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Podłoga w doskonałym stanie
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Wygląd, którego
pragniesz – komfort,
którego potrzebujesz

Cicha, mocna i w 100% wodoodporna
Ciesz się swoją winylową podłogą przez długie lata dzięki rewolucyjnej, zamkniętej strukturze wierzchniej warstwy opartej na
technologiach Stain Guard i Scratch Guard. Powłoka ta chroni przed zarysowaniami, plamami, zabrudzeniami i zadrapaniami.
Ponadto dzięki wyjątkowym właściwościom wodoodpornym nasze luksusowe podłogi winylowe stanowią doskonały wybór
do każdego pomieszczenia, nawet do łazienki i kuchni. Hydrofobowa powłoka sprawia, że podłogi te są niezwykle łatwe w
czyszczeniu. Po tak ciepłych i wygodnych podłogach chodzi się z przyjemnością, nawet boso. Nie lubisz ściągać obuwia? Podłogi
Livyn zapewniają niemal całkowitą ciszę.
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Bogata gama produktów
o pięknym i naturalnym wyglądzie
Kolekcja Quick-Step Livyn obejmuje bogatą gamę projektów
przypominających naturalne drewno i kamień, z których każdy
ma swój charakter. Za sprawą ekstramatowego wykończenia
są prawie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna i płytek
podłogowych. Perfekcyjne wykończenie realizujemy, wybierając
fazy i struktury pasujące do Twoich ulubionych projektów.

Szybki montaż w kilku krokach
Podłogi Livyn są cieńkie i elastyczne, co czyni je idealnym
wyborem do montażu na podłogach. Możesz to zrobić nawet
samodzielnie – wystarczy nóż do cięcia paneli podłogowych!
Livyn to naprawdę idealne rozwiązanie do remontowanych
pomieszczeń.
System montażowy Uniclic ® Multifit opracowano specjalnie
z myślą o podłogach Livyn. Zapewnia on bezproblemowy
montaż, nawet w ciasnych narożnikach i pod kaloryferami.

Jak zamontować podłogę Livyn?
Montaż podłogi Livyn jest bardzo prosty. Nie
wierzysz? Filmy, które pomogą w montażu podłogi,
można znaleźć pod adresem bit.ly/ytquickstep
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PUCL 40080

Czy wiesz, że winyl może
być niezwykle piękny?
Nasze inspirowane naturą, luksusowe podłogi winylowe są prawie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna i
płytek podłogowych.
Nieważne, do jakiego pokoju chcesz je przeznaczyć i jaki styl preferujesz – QuickStep ma dla Ciebie właściwą podłogę winylową. Każda podłoga Livyn posiada
wyjątkowy styl i wygląd. Nasi projektanci oferują kolekcję o bogatej gamie opcji:
żywe kolory, piękne wzory, wyraźne struktury, niesamowite szczegóły,… Wybór
preferowanego wariantu jest tylko kwestią czasu.

PUCL 40080

Zapoznaj się z gamą
produktów na stronach 16 – 20.

PUCL 40080
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Stwórz własną
przestrzeń

Wiecej inspiracji
na stronie
www.quick-step.com

Piękne wnętrze zaczyna się od odpowiedniej podstawy. Podłoga jest uważana za piątą ścianę i dlatego powinniśmy poświęcić jej należytą
uwagę. Bez względu na styl czy rodzaj pomieszczenia Quick-Step ma do zaoferowania odpowiednią podłogę: od jasnych i czystych po
klasyczne – ciepłe, brązowe, a nawet podłogi z odzysku z sękami i pęknięciami. Pomożemy Ci znaleźć idealną podłogę!

PUCL 40083
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AMCL 40138

BACL 40127

AMCL 40035

BACL 40031

PUCL 40075
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Pozwól nam pomóc
w wyborze
idealnej podłogi
Wybór nowej podłogi może rodzić wiele pytań. Jaki kolor wybrać?
Która pasuje do mojego stylu i wnętrza?
Skorzystaj z internetowych aplikacji FloorExplorer i RoomViewer –
pomożemy Ci w podjęciu decyzji.
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TRZY PROSTE KROKI UŁATWIAJĄCE WYBÓR PODŁOGI
Przy tak szerokiej gamie podłóg podjęcie właściwej decyzji może stanowić nie lada
wyzwanie. Właśnie dlatego opracowaliśmy internetową aplikację FloorExplorer, dzięki
której w trzech prostych krokach wybierzesz podłogę idealnie dopasowaną do Twoich
potrzeb i stylu.

