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"Quick-Step stelt nieuwe normen voor parketvloeren door natuurlijke, authentieke 
schoonheid te combineren met ongeëvenaarde prestaties. Het resultaat is een vloer 
om te bewonderen en er levenslang van te genieten." 

JOYCE VAN WAELEGHEM, CHIEF DESIGNER BI J  QUICK-STEP

Uitwendige schoonheid
geperfectioneerd voor interne 
prestaties
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MAS5102S

"EEN PARKETVLOER VAN QUICK-STEP 

COMBINEERT NATUURLIJKE SCHOONHEID 

MET ONGEËVENAARDE PRESTATIES 

EN VERHOOGT DE WAARDE VAN UW 

EIGENDOM."

DE NATUUR IN HUIS BRENGEN

"Thuis is meer dan ooit de plaats waar we tot rust kunnen komen en onszelf 

kunnen zijn. Door de natuur bij ons in huis te brengen – in de vorm van 

planten en andere materialen zoals hout en steen – kunnen we een 

stressvrije en gezellige sfeer creëren. We streven er steeds meer naar om 

de grenzen tussen buiten en binnen te doen vervagen."

AUTHENTICITEIT,  NAAR EEN HOGER NIVEAU GEBR ACHT

"Dit verklaart waarom parketvloeren de laatste jaren beter in de markt 

liggen. Er is niets beter dan een houten vloer om je interieur een  

natuurlijke toets te geven. De authenticiteit springt onmiddellijk in het oog 

want elke plank is uniek. Bovendien is een houten vloer een slimme  

investering. Hij verhoogt immers de waarde van uw eigendom."

"Om de naturlijke schoonheid van onze vloeren nog meer in de 

verf te zetten, combineert Quick-Step unieke kleurtinten en zorgen we 

voor een afwerking met specifieke glansniveaus. Intense en warme tinten 

worden verbeterd met zachte maar duidelijk zichtbare texturen om jouw 

vloer extra te doen opleven."

Joyce Van Waeleghem, Chief Designer bij Quick-step
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PARKETVLOEREN ONTWORPEN OM EINDELOOS MEE TE  GAAN

"Een parketvloer is een blikvanger in eender welk interieur, maar er 

wordt ook van gezegd dat hij door de jaren heen moeilijk schoon en in 

goede staat te houden is. Dankzij onze recente technologische 

verbeteringen is het nu mogelijk om levenslang van je parketvloer te 

genieten." 

"Om ervoor te zorgen dat jouw vloer de tand des tijds  

doorstaat, werd elke plank zo behandeld dat ze alle vuil aankan –  

van modderige schoenen en dierenpoten tot gemorste voeding en 

drank. Dankzij deze behandeling is het reinigen en onderhouden van je 

vloer eenvoudiger dan ooit. Zo zul je veel langer en zorgeloos kunnen  

genieten van je authentieke parketvloer."

Parke t  met  Wood for  L i feParke t  zonder  Wood for  L i fe

WOOD 
FOR LIFE

"DANKZIJ RECENTE TECHNOLOGISCHE  

VERBETERINGEN GENIET JE VEEL LANGER 

EN ZORGELOOS VAN JE AUTHENTIEKE PARKETVLOER."
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ZORGELOZE AUTHENTICITEIT

"Tegenwoordig zijn parketvloeren met voegen aan de vier zijden, 

matte afwerkingen en uitgesproken texturen en poriën steeds 

meer in trek. Deze vloeren zijn echter ook veel gevoeliger voor 

vuil en vlekken. Maar daarvoor hebben we een oplossing 

ontwikkeld."

"Door de matte afwerkingen, diepe texturen en  

structuren is het moeilijk om alle poriën, smalle barsten en 

andere structuren in het hout te beschermen.  Hierdoor wordt er 

vocht geabsorbeerd en komen er kleine vuiltjes en stofdeeltjes in 

de textuur terecht. Deze deeltjes kunnen ervoor zorgen dat  

je vloer er mettertijd vuil uitziet, zelfs nadat je hem hebt  

schoongemaakt. Een ander vaak voorkomend probleem is water 

en andere vloeistoffen die opgezogen worden via de randen 

van de planken. Dit leidt tot vlekken die uiteindelijk zwart of 

beschimmeld kunnen zijn als er niets wordt aan gedaan. De 

enige oplossing in dat geval is de vloer volledig te vernieuwen, 

wat tijdrovend en duur is."

