOVNITŘ	
SLUNCE
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DUB	SVĚTLEŠEDÝ	OLEJOVANÝ	I CLAssiC QsM 034

Duch NAD    
HMOTOU
Je radost sedět ve svém 
oblíbeném křesle a číst si knihu. 
Ještě příjemnější je vědět, že 
podlaha Quick•Step® si udrží 
jemný lesk po mnoho příštích let, 
neboť na podlahy Quick•Step® 
je poskytována 20letá záruka.

QS_B2C_2011_zone4.indd   72 13/12/10   18:55



c
la

ss
ic

72
 - 

73

DUB	PůLNOČNÍ	PŘÍRODNÍ	I CLAssiC QsM 057

Tato podlaha vytváří atmosféru 
pohody a vnitřního klidu. 
Je to podlaha s tradičním, a 
přesto klasickým vzhledem. 

DUB	
PůLNOČNÍ	
PřírODNí    

DUB	SVĚTLEŠEDÝ	OLEJOVANÝ	I CLAssiC QsM 034
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DUB	LETITÝ	TMAVÝ	I CLAssiC QsM 039

Večeře Je  
HOTOVA

Je-li vaše kuchyně či jídelna  
srdcem domova, je důležité, aby 
se snadno udržovala v čistotě. 
Nepořádné děti (a ještě  
nepořádnější dospělí) jsou 
zkouškou pro každou podlahu – 
ať si říkají, co chtějí. 

Podobně jako všechny  
výrobky Quick•Step® 
představují tato matná  
olejovaná prkna s reflexním  
zářivým povrchem špičkovou 
kvalitu a jejich instalace je  
hračkou – proto se dokonale 
hodí do obýváků a kuchyní. 
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> Tradiční laminátová podlaha 

> Kvalita Quick•Step®, rovněž v 
základní produktové řadě 

> Designy s jednotlivými, dvojitými 
nebo trojitými prkny 

> Díky systému uniclic® bez drážek 
je instalace rychlá a snadná; 
zdůrazňuje přechod mezi 
podlahovými panely 

classic kód QST: 
bez drážek

classic kód QSM: bez 
drážek, zvýrazňuje přechod 
mezi podlahovými panely

TrADIčNí lAMINáTOVé 
PODlAhy BeZ DrážKy 
TVAru V

Délka: 120 cm
šířka: 19 cm
Tloušťka: 7 mm
1 krabice: ± 1,8240 m2

 

JASAN	BÍLÝ
CLAssiC QsT 056

SVĚTLá	TŘÍPARKETOVá	BŘÍZA
CLAssiC QsT 025

BOROVICE	SEVERSKá
CLAssiC QsT 041

VYVINUTĚJŠÍ	JAVOR
CLAssiC QsT 016

VYVINUTĚJŠÍ	BUK
CLAssiC QsT 015

NOVINKA

clASSIc

INFO	
hledejte

ladící sokly
a profi ly

na straně 98.

TÝK	BÍLÝ	BĚLENÝ	
CLAssiC QsM 031  >71

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro vlhkost. cokoli 
rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla zůstat voda. Tištěné designy 
dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory 
jsou pouze výběrem, který neobsahuje všechny nuance v rámci designu. reprezentativní vzhled 
povrchové struktury a zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady 
požádejte svého prodejce. 

DUB	LETITÝ	TMAVÝ	I CLAssiC QsM 039

Impression
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> Tradiční laminátová podlaha 

> Kvalita Quick•Step®, rovněž v 
základní produktové řadě 

> Designy s jednotlivými, dvojitými 
nebo trojitými prkny 

> Díky systému uniclic® bez drážek 
je instalace rychlá a snadná; 
zdůrazňuje přechod mezi 
podlahovými panely

Impression

classic kód QST: 
bez drážek

classic kód QSM: bez drážek, 
zvýrazňuje přechod mezi 
podlahovými panely

TrADIčNí lAMINáTOVé 
PODlAhy BeZ DrážKy TVAru V

Délka: 120 cm
šířka: 19 cm
Tloušťka: 7 mm
1 krabice: ± 1,8240 m2

clASSIc

INFO	
hledejte

ladící sokly
a profi ly

na straně 98.

Zapamatujte si, prosím: Odolnost proti vlhkosti není totéž jako nepropustnost pro 
vlhkost. cokoli rozlitého se musí neprodleně setřít a na podlaze by nikdy neměla 
zůstat voda. Tištěné designy dávají představu o skutečné barvě a nuancích vzoru, 
ale nejsou věrné přírodě. Zobrazené vzory jsou pouze výběrem, který neobsahuje 
všechny nuance v  rámci designu. reprezentativní vzhled povrchové struktury a 
zakončení spojů prkna nabízejí vystavené velké vzorky. O další rady požádejte 
svého prodejce.

VÝBìROVÝ	DUB	BÍLÝ-PARKETA
CLAssiC QsT 028

VYVINUTĚJŠÍ	PŘÍRODNÍ	LAKOVANÝ	DUB
CLAssiC QsT 013

VYVINUTĚJŠÍ	MERBAU
CLAssiC QsT 017

VÝBìROVÝ	DUB	TMAVÝ-PARKETA
CLAssiC QsT 030

DUB	BÍLÝ	BĚLENÝ
CLAssiC QsM 032 

DUB	PůLNOČNÍ	PŘÍRODNÍ
CLAssiC QsM 057  >73

DUB	LETITÝ	PŘÍRODNÍ
CLAssiC QsM 037 

	DUB	LETITÝ	ŠEDÝ
CLAssiC QsM 038

NOVINKA
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PŘÍRODNÍ	BUK
CLAssiC QsT 009

DUB	LETITÝ	SVĚTLE	ŠEDÝ
CLAssiC QsM 040 

VÝBìROVÝ	DUB	PøÍRODNÍ-PARKETA	
CLAssiC QsT 029

DUB	PŘÍRODNÍ	LAKOVANÝ
CLAssiC QsM 033

DUB	SVĚTLEŠEDÝ	OLEJOVANÝ
CLAssiC QsM 034  >72

DUB	LETITÝ	TMAVÝ
CLAssiC QsM 039  >74

DUB	PůLNOČNÍ	TMAVÝ
CLAssiC QsM 058

DUB	HNĚDÝ	OLEJOVANÝ
CLAssiC QsM 035

PLAňKOVÝ	DUB
CLAssiC QsT 008

VYVINUTĚJŠÍ	TŘEŠEň
CLAssiC QsT 004

PRKNO	PANGA	DVOJITÉ
CLAssiC QsT 027

DUB	TMAVOŠEDÝ	OLEJOVANÝ
CLAssiC QsM 036

NOVINKA
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