1

WYBIERZ
POKÓJ

2

WYBIERZ
KOLOR

Spróbuj już teraz!
Wypróbuj FloorExplorer na stronie
www.quick-step.com

3

OKREŚL
SWÓJ STYL

OBEJRZYJ PODGLĄD SWOICH ULUBIONYCH PODŁÓG
Czy nie byłoby świetnie móc wypróbować kilka podłóg przed podjęciem ostatecznej
decyzji? A nawet obejrzeć je we wnętrzu swojego domu? Taką właśnie możliwość daje
aplikacja internetowa RoomViewer. Realistyczny podgląd podłóg sprawi, że ostateczna
decyzja będzie tą właściwą.

Wypróbuj ją już teraz!
Skorzystaj z RoomViewer na stronie
www.quick-step.com

ODKRYJ SWOJĄ IDEALNĄ PODŁOGĘ NA STRONIE
WWW.QUICK-STEP.COM
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Przegląd oferty desek i płytek
wymiary

fazowanie

151 x 21 cm

4,5 mm

Ekstra długie i szerokie deski odporne
na ścieranie, zatrzaskowe

151 x 21 cm

4,5 mm

Ekstra długie i szerokie deski odporne
na ścieranie, przyklejane

151,5 x 21,7 cm

2,5 mm

Deski w klasycznym rozmiarze,
zatrzaskowe

125,1 x 18,7 cm

4,5 mm

Ekstra standardowe deski odporne na
ścieranie, zatrzaskowe

125,1 x 18,7 cm

4,5 mm

Ekstra standardowe deski odporne na
ścieranie, przyklejane

125,6 x 19,4 cm

2,5 mm

130 x 32 cm

4,5 mm

/

Ekstra czworokątne płytki odporne na
ścieranie, zatrzaskowe

130 x 32 cm

4,5 mm

/

Ekstra czworokątne płytki odporne na
ścieranie, przyklejane

130,5 x 32,7 cm

2,5 mm

/

Długie i szerokie deski zatrzaskowe

Czworokątne płytki zatrzaskowe

KLASA 32
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grubość

Do wnętrz mieszkalnych.
Normalne codzienne użytkowanie
w zwykłych pomieszczeniach
mieszkalnych.

KLASA 33
Pulse/Balance/Ambient, zatrzaskowa:
gwarancja handlowa na życzenie.
Skontaktuj się z przedstawicielem
regionalnym.

Do pomieszczeń użytku
publicznego. Podłogi ekstraodporne
na ścieranie, do pomieszczeń o
dużym natężeniu ruchu.

Pulse/Balance/Ambient, zatrzaskowa
+ klejona: gwarancja handlowa na
życzenie: od 5 do 15 lat. Skontaktuj się
zιprzedstawicielem regionalnym.

opakowanie

montaż

klasa użyteczności

gwarancja

7x
= 2,220 m2

7x
= 2,220 m2

11 x
= 3,616 m2

9x
= 2,105 m2

9x
= 2,105 m2

15 x
= 3,655 m2

*
5x
= 2,080 m2

*
5x
= 2,080 m2

*
9x
2
= 3,841 m

*
Ambient 40136, 40139, 40140, 40141
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Szczegóły mają znaczenie
Każda podłoga winylowa ma własną historię oraz wyjątkowy wygląd i styl. Projektanci w Quick-Step starannie dobierają strukturę, powłokę,
wykończenie i fazowanie do charakteru każdej podłogi.

AMCL 40035
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Ikony oznaczają
wzór charakterystyczny dla
każdej podłogi.

Struktura

BACL 40017

Elegancka struktura
drewna
Delikatna faktura powierzchni
oraz struktura z delikatnymi
słojami tworzą efekt naturalnie
wyglądającego drewna.

PUCL 40097

Naturalna struktura
drewna

Intensywna struktura
drewna

Faktura powierzchni, w której
słoje, sęki i pęknięcia są nie tylko
widoczne, ale też wyczuwalne
w strukturze powierzchni. Tak jak
w prawdziwym drewnie.

Wyjątkowa struktura charakteryzująca się licznymi zagłębieniami
pomiędzy połyskującymi poziomami, co uwydatnia sęki i słoje. Wzór
i struktura powierzchni jest głębsza
niż w naturalnej strukturze drewna.

