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Firma Quick•step® od zawsze inspiruje się najnowszymi osiągnięciami świata pokryć podłogowych, urządzania wnętrz 
i architektury, co pozwala jej proponować podłogi innowacyjne i współczesne. Bazując na zebranych informacjach i 
pomysłach, zespół koncepcyjny podejmuje decyzje dotyczące nowych produktów. kolejnym etapem jest staranny dobór 
oryginalnych desek, które będą stanowić bazę do opracowania podłogi laminowanej. konieczne będzie nadanie każdej 
desce odpowiedniego koloru, faktury i wykończenia. w efekcie uzyskujemy doskonałe wykończenie każdej podłogi, do 
najdrobniejszego szczegółu. za każdą z naszych podłóg kryje się piękna historia. Ponieważ tworzenie podłóg jest naszą 
pasją!

Prawdziwym numerem jeden na rok 2013 i kolejne lata jest dąb. i dlatego dąb stanowi bazę dla wszystkich innowacji 
w dziedzinie podłóg laminowanych. oferujemy go w wielu odmianach, od dębu klasycznego do postarzanego. moda 
na materiały „z odzysku”, która ma swoją kontynuację w tym roku, ewoluuje od wyglądu postarzanego, ze szczelinami, 
śladami cięcia piłą i otworami po gwoździach, do odmian bardziej subtelnych, patynowanych lub wyglądu „złuszczającej 
się farby”.

w palecie barwnej nowych wzorów dominują odcienie neutralne, subtelne i ponadczasowe. odpowiednia kombinacja 
trzech elementów – wzoru, koloru i faktury – sprawia, że te nowe podłogi Quick•step® są absolutnymi gwiazdami, 
wzbogacającymi dotychczasowe gamy produktów classic i Largo.



Gama podłóg z rodziny classic osiągnęła prawdziwy sukces. Pozostają w ofercie fi rmy, która śledząc obecne trendy 
wprowadza kilka jasnych i neutralnych kolorów. tę gamę produktów wzbogacamy o siedem nowych wzorów dębu, 
mających swoje źródło w modzie na materiały „z odzysku” (podłogi postarzane).

1200 mm

190 mm7 mm

dąb moonlight:

dĄB mooNLiGht jasNy - Qsm 076dĄB mooNLiGht NatUraLNy- Qsm 075

dąb havanna:

dĄB haVaNNa NatUraLNy - Qsm 072

dąb havanna  ze śladami cięcia Piłą

dĄB haVaNNa ciemNy ze śLadami 
ciĘcia PiŁĄ  - Qsm 074

dĄB haVaNNa NatUraLNy ze śLadami 
ciĘcia PiŁĄ - Qsm 073

dąb regenerowany Biały Patynowany: dąb malowany Biały :

dĄB reGeNerowaNy BiaŁy 
PatyNowaNy - Qst 070  dĄB maLowaNy BiaŁy  - Qst 071



Dąb Moonlight 
The idea:
development of 
a classic oak with knots

Dąb Moonlight Dąb Moonlight 

Dąb Moonlight to dąb klasyczny, pełen charakteru dzięki swojej fakturze i wyraźnemu rysunkowi sęków. Z myślą o tej 
podłodze projektanci Quick•Step® poszukiwali niezwykle oryginalnych desek, po czym poddawali drewno różnym obróbkom 
w celu idealnego odzwierciedlenia kolorów natury. Dzięki 
pieczołowitej pracy włożonej w dobór oryginalnych 
desek i poszukiwaniu doskonałego odcienia, desenie 
Quick•Step® są zawsze niepowtarzalne i ekskluzywne.

Obecna propozycja to dąb Moonlight w dwóch 
odmianach barwnych: z jednej strony beż o matowym 
wykończeniu i bardzo nowoczesnym wyglądzie (dąb 
Moonlight jasny), a z drugiej – ciepły kolor naturalny z 
subtelnym połyskiem (dąb Moonlight naturalny). QSM 076 DĄB MOONLIGHT JASNYQSM 075 DĄB MOONLIGHT NATURALNY



Dąb Havanna 

ta lekko postarzana podłoga z licznymi sękami i szczelinami emanuje słodyczą dzięki 
beżowemu zabarwieniu. w celu uzyskania takiego wyglądu złagodzono także kontrast 
desek. wynik: elegancka podłoga laminowana, która wprowadzi spokój i romantyzm do 
każdego pomieszczenia. Qsm 072 dĄB haVaNNa NatUraLNy



1/ original design

our color 
inspiration
our color our color 

1/ 

Obecnie szczególnie modne są ślady cięcia piłą, zarówno w przemyśle meblarskim, jak i w branży podłogowej. Ten 
element doskonale wpisuje się w trend tzw. wyglądu postarzanego, do którego doskonale wpisuje się Dąb Havanna 
odmiana szlifowana.