"Om dit tegen te gaan, hebben we een  

vernistechnologie ontwikkeld die jouw vloer prachtig naturel 

houdt. Dankzij deze verbeterde bescherming verwijder je vuil en 

vocht sneller en eenvoudiger dan ooit en dringt het niet door in 

het hout. Het resultaat is een vloer die er na tien jaar nog even 

goed uitziet als op de dag dat hij werd geplaatst. Met deze 

technologische verbetering stelt Quick-Step nieuwe normen voor 

parketvloeren. Nu kan je genieten van een authentieke  

parketvloer zonder je verder zorgen te hoeven maken."

"NU KAN JE GENIETEN VAN EEN 

AUTHENTIEKE PARKETVLOER ZONDER JE 

VERDER ZORGEN TE HOEVEN MAKEN."
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IMP5104S
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PATRONEN

Hongaarse punt en visgraatpatronen zijn parketklassiekers die 

hun weg vinden naar moderne interieurs. Ze zorgen voor een 

speelse toets en kunnen elke ruimte omtoveren tot een blikvanger.

EÉN WORDEN MET DE NATUUR

Laat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen; nodig de 

natuur uit bij jou thuis met planten en bloemen of natuurlijke 

vormen en kleuren. Vervang perfectie door authenticiteit en 

verwelkom groen met open armen en in al zijn vormen. Hier kan 

de natuurlijke schoonheid van een parketvloer echt schitteren.

Quick-Steps vijf trends om in het  
oog te houden

"Schoonheid en authenticiteit: dat zijn de dingen die in ons opkomen wanneer we 
aan parketvloeren denken. Terwijl deze klassieker nooit uit de mode geraakt, steken er 
toch een aantal trends de kop op. Het gemeenschappelijke thema? Een passie
voor de natuur en al haar uniekheid."

JOYCE VAN WAELEGHEM, CHIEF DESIGNER BI J  QUICK-STEP

Disegno - Romige eik extra mat - DIS4856S

Palazzo - Warme natuurlijke eik extra mat - PAL5237S
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VERFI JNDE LUXE 

Kwalitatieve materialen zoals natuursteen en marmer voegen 

verfijning en luxe toe aan je ruimte zonder al teveel in het 

oog te springen. Combineer deze met een premium eiken 

vloer voor een extra luxueuze toets.

ZACHT EN TASTBAAR

Thuis kunnen we echt onszelf zijn. Zachte materialen en 

pastelkleuren creëren een rustgevende sfeer en helpen ons 

de batterijen terug op te laden voor een nieuwe dag. Om 

een vleugje originaliteit toe te voegen, kan je je pasteltinten 

aanvullen met een contrastkleur of een lichtere tint.

WARME NEUTR ALE KLEUREN

Neutrale kleurenpaletten met hun chic, slimme en stijlvolle 

vibe domineren de moderne woning. Wil je het nog gezelliger 

maken? Kies dan voor karamel en lichte, aardse kleuren.

Compact Grande - Eik lichte kastanje extra mat - 

COMG5113

Imperio - Generfde eik extra mat - IMP3790S

Palazzo - Middernacht eik geolied - PAL3889S
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Massimo Imperio Palazzo Castello Compact Variano
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Grande
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S C H O O N H E I D  I N  A L L E R L E I  F O R M A T E N

DisegnoIntenso
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Details maken het verschil

NATURE

Kleine noten voor een subtiele look.

MARQUANT

Meer uitgesproken noten voor een rustiek 

uitzicht. 

VIBR ANT

Grote noten en barsten, voor een karaktervolle 

vloer.

Natuurlijke kleurvariatie

Kleine noten

Barsten

Levendige kleurvariatie

Middelgrote noten

Barsten

Levendige kleurvariatie

Grote noten

Barsten

De schoonheid van de natuur zit in haar verscheidenheid en details, en dat is exact wat het 
parketassortiment van Quick-Step ook biedt. Door te kiezen voor Quick-Step nodig je de  
natuur uit bij jou thuis om een unieke, authentieke look te creëren. Dankzij onze uiterst  
bestendige geverniste en geoliede vloeren, zul je nog jaren zorgeloos van jouw parketvloer 
kunnen genieten.

1. Classificatie

Al het spinthout is gekleurd zodat het past bij de algemene kleurtint van de vloer.

Ons classificatiesysteem verdeelt onze vloeren in drie verschillende categorieën: nature, marquant en vibrant.  

Hoewel elke plank uniek is, geeft dit jou een idee van hoe je vloer er globaal zal uitzien.
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2. Behandeling

(DIEP)  GEBORSTELD

Door het borstelen komt de natuurlijke 

nerfstructuur van de houten plank 

goed tot haar recht en wordt diepte 

toegevoegd.