Powłoka

Efekt powierzchni, który nadaje wygląd szczotkowanego
drewna. Szczotkowana powłoka dodaje podłodze Livyn głębi i
autentyczności.

Matowe wykończenie
Dzięki matowemu wykończeniu
podłoga wygląda wyjątkowo
naturalnie.

Struktura kamienia
Struktura powierzchni, która
wiernie odwzorowuje strukturę
kamienia.

Ślady po cięciu piłą

Szczotkowana

PUCL 40104

AMCL 40035

PUCL 40106

PUCL 40081

Wykończenie

PUCL 40088

Efekt ten nadaje podłodze wygląd surowego ciętego drewna dzięki
widocznym i wyczuwalnym śladom piły.

Fazowanie

PUCL 40094

Fazowanie rustykalne
Wyraźne fazowanie w
ciemniejszym kolorze podkreśla
rustykalny charakter podłogi z
odzysku.

PUCL 40093

Fazowanie
nowoczesne
Fazowanie, które wyznacza
krawędzie deski, nadając jej
gładki i nowoczesny wygląd.

AMCL 40139

Nanofaza
Krawędzie z nanofazą to
gwarancja minimalistycznego,
ale nowoczesnego wyglądu
podłogi.
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PUCL
151 x 21 cm
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PUCP
151 x 21 cm

4,5 mm

4,5 mm

PUGP
151,5 x 21,7 cm

2,5 mm

DĄB MORSKA BRYZA JASNY
PUCL40079 | PUCP40079 | PUGP40079

SOSNA PORANNA MGŁA
PUCL40074 | PUCP40074 | PUGP40074

DĄB BURZA PIASKOWA CIEPŁOSZARY
PUCL40083 | PUCP40083| PUGP40083

DĄB JESIENNY CIEPŁOSZARY
PUCL40089 | PUCP40089 | PUGP40089

DĄB BAWEŁNIANY CIEPŁOSZARY
PUCL40105 | PUCP40105 | PUGP40105

DĄB BAWEŁNIANY SZARY ZE ŚLADAMI
CIĘCIA PIŁĄ
PUCL40106 | PUCP40106 | PUGP40106

DĄB MORSKA BRYZA BEŻOWY
PUCL40080 | PUCP40080 | PUGP40080

DĄB BAWEŁNIANY BEŻOWY
PUCL40103 | PUCP40103 | PUGP40103

DĄB JESIENNY JASNY NATURALNY
PUCL40087 | PUCP40087 | PUGP40087

DĄB RUMIANY
PUCL40097 | PUCP40097 | PUGP40097

DĄB PIKNIKOWY OCHRA
PUCL40093 | PUCP40093 | PUGP40093

DĄB MORSKA BRYZA NATURALNY
PUCL40081 | PUCP40081 | PUGP40081

DĄB BAWEŁNIANY NATURALNY
PUCL40104 | PUCP40104 | PUGP40104

DĄB PIKNIKOWY CIEPŁY NATURALNY
PUCL40094 | PUCP40094 | PUGP40094

DĄB JESIENNY MIODOWY
PUCL40088 | PUCP40088 | PUGP40088

DĄB MIODOWY
PUCL40098 | PUCP40098 | PUGP40098

Struktura:

Elegancka struktura drewna

Naturalna struktura drewna

Intensywna struktura drewna

Struktura kamienia

SOSNA ZACHÓD SŁOŃCA
PUCL40075 | PUCP40075 | PUGP40075

DĄB JESIENNY BRĄZOWY
PUCL40090 | PUCP40090 | PUGP40090

DĄB BURZA PIASKOWA BRĄZOWY
PUCL40086 | PUCP40086 | PUGP40086

PUCL 40081
PODŁOGA QUICK-STEP LIVYN Z NIEJEDNORODNYM DESKAMI

DĄB WINNY BRĄZOWY
PUCL40078 | PUCP40078 | PUGP40078

INNA PODŁOGA WINYLOWA Z JEDNORODNYMI DESKAMI

Efekt podłogi, w której deski mają niejednorodną barwę i fakturę,
dzięki czemu Twoje wnętrze zyska naturalny i autentyczny charakter.