Ślady cięcia piłą na oryginalnych deskach zostały wykonane 
ręcznie. W celu ich odwzorowania w naszym decorze 
zastosowaliśmy delikatne napylanie, zapewniające im 
dyskretny charakter. Chodziło nie tylko o odzwierciedlenie 
wzoru, ale także o znalezienie odpowiedniego odcienia. Było 
to prawdziwe wyzwanie! Dla uzyskania ciekawych odmian 
barwnych zespół projektantów fi rmy Quick•Step® inspiruje 
się otoczeniem. Odcień dębu Havanna odmiana szlifowana 
został uzyskany w oparciu o niuanse kolorystyczne serii świec.

QSM 074 DĄB HAVANNA CIEMNY 
ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ

QSM 073 DĄB HAVANNA NATURALNY 
ZE ŚLADAMI CIĘCIA PIŁĄ

2/ add saw cuts with a 
soft white powder effectsoft white powder effectsoft white powder effect

3/ new 
  design

our color our color 

  design
3/ 

Dąb Havanna                                                                     
       Ze śladami Cięcia Piłą 



Dąb Regenerowany 
         Biały Patynowany 

Reclaimed Oak 
launched in 2012

Add patina 
for a softer look

Reclaimed Patina Oak

Wygląd materiału „z odzysku” lub wykorzystanie materiałów starych (z wyglądu) i 
autentycznych to ważna obecnie tendencja w świecie dekoracji wnętrz. W 2012 roku 
Quick•Step® wypuścił na rynek podłogę postarzaną, pełną charakteru dzięki szczelinom, 
śladom po uderzeniach itd. Zespół projektantów proponuje teraz nową odmianę tego 
wzoru „oryginalne z odzysku”. W tej odmianie wprowadzono patynowanie w celu 
złagodzenia rysunku sęków i szczelin oraz nadania podłodze romantycznego i bardziej 
subtelnego wyglądu. Opracowując podłogę Dąb postarzany patynowany biały, 
zespół projektantów czerpał inspirację z patynowanych mebli i sprzętów o wyglądzie 
rustykalnym.

QST 070 DĄB REGENEROWANY 
BIAŁY PATYNOWANY



DĄB MALOWANY 
          BIAŁY
DĄB MALOWANY 

2. corrections :

c lean up dirt & edit chapes

1 . start

3. 

PAINTED 

IS EVERYWHERE

OUR 

INTERPRETATION

A SOFTLY 

PEELED OFF OAK

3. 

Moda na „złuszczającą się farbę” zaczęła ostatnio przybierać na sile w świecie 
urządzania wnętrz. Przejawia się ona przede wszystkim w tapetach, meblach i sprzętach. 
Stare deski są malowane, dostając „nowe życie”. Ale z biegiem lat farba złuszcza się w 
wielu miejscach. Biała farba i delikatnie prześwitująca spod niej faktura drewna subtelnie 
kreują romantyczną i autentyczną atmosferę. QST 071 DĄB MALOWANY BIAŁY

          BIAŁY
DĄB MALOWANY 



Gama produktów Largo wzbogaca się o sześć nowych wzorów: dwa wzory dębu klasycznego, dwie podłogi romantyczne 
oraz dwa wzory subtelne i postarzane.