NATUURLI JKE NOTEN

Noten zijn een natuurlijk deel van het 

hout en benadrukken de levendigheid 

ervan. Door noten met een subtiel 

verzonken oppervlak erin op te nemen, 

benadrukken we de authentieke look 

van onze vloeren. Zo wordt meer 

diepte en een vintage look gecreëerd.

‘RECL AIMED ’ LOOK

Een aantal van onze patroonvloeren 

hebben een ‘reclaimed’ look  

gekenmerkt door handgeschuurde 

oppervlakken met subtiele  

zaagsnedes, hoogteverschillen  

en spleten.

DESIGNKLEUREN

Door gebruik te maken van 

verschillende behandelings- 

technieken zoals roken en reactief 

beitsen, krijgt elke plank een intense 

en unieke kleur.

Diep

GEVERNIST PARKET

Quick-Steps hoogkwalitatieve vernis zorgt ervoor dat je parketvloer 

perfect beschermd is tegen vuil en slijtage. Zo blijft je vloer er nog jaren 

onberispelijk bij liggen.

• Zeven lagen beschermend vernis.

• Zeer krasbestendig en slijtvast. 

• Nog beter beschermende laag die het oppervlak en de voeg van 

jouw vloer schoon houdt, zelfs na jaren van gebruik.

Extra matte afwerking 

Matte afwerking

Alle Quick-Step parketvloeren worden voorbewerkt. Zo is er direct na de plaatsing geen 

nabehandeling met olie of vernis vereist. Dankzij deze bescherming zal jouw parketvloer er steeds 

hetzelfde uitzien, zelfs na jaren van gebruik.

3. Afwerking

Dankzij ons vakmanschap kunnen we extra textuur toevoegen aan onze parketvloeren en een 

brede waaier aan stijlen creëren.

GEOLIED PARKET 

Dankzij onze onderhoudsproducten zien de geoliede vloeren van  

Quick-Step er vele jaren nadat ze werden geplaatst nog steeds mooi uit.

 

• Twee lagen olie van hoge kwaliteit.

• Benadrukt de authenticiteit van echt hout.

• Kan vernieuwd, hersteld en vele jaren ongerept gehouden worden met 

de onderhoudsproducten van Quick-Step. Meer info op pagina 56.

Extra matgeoliede afwerking 

Geoliede afwerking

ZIE PAGINA 10
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MAS3563S

Palazzo
Een brede plank die warmte en karakter 

toevoegt aan elke ruimte.

Massimo
De langste en breedste plank uit de 

collectie, voor een luxueuze uitstraling.

Imperio
Een perfect uitgebalanceerde brede plank.

Kies je parketvloer 

Afmetingen:

240 x 26 cm 

Dikte:

14 mm

Pak:

4 planken = 2.496 m2

Voegen:

4 

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

Afmetingen:

220 x 22 cm 

Dikte:

14 mm

Pak:

4 planken = 1.936 m2

Voegen:

4 

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

Afmetingen:

182 x 19 cm 

Dikte:

14 mm

Pak:

6 planken = 2,075 m2

Voegen:

2  / 4 

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

* Voorwaarden: www.quick-step.com



21

CAS510 8S

Castello
Een smalle plank met een elegant uitzicht. 

Afmetingen:

182 x 14,5 cm 

Dikte:

14 mm

Pak:

6 planken = 1,583 m2

Voegen:

2 

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

PARKETSAMENSTELLING 

Afwerking met olie/vernis

Eiken bovenlaag

Spar/HDF-kern

Onderlaag in fineer

Compact Grande
Deze brede plank heeft een kern van HDF.  

In combinatie met een relatieve geringe dikte 

van 12,5 mm is deze perfect voor renovaties 

of projecten met vloerverwarming.

Afmetingen:

182 x 19 cm 

Dikte:

12,5 mm

Pak:

6 planken = 2,075 m2

Voegen:

2 

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

NIEUW
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IMP5105S

Compact
Dankzij zijn HDF-kern en relatieve 

geringe dikte is dit de ideale vloer voor je 

renovatieprojecten, in het bijzonder voor 

projecten met vloerverwarming.