Powłoka:

Szczotkowana

Ślady po cięciu piłą |

Wykończenie:

Matowe wykończenie

|

Fazowanie:

Fazowanie rustykalne

Fazowanie nowoczesne

Nanofaza
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BACL
125,1 x 18,7 cm

18

BACP
125,1 x 18,7 cm

4,5 mm

4,5 mm

BAGP
125,6 x 19,4 cm

2,5 mm

DĄB DRYFUJĄCY JASNY

DĄB CANYON JASNY ZE ŚLADAMI
CIĘCIA PIŁĄ
BACL40128 | BACP40128 | BAGP40128

SZARE DESKI RĘCZNIE WYKAŃCZANE
BACL40040 | BACP40040 | BAGP40040

DĄB CANYON BEŻOWY
BACL40038 | BACP40038 | BAGP40038

BACL40017 | BACP40017 | BAGP40017

DĄB JEDWABNY JASNY
BACL40052 | BACP40052 | BAGP40052

DĄB CANYON SZARY ZE ŚLADAMI
CIĘCIA PIŁĄ
BACL40030 | BACP40030 | BAGP40030

POSTARZANY KASZTANOWIEC JASNY
BACL40028 | BACP40028 | BAGP40028

DĄB PERŁOWY BEŻOWY
BACL40131 | BACP40131 | BAGP40131

DĄB DRYFUJĄCY BEŻOWY
BACL40018 | BACP40018 | BAGP40018

DĄB SELECT JASNY
BACL40032 | BACP40032 | BAGP40032

DĄB JEDWABNY CIEPŁY NATURALNY
BACL40130 | BACP40130 | BAGP40130

DĄB SELECT NATURALNY
BACL40033 | BACP40033 | BAGP40033

DĄB CANYON NATURALNY
BACL40039 | BACP40039 | BAGP40039

DĄB WIEJSKI NATURALNY
BACL40025 | BACP40025 | BAGP40025

POSTARZANY KASZTANOWIEC
NATURALNY
BACL40029 | BACP40029 | BAGP40029

DĄB PERŁOWY BRĄZOWOSZARY
BACL40133 | BACP40133 | BAGP40133

Struktura:

Elegancka struktura drewna

Naturalna struktura drewna

Intensywna struktura drewna

Struktura kamienia

DĄB JEDWABNY SZAROBRĄZOWY
BACL40053 | BACP40053 | BAGP40053

DĄB CANYON JASNOBRĄZOWY ZE
ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ
BACL40031 | BACP40031 | BAGP40031

DĄB SZARY HISTORYCZNY
BACL40037 | BACP40037 | BAGP40037

DĄB WIEJSKI CIEMNOBRĄZOWY
BACL40027 | BACP40027 | BAGP40027

DĄB WIEJSKI SZAROBRĄZOWY
BACL40026 | BACP40026 | BAGP40026

DĄB CANYON BRĄZOWY
BACL40127 | BACP40127 | BAGP40127

Zbyt duży wybór?
Nie wiesz, która podłoga jest Twoim absolutnym faworytem? Aplikacja RoomViewer
pomoże Ci podjąć decyzję. Sprawdź dostępne opcje na stronie www.quick-step.com

Powłoka:

Szczotkowana

Ślady po cięciu piłą |

Wykończenie:

Matowe wykończenie

|

Fazowanie:

Fazowanie rustykalne

Fazowanie nowoczesne

Nanofaza
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AMCP
130 x 32 cm

4,5 mm

4,5 mm

AMGP
130,5 x 32,7 cm

2,5 mm

NOWOŚĆ

AMCL
130 x 32 cm

VIVID

CLEAN

CLEAN
MINIMALISTYCZNY ŚREDNIO SZARY
AMCL40140 | AMCP40140 | AMGP40140

VIVID
BETON CIEMNOSZARY
AMCL40051 | AMCP40051 | AMGP40051

NOWOŚĆ

CLEAN

CLEAN

MINIMALISTYCZNY TAUPE
AMCL40141 | AMCP40141 | AMGP40141

WYRAZISTY PIASKOWY
AMCL40137 | AMCP40137 | AMGP40137

NOWOŚĆ

MINIMALISTYCZNY JASNO SZARY
AMCL40139 | AMCP40139 | AMGP40139

VIVID
BETON CIEPŁOSZARY
AMCL40050 | AMCP40050 | AMGP40050

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

BETON JASNY
AMCL40049 | AMCP40049 | AMGP40049

NOWOŚĆ

CLEAN
MARMUR CARRARA BIEL
AMCL40136 | AMCP40136 | AMGP40136

CLEAN
WYRAZISTY ŚREDNIO SZARY
AMCL40138 | AMCP40138 | AMGP40138
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Struktura:
Powłoka:

