ruSTIc
SKuTečNě AuTeNTIcK á PrKNA
S VeNKOVSK ýM VZhleDeM A
DOJMeM

Prkna venkovské řady Quick•Step® rustic
mají ideální délku a šířku, díky čemuž se
malé místnosti zdají větší. Podlaha vytváří
zvlášť přírodní vzhled a dojem s výraznou
povrchovou texturou a zkosením a je
výbornou volbou pro lidi, kteří hledají tradici
a styl.

DUB ZIMNÍ PŘÍRODNÍ I RUsTiC RiC 1498
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40 - 41
rustic

Přírodní podlaha, která se hodí
do každého interiéru. Množství
struktur a kontrast barev působí
živým dojmem.

DUB
ZIMNí
PŘÍRODNÍ

DUB ZIMNÍ PŘÍRODNÍ I RUsTiC RiC 1498
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TŘEŠEň
AMerIcKá
Tato lesklá podlaha s nádherným zkosením přidává vašemu
interiéru na teple, což přispívá k
příjemné atmosféře.

TŘEŠEň AMERICKá I RUsTiC RiC 1414
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42 - 43
rustic

Přestože podlahy Quick•Step®
jsou samozřejmě stvořeny k tomu,
aby se na nich žilo, jsou zde i
proto, aby byly obdivovány. Tato
konkrétní venkovská podlaha
je vytvořena tak, aby se hodila
téměř ke každému interiérovému
stylu – modernímu, tradičnímu či
exotickému, nebo směsi všech tří!

OŘECH TICHOMOŘSKÝ I RUsTiC RiC 1415
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ruSTIc
SKuTečNě AuTeNTIcK á PrKNA
S VeNKOVSK ýM VZhleDeM A
DOJMeM
Délka: 120 cm
šířka: 12,34 cm
Tloušťka: 8 mm
1 krabice: ± 1,77696 m2

> Díky ideální délce a šířce se menší
místnosti zdají větší
> Autentický povrch
> Nejrealističtější okraje z
tvrdého dřeva, jaké kdy spatřily
svět (prkna, jež vás naplní
spokojeností)
> Díky instalačnímu systému uniclic®
je lze rychle a snadno položit

INFO
hledejte
ladící sokly
a profily
na straně 98.

OŘECH BÍLÝ KáVOVÉ ZRNO I RUsTiC RiC 1427
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44 - 45
rustic
DUB ZIMNÍ SVĚTLÝ
RUsTiC RiC 1497*

DUB ZIMNÍ PŘÍRODNÍ
RUsTiC RiC 1498*

DUB ZIMNÍ HNĚDÝ
RUsTiC RiC 1429*

JAVOR ExOTICKÝ
RUsTiC RiC 1416*

DUB ZIMNÍ TMAVÝ
RUsTiC RiC 1430*

OŘECH BÍLÝ KáVOVÉ ZRNO
>44
RUsTiC RiC 1427*

>41

TŘEŠEň AMERICKá
RUsTiC RiC 1414*

>42

OŘECH TICHOMOŘSKÝ
RUsTiC RiC 1415*

>43

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.
*Tyto výrobky byly vyrobeny 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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