VOgue
cl ASSIc, DuBeM
INSPIrOVANé DeSIgNy S
reálNOu POVrchOVOu
TeX TurOu

Quick•Step® Vogue je speciální řada
designů inspirovaných dubem s jedinečnými
okraji odolnými proti opotřebení. Prkna jsou
pevná, silná a mají výrazný charakter díky
nádherné struktuře a luxusní kresbě.

DUB RUSTIKáLNÍ VENKOVSKÝ I VOGUE UVG 1392
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28 - 29
vogue

DUB
ruSTIKálNí
VENKOVSKÝ
Je navržen tak, aby vyvolával
pocit klidu a míru. Tento podlahový
design je tradiční, a přesto
moderní.

DUB RUSTIKáLNÍ VENKOVSKÝ I VOGUE UVG 1392
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DUB BÍLÝ PASSIONATA I VOGUE UVG 1394
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30 - 31
vogue

DUB
BÍLÝ
DuB Bílý
PASSIONATA
Bílá je zcela určitě trendem dnešních dnů.
Je vlastně všude: v designérských ateliérech,
obchodech s počítači, světě módy i
autosalónech! Tento trend nás inspiroval, a tak
jsme vyvinuli podlahu s charakterem a teplem
bílého lakovaného dubu. Struktura a povrchová
úprava těchto prken vychází z podlah starých
hradů 18. století. Tato podlaha je dostupná i v
jiných barvách.
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TePlá A
PŘITAŽLIVá
chcete-li podlahu skutečného
charakteru a textury,
vyzkoušejte dub rustikální šedý.

DUB RUSTIKáLNÍ ŠEDÝ I VOGUE UVG 1393
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32 - 33

VOgue
vogue

cl ASSIc , DuBeM INSPIrOVANé
DeSIgNy S re álNOu
POVrchOVOu Te X TurOu

Délka: 138 cm
šířka: 15,6 cm
Tloušťka: 9,5 mm
1 krabice: ± 1,5070 m2

DUB BÍLÝ PASSIONATA
VOGUE UVG 1394*

>30-31

DUB RUSTIKáLNÍ SVĚTLÝ
VOGUE UVG 1390*

> Módní řada, jež je komplexní i
příjemná na dotek
> Jedinečné okraje ladící s designem
dřeva
> Jemné drážky jsou chráněny
laminátem se stejnou odolností
proti opotřebení jako podlaha
sama (patentovaná technologie)
> Matné a lesklé varianty
> Díky systému uniclic® je instalace
rychlá a snadná

INFO
hledejte
ladící
sokly
a profily
na straně 98.

JEDINEČNá POVRCHOVá STRUKTURA

DUB BÉŽOVá PASSIONATA
VOGUE UVG 1395*

DUB RUSTIKáLNÍ PŘÍRODNÍ
VOGUE UVG 1391*

DUB RUSTIKáLNÍ VENKOVSKÝ
>29
VOGUE UVG 1392*

DUB RUSTIKáLNÍ ŠEDÝ
VOGUE UVG 1393*

>32

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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