QuADrA
Dl A žDIce Tr ADIčNí
VelIKOSTI

Tyto dlaždice vzhledu kamene, které
vyzařují teplo a pohostinnost, mají jen velmi
malé nároky na údržbu. řada Quick•Step®
Quadra je jedinečná. umožní vám položit
keramické dlaždice přírodního kamenného
vzhledu s designovými vzory v křížové nebo
běhounové vazbě.

LUNA I QUAdRA TU 400
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90 - 91
quadra

Potřebujte-li čistou a funkční
podlahu, pak dlaždice
Quick•Step® Quadra jsou pro
vás ty pravé. rádi uslyšíte, že
jako bonus mají stylový vzhled
a dojem.

čISTý
DESIGN

LUNA I QUAdRA TU 400
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LINÉ SVĚTLá I QUAdRA TU 1297

LINÉ TMAVá I QUAdRA TU 1299
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Když si děti chtějí hrát, je
nejlepší, když mají svůj
vlastní prostor – takový, kde
mohou bez obav dělat
nepořádek. Tyto dlaždice byly
pro dosažení působivého účinku
položeny v křížovém vzoru.

92 - 93
quadra

PŮSOBIVÉ
DLAŽDICE

LIné šEDá I quadra tu 1298
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POJĎ SI VeN
HRáT
Vstupní haly jsou samozřejmě
velmi frekventovaná místa,
zejména když máte děti, které
běhají sem a tam. Dlaždice
Prato jsou ideální: trvanlivé a
zároveň přívětivé.

PRATO I QUAdRA Uf 1018
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94 - 95

QuADrA
quadra

Dl A žDIce Tr ADIčNí VelIKOSTI
KÓD TU
Délka: 39,4 cm
šířka: 39,4 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,5524 m2
CODE UF
Délka: 39,6 cm
šířka: 39,6 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,5682 m2

LUNA
QUAdRA TU 400

>91

TRAMONTO
QUAdRA TU 402

> lze je pokládat v křížové či
běhounové vazbě
> Odhalte povrchovou strukturu
neuvěřitelně příjemnou na dotek
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

LINÉ TMAVá
QUAdRA TU 1299

> 92

LINÉ SVĚTLá
QUAdRA TU 1297

>92

LINÉ ŠEDá
QUAdRA TU 1298

PRATO
QUAdRA Uf 1018*

> 94

TRENTO
QUAdRA Uf 406

>93

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.
* Tento výrobek byl vyroben s využitím technologie a dílů třídy 32. Některé ze zkušebních metod
eN 13329 nejsou plně aplikovatelné. Další informace na adrese: www.quick-step.com
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