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podłogi drewniane, panele

Uniclic System
Uniclic®, pierwszy zintegrowany i bezklejowy system montażu.
System Uniclic® sprawia, że podłogi laminowane Quick.Step® są bardzo łatwe 
również do samodzielnego montażu: poprzez proste, bezklejowe zatrzaśnięcie. 
Pióro i wpust desek można łączyć na jeden z dwóch sposobów: metodą przechylenia 
i zatrzaśnięcia albo poprzez wsunięcie w poziomie. Dzięki systemowi Uniclic® 
produkty Quick.Step® gwarantują szybkość i łatwość montażu w każdej sytuacji.
System Uniclic® został opatentowany na całym świecie

Podłogi laminowane Quick Step – Podłogi Twoich marzeń
 Jakość      Wzornictwo     Innowacje

Unilin BVBA – Division Flooring

Ooigemstraat 3
B - 8710 Wielsbeke, Belgia

info@quick-step.com

servicepl@unilin.com

www.quick-step.com/

professionals.quick-step.com/

www.quick-step.com/flooradvisor/

Technologia Scratch Guard
Dzięki Scratch Guard podłogi Quick.
Step® są nawet 10 razy bardziej 
odporne na zarysowania. Technologia 
Scratch Guard nadaje warstwie 
wierzchniej produktów Quick.Step® 
wyjątkową odporność na zarysowania 
i zużycie. Testy wykazały, że podłogi 
Quick.Step® z technologią Scratch 
Guard są do 10 razy bardziej odporne 
na mikrozarysowania.

Quick Step elite ue1493 – Stary dąb bielony naturalny Quick Step ruStic ric1415 – orzech pacyfik Quick Step largo lpu1505 – dąb authentic Quick Step preSpective Wide ufW1541 
– kaSztanoWiec naturalny deSka

Quick Step lagune ur946 – dąb naturalny SatynoWy, Shipdeck
Quick Step lagune ur1225 
– paliSander czarny SatynoWy, Shipdeck
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