Szczotkowana

VIVID
ŁUPEK CZARNY
AMCL40035 | AMCP40035 | AMGP40035

Elegancka struktura drewna

Ślady po cięciu piłą |

Wykończenie:

Naturalna struktura drewna
Matowe wykończenie

|

Intensywna struktura drewna
Fazowanie:

Struktura kamienia

Fazowanie rustykalne

Fazowanie nowoczesne

Nanofaza

AMCL 40139

21

KROK 1
MONTAŻ

Prosty montaż podłogi

2 Montaż podłogi Livyn na

1 Prosty montaż dzięki

3 Idealne podczas remontu

systemie ogrzewania i chłodzenia
podłogowego

zatrzaskowemu systemowi
łączenia
Nasz system zatrzaskowy Uniclic ® Multifit
został opracowany specjalnie dla podłóg
Livyn i umożliwia ich szybki i łatwy montaż.
Ulepszona technologia łączenia zapewnia
wyjątkową wytrzymałość dzięki pionowym
i poziomym łączeniom.

Podłogi Livyn świetnie przewodzą ciepło,
dzięki czemu są odpowiednie do montażu
nad systemem ogrzewania i chłodzenia
o niskiej temperaturze.
Więcej informacji:
znajduje się na naszej stronie
www.quick-step.com.pl

Podłogi Livyn są cienkie i elastyczne, więc
mogą być montowane nad istniejącą
podłogą. Dzięki temu zaoszczędzisz czas
przeznaczony na demontaż starej podłogi
i będziesz mógł poświęcić go na remont
mieszkania.

Narzędzia do montażu

QSVSTARTKIT

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Montaż podłogi winylowej będzie prosty i profesjonalny, jeśli użyjesz narzędzi do montażu oraz noża Quick-Step Livyn.

QSVKNIFE / NEVKNIFEREFILL

Quick•Step®

ZESTAW STARTOWY

Zawartość: nóż Quick-Step, narzędzie
montażowe, środek Clean for Livyn (750 ml)

Quick•Step®

NÓŻ LIVYN

Quick•Step®

ZESTAW
UZUPEŁNIAJĄCY

QSVTOOL
Quick•Step®

NARZĘDZIE DO MONTAŻU LIVYN

1 opakowanie =
40 ostrzy

Podłogi Quick-Step Livyn można montować na dwa sposoby: na pływająco lub przyklejać do podłoża.
Aby Twój montaż był bezbłędny, zapoznaj się z filmami instruktażowymi na: bit.ly/ytquickstep

22

Wybierz podłogę zatrzaskową lub klejoną

Montaż podłogi Livyn jest prosty dzięki opatentowanemu
systemowi łączenia Uniclic ® Multifit for Livyn. Odpowiedni
podkład ma ogromne znaczenie dla ostatecznego wyglądu,
jakości i wygody podłogi Quick-Step Livyn. W przypadku
typowego montażu użyj podkładu Basic. Jeśli w pomieszczeniu
występują wahania temperatur (np. w szklarni), skorzystaj z
podkładu Livyn Sunheat.

NOWOŚĆ

CLICK

Podłogi Quick-Step z serii Livyn Glue+ należy przyklejać do
podłoża.
Przy współpracy ze specjalistą od klejów, firmą Soudal, Quick-Step
opracował wysokiej jakości klej Livyn.

PODKŁAD BASIC

QSVUDLBASIC15
Zawartość:
1 rolka = 15 m²
Grubość: 1 mm

Quick•Step®

PODKŁAD SUNHEAT

• Podkład Quick-Step wyrównuje lekkie wahania temperatur
i zapobiega im.
• Stanowi doskonałą izolację akustyczną i redukuje
skrzypienie, które rozlega się podczas chodzenia po
podłodze.
• Odpowiedni do systemu ogrzewania i/lub chłodzenia.

