
 

KOuPelNOVé PODlAhy –  
VhODNé PrO POužITí I  
V JINých MíSTNOSTech

V případě podlah lagune vytvořila 
společnost Quick•Step® modelovou 
řadu typu lodní paluba, která je vhodná 
zejménaz do koupelen. Tyto designy lze 
použít i v jiných místnostech v domě.

lAguNe

ŠEDÝ	TÝK,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 1205
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ŠEDÝ	TÝK,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 1205ŠEDÝ	TÝK,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 1205

Tato moderní koupelna se pyšní 
báječným efektem šedé týkové 
podlahy lagune. Její čisté linie a 
elegantní styl perfektně doplňují 
dekoraci a vybavení. 

chOĎTe PO   
PRKNECH!
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VÝBĚROVÝ	DUB	TMAVĚ	LAKOVANÝ,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 1035

DlOuhé,  
TMAVé A  
ATRAKTIVNÍ
Dvoukřídlé dveře odhalují, že 
jsme v majestátní koupelně 
městského domu z roku 1902. 
retro styl přirozeně vyplývá ze 
zbytku interiéru a je dokonale 
zvýrazněn tmavou lakovanou 
podlahou typu lodní paluba. 
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VÝBĚROVÝ	DUB	TMAVĚ	LAKOVANÝ,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 1035 MERBAU,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 1032

PŘÍRODNĚ	LAKOVANÝ	DUB,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 946

AhOJ Z  
PRAVOBOKU!
Tato úžasná podlaha merbau typu 
lodní paluba je ideální volbou k 
této tradiční a přitažlivé výzdobě. 
Vytváří perfektní místo, kde můžete 
složit ruce do klína, uvolnit se a 
nechat svět světem.
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ČERNÝ	LAKOVANÝ	PALISANDR,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 1225

VAše  
OSOBNí  
LáZNĚ

Tato současná koupelna je 
multifunkční místností. Pro děti 
je místem, kde se mohou ráchat 
a hrát si ve vodě, aniž by se 
staraly, jestli trochu nezamokří 
podlahu. 

Pro vás je oázou klidu a míru – 
místem, kde spláchnete starosti 
dlouhého dne. S podlahou 
Quick•Step® lagune můžete mít 
obojí. 
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ČERNÝ	LAKOVANÝ	PALISANDR,	LODNÍ	PALUBA	I LAGUNE UR 1225

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. 

PŘÍRODNĚ	LAKOVANÝ	DUB,	LODNÍ	PALUBA
LAGUNE UR 946  >67

MERBAU,	LODNÍ	PALUBA
LAGUNE UR 1032  >67

KOuPelNOVé PODlAhy 
– VhODNé PrO POužITí I 
V J INých MíSTNOSTech

Délka: 138,05 cm 
šířka: 9,98 cm 
Tloušťka: 8 mm 
1 krabice: ± 1,6532 m2 

 

> Do koupelny, ale i do jiných míst-
ností 

> Když použijete Seal & click:  
záruka 10 let na koupelnu 
(stránka 111) 

> S integrovaným protiskluzovým 
pásem 

> široká škála přirozených barev 
(světlé/tmavé) na jeden vzor 

> Díky systému uniclic® je instalace 
rychlá a snadná

ŠEDÝ	TÝK,	LODNÍ	PALUBA
LAGUNE UR 1205  >65

VÝBĚROVÝ	DUB	TMAVĚ	LAKOVANÝ,	LODNÍ	PALUBA
LAGUNE UR 1035  >66

ČERNÝ	LAKOVANÝ	PALISANDR,	LODNÍ	PALUBA
LAGUNE UR 1225  >68

lAguNe

INFO	
hledejte

ladící sokly
a profi ly

na straně 98.

Když použijete
Seal & click
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