Afmetingen:

182 x 14,5 cm

Dikte:

12,5 mm

Pak:

6 planken = 1,583 m2 

Voegen:

2 / 4 

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

* Voorwaarden: www.quick-step.com

Wij begeleiden je naar de perfecte vloer 

PROBEER DE FLOOREXPLORER

Door de enorme keuze aan vloeren kan het erg moeilijk zijn de juiste 

beslissing te nemen. Met onze online FloorExplorer tonen we je in 

slechts enkele stappen een selectie van vloeren die aan je persoonlijke 

behoeften en stijl beantwoorden. Probeer maar eens!

VLOERSAMPLES ONLINE BESTELLEN

Benieuwd hoe een vloer er in werkelijkheid uitziet? Wil je weten hoe 

goed de vloer bij je meubilair, kleur van de muur, enz. past? 

Bestel dan een vloersample via onze website en bekijk het zelf.

www.quick-step.com
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INT39 03

Intenso
Het dynamische en opvallende Hongaarse 

punt legpatroon is terug van weggeweest – en 

gemakkelijker en sneller dan ooit te plaatsen. 

Deze collectie omvat verweerde randen en  

gebarsten noten, waardoor de vloer een 

vintage uitzicht krijgt.

Variano
De verweerde randen die subtiele  

hoogteverschillen creëren, gebarsten noten, 

zaagsnedestructuren en variaties in kleur en 

afmetingen dragen allemaal bij tot het unieke 

karakter van deze vloer.

Afmetingen:

220 x 19 cm

Dikte:

14 mm

Pak:

6 planken = 2,508 m2 

Voegen:

0 

Garantie:

Levenslang

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

Afmetingen:

105 x 31 cm

    

Dikte:

14 mm

Pak:

4 planken = 1,302 m2 (2 links en 2 rechts in een doos)

Voegen:

0 

Garantie:

Levenslang

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

* Voorwaarden: www.quick-step.com

rechts l inks 

Afmetingen:

58 x 14,5 cm

    

Dikte:

14 mm

Pak:

12 planken = 1,009 m2

Voegen:

4 

Garantie:

Levenslang & 10 jaar Wood for Life*

Opbouw:

SPRUCE

± 3 mm

HDF

± 2,5 mm

Kliksysteem: 

NIEUW

Disegno
Deze houten vloer zorgt voor een eenvoudige 

plaatsing van het visgraatpatroon. Je kunt er 

zelfs creatief mee aan de slag aangezien er 

twee plaatsingspatronen mogelijk zijn.
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PAL30 95S

P A R K E T  C O L L E C T I E  2 0 2 0
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MAS5102S VIBRANT

    

MAS3566S VIBRANT

    

MAS3563S VIBRANT

      

MAS3564S VIBRANT

      

MAS356 4S

EIK MADELIEFWIT EXTR A MAT

WINTERSTORM EIK GEOLIED 
EXTR A MAT

Zie p. 18 voor meer informatie over Vibrant, Nature of Marquant. 

Meer informatie over Wood for Life vind je op p. 19.

AFMETINGEN

240 x 26 cm x 14 mm 

4 VOEGEN  

Massimo

De langste en breedste plank uit de collectie, voor een luxueuze uitstraling.

Opmerking: de getoonde patronen en kleuren zijn slechts een afbeelding en 

geven niet alle nuances van een houten vloer weer. Voor een representatief  

beeld van de oppervlaktestructuur en plankvariatie vraag je best advies in  

je verkooppunt of bekijk je de grote stalenwaaier.

CAPPUCCINO BLOND EIK 
EXTR A MAT

DONKERE CHOCOL ADE EIK  
GEOLIED EXTR A MAT
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IMP5105S MARQUANT

    

IMP3793S VIBRANT

    

IMP3792S VIBRANT

    

IMP1626S VIBRANT

      

IMP5103S MARQUANT

      

IMP5104S MARQUANT

     

IMP3790S VIBRANT

    

IMP1625S VIBRANT

      

EIK K AR AMEL GEOLIED

Imperio

Een perfect uitgebalanceerde brede plank.

AFMETINGEN

240 x 26 cm x 14 mm 

AFMETINGEN

220 x 22 cm x 14 mm 

4 VOEGEN   

E IK HEMELSWIT EXTR A MAT EVEREST WIT EIK EXTR A MAT AUTHENTIEKE EIK EXTR A MAT EIK NOUGAT GEOLIED

LICHTE EIK ROYAAL GEOLIED EIK DONKERE K ASTANJE  
EXTR A MAT

GENERFDE EIK EXTR A MAT
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PAL3100S MARQUANT

  

PAL5106S NATURE

  

PAL1340S NATURE

  

PAL3891S MARQUANT

  

PAL3095S NATURE