KLEJ

Quick•Step®

QSVUDLSH10
Zawartość:
1 rolka = 10 m²
Grubość: 1,5 mm

Quick•Step ®

KLEJ LIVYN

15 kg: QSVGLUE15 = na ±50 m²
6 kg: QSVGLUE6 = na ±20 m²

Quick•Step ®

• Klej łatwo się rozprowadza i gwarantuje szybkie
przytwierdzenie.
• Jest odporny na wilgoć.
• Odpowiedni do systemu ogrzewania i/lub chłodzenia.

KIELNIA LIVYN

QSVA2
Kielnia do kleju Livyn gwarantuje odpowiednie
zużycie na m². Zamawiana oddzielnie.

Aby uzyskać doskonały rezultat zarówno w przypadku łączenia, jak i klejenia, pamiętaj o równym położeniu podkładu
izolacyjnego. Podkład nie może być wilgotny, zakurzony lub zabrudzony tłuszczem. Więcej informacji na temat przygotowania
podkładu izolacyjnego znajdziesz na stronie www.quick-step.com.pl lub u regionalnego sprzedawcy Quick-Step.
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KROK 2
WYKOŃCZENIE

Idealne wykończenie
Idealne wykończenie podłogi uzyskasz dzięki listwom przyściennym i profi lom Quick-Step.

Listwy przyścienne
Quick•Step ®

LISTWY PRZYŚCIENNE LIVYN

2 000 × 48 × 9 mm / 2 000 × 55 × 9 mm

Quick•Step ®

Quick•Step ®

40 × 14 mm (może być przycinana do
odpowiedniej długości)

2 400 × 55 × 8 mm

ELASTYCZNE LISTWY PRZYŚCIENNE
DO MALOWANIA

QSFLEXSKR

100%
PASUJĄCY
QSVSKRA(-)
QSVSKRB(-)

PATENT PENDING

LISTWY PRZYŚCIENNE LIVYN DO
MALOWANIA

QSVSKRPAINT

QSVSKRA(-): 2 000 × 48 × 9 mm. Dostępny dla wszystkich podłóg Balance i Ambient
QSVSKRB(-): 2 000 × 55 × 9 mm. Dostępny dla wszystkich podłóg Pulse
Absolutnie idealne dopasowanie pod względem barwy i struktury do Twojej podłogi Quick-Step Livyn.
Odporna na wodę i ścieranie, aby cieszyć się nią przez długie lata.

Aluminiowe profile wykończeniowe
Quick•Step ®

Quick•Step ®

Quick•Step ®

2 000 × 7 × 24 mm
QSVEXPSILV (do użytku w pomieszczeniach
mieszkalnych*)
2 000 × 5 × 26 mm
QSVEXPCOMSILV (do użytku w pomieszczeniach
użytku publicznego**)

2 000 × 7 × 26 mm
QSVADPSILV (do użytku w pomieszczeniach
mieszkalnych*)
2 000 × 7 × 24 mm
QSVADPCOMSILV (do użytku w
pomieszczeniach użytku publicznego**)

2 000 × 7 × 18 mm
QSVENPSILV (do użytku w pomieszczeniach
mieszkalnych*)
2 000 × 7 × 18 mm
QSVENPCOMSILV (do użytku w
pomieszczeniach użytku publicznego**)

PROFIL DYLATACYJNY LIVYN

QSVEXPSILV

QSVEXPCOMSILV

PROFIL ŁĄCZĄCY LIVYN

QSVADPSILV

QSVADPCOMSILV

Quick•Step ®

PROFIL WIELOFUNKCYJNY

1 860 × 47 × 12,3 mm
Dostępny w wykonaniu ze srebra, złota i
brązu. Różnice w wysokości podłóg do
12,3 mm. Może być stosowany jako profil
łączący lub dylatacyjny.
QSPRSILV, QSPRGOLD, QSPRBRON
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* mieszkalne: do podłóg Livyn zatrzaskowych
** do użytku publicznego: do podłóg Livyn zatrzaskowych i klejonych Bez podprofilu. Zawiera wkręty i zatyczki

PROFIL KOŃCOWY LIVYN

QSVENPSILV

QSVENPCOMSILV

Quick•Step ®

KLEJ ONE4ALL

290 ml QSGLUE290
Listwy przyścienne i profile
można zamontować
szybko i skutecznie przy
pomocy kleju Quick-Step
One4All.

Schody i stopnie

Panele podłogowe na stopniach
schodow muszą być przyklejone
do podłoża.