2050 mm

205 mm9,5 mm

dąb dominicano:

dĄB NatUraLNy domiNicaNo - LPU 1622 dĄB szary domiNicaNo  - LPU 1663

dąb Long island:

dĄB jasNy LoNG isLaNd  - LPU 1660 dĄB NatUraLNy LoNG isLaNd  - LPU 1661

dąb cambridge:

dĄB NatUraLNy camBridGe - LPU 1662 dĄB ciemNy camBridGe  - LPU 1664



DĄB D ominicano 

rem structure

Different 
gloss levels
Different 
gloss levels

Matt, 
deeper cracks

Subtle 
saw cuts

Zespół projektantów Quick•Step® zaprasza do zanurzenia się w krainę snów: deski wyrzucane przez wodę na cudowne 
plaże Republiki Dominikany... postarzane przez słońce, morze i piasek, które nadają im charakteru. Ich odcienie są różne, 
zależnie od czasu ekspozycji w naturalnym środowisku. Po upływie roku powstaje delikatna i naturalna tonacja barwna, 
która zainspirowała nas do stworzenia wzoru Dąd Dominicano naturalny. Po kilku latach deski uzyskują bardziej szare 
zabarwienie, które stanowi punkt wyjścia dla podłogi Dąb Dominicano szary.

Także faktura drewna desek wyrzucanych przez fale jest dziełem natury: ślady cięcia piłą, szczeliny i różne poziomy 
połysku powstają pod wpływem piasku, wiatru i innych 
czynników. W przypadku Dębu Dominicano zespół 
projektantów Quick•Step® dokonał takiego wyboru faktury, 
która odzwierciedla tę charakterystykę: głębsze szczeliny o 
matowym zabarwieniu i ledwie wyczuwalne w dotyku ślady 
cięcia piłą. Postarzany charakter desek jest podkreślony 
przez powierzchnię o zróżnicowanym poziomie połysku. Ta 
podłoga z kolei ma dyskretne rowki w kształcie litery „v”, które 
wyglądają jak pęknięcia między deskami.

LPU 1622 DĄB NATURALNY 
DOMINICANO LPU 1663 DĄB SZARY DOMINICANO

the  story . . .



DĄBLong IslandLong IslandLong IslandLong IslandLong Island

our inspiration

� el the structu� � el the structu� � el the structu� � el the structu� � el the structu� 

knots � lled with paste

Design Dub Long Island nalezl inspiraci v rustikálních interiérech s jemným, romantickým vzhledem. Tento elegantní design dubu se 
suky vyvolává zvláště poetický dojem. Jemný a neutrální lak této 
podlahy dodává místnosti světlost a zaručuje pocit prostornosti. 
Dlouhá a široká prkna dodávají místnosti pocit hloubky, přesto 
však zaručují vašemu interiéru exkluzivní vzhled. 

Jemnost motivu Dub Long Island se odráží také v jeho struktuře.  
Tým designérů se rozhodl pro jasně hmatatelnou strukturu s 
matovým povrchem, jelikož tento jemný design nevyžaduje 
viditelně zesilovanou strukturu. Drážka ve tvaru V na obvodu 
prken je také velmi jemná.  DĄB JASNY LONG ISLAND LPU 1660 DĄB NATURALNY LONG ISLAND LPU 1661



mirrors

flowers

DĄB     Cam� idge

+ BRUSHED REM STRUCTURE WITH DIFFERENT GLOSS LEVELS

A CLASSIC OAK WITH CHARACTER

mirro� 
knots

� owe� 

knots

glo y mirro� 

matt, dee
 r cracks glo y � owe� 

matt, dee
 r knots

glo y � owe� matt, dee
 r cracks

glo y mirro� matt, dee
 r knots

Osoby, które doceniają urok dębu klasycznego, na pewno będą także pod wrażeniem dębu Cambridge. Dąb Cambridge 
to wzór dębu klasycznego ciepłego, który fascynuje strukturą, refl eksami światła i sękami. Dynamiczny charakter tego wzoru 
jest podkreślony przez szczotkowaną strukturę odmian o zróżnicowanym połysku. Fakturę dodatkowo akcentuje kontrast 
między rysunkiem połyskującym i matowymi elementami 
pośrednimi. Typowy charakter refl eksów jest wzmocniony 
przez ich znaczny stopień połysku – co oczywiście stanowi 
nawiązanie do prawdziwego drewna. Szczeliny i sęki 
sprawiają wrażenie głębszych dzięki matowej powierzchni. 
W ramach wykończenia zespół projektantów zdecydował się 
na zastosowanie delikatnego rowka w kształcie litery „v”, aby 
dodatkowo zaakcentować format desek.

LPU 1662 DĄB NATURALNY CAMBRIDGE LPU 1664 DĄB CIEMNY CAMBRIDGE