Quick•Step ®

Quick•Step ®

Quick•Step ®

2 000 × 25 × 25 mm

2 000 × 26 × 40 mm

2 000 × 15 × 30 mm

PROFIL SCHODÓW
PRZYKLEJANY WEWNĘTRZNY RÓG

QSVSTPINGLUE

PROFIL SCHODÓW
PRZYKLEJANY ZEWNĘTRZNY RÓG

QSVSTPGLUE

PROFIL SCHODÓW
MONTAŻ NA ZATRZASK

QSVSTPCLICK

Wykańczanie
Quick•Step ®

Quick•Step ®

Quick•Step ®

310 ml QSKIT(-)

310 ml QSKITTRANSP

Zawartość: 2 rozetki do rur kaloryferów
w opakowaniu QSRCINOX15/22
Rozetki do rur kaloryferów
(ze stali nierdzewnej)
umożliwiają wykończenie
szczelin wokół elementów
grzewczych i rur.
Dostępne w 2 średnicach:
15 mm lub 22 mm.

ZESTAW

Elastyczna pasta na bazie
akrylu. Do wypełnienia
szczelin w kolorze
dopasowanym do podłogi.

HYDROKIT

Quick-Step Hydrokit
to przezroczysty
silikon stosowany
do niewidocznych
i wodoodpornych
wypełnień.

ROZETKI DO RUR KALORYFERÓW
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KROK 3
PIELĘGNACJA

Podłoga w doskonałym stanie

Quick•Step ®

CLEAN DO PODŁÓG
LIVYN

QSVCLEANING750
Quick-Step Livyn Clean
to płyn opracowany z myślą o podłogach
Livyn, który doskonale sprawdzi się
w codziennej pielęgnacji Twojej podłogi.
Zabezpiecza specjalną wierzchnią
warstwę, dzięki której podłoga zachowuje
oryginalne piękno i matowy wygląd.
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Inwestujemy w efektywną
energetycznie produkcję

Wytwarzamy energię z odpadów
wewnętrznych.
Zakład produkcyjny podłóg Livyn
wykorzystuje je jako główne
źródło energii.

Cały czas minimalizujemy zużycie
wody. 97% naszych zapasów
wody potrzebnej do produkcji
pochodzi z recyklingu, a ponad
1 000 m³ wody deszczowej jest
wykorzystywanych powtórnie.

Używamy starannie
wyselekcjonowanych surowców

Produkty Quick-Step Livyn nie
zawierają żadnych szkodliwych
substancji.
Wykorzystujemy tylko
plastyfikatory, które nie zawierają
ftalanów*.

Nasze odpady wewnętrzne są
poddawane stuprocentowemu
recyklingowi.
Produkty Quick-Step Livyn
zawierają nawet 30% materiałów
z odzysku.

Quick-Step Livyn to bezpieczne
i niezwykle wytrzymałe podłogi

Dzięki doskonale zabezpieczonej
powierzchni emisja lotnych
związków organicznych jest
ponad 50 razy mniejsza,
niż pozwalają na to surowe
europejskie normy.
* Takie ftalany można znaleźć w materiałach PCW stosowanych do wyrobu zabawek oraz w przemyśle spożywczym.

Dzięki technologiom Scratch
Guard i Stain Guard można
z łatwością usunąć wszelkie
zabrudzenia, utrzymując należytą
higienę i czystość podłogi.
Nie potrzeba żadnych silnych
środków czyszczących.
27

KOLEKC JA 2017 - 2018

Zbyt duży wybór?
Nie wiesz, która podłoga jest Twoim absolutnym faworytem? Aplikacja RoomViewer pomoże Ci podjąć
decyzję. Sprawdź dostępne opcje na stronie www.quick-step.com

Twój punkt sprzedaży Quick•Step ®

OBSERWUJ NAS NA
www.facebook.com/QuickStepFloors
plus.google.com/+quickstep

www.quick-step.com
www.quick-step.com.pl

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

Quick•Step ® to produkt wysokiej jakości produkowany przez
bvba – dział podłóg, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgia. ZDJĘCIE OKŁADKI AMCL 40140.
Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu na zdjęciach. Dostępność produktów i same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Treści © 2017-2018
bvba – pion podłóg.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej broszury nie może być kopiowana w całości lub częściowo bez uprzedniej zgody wydawcy. Nr wydruku 017 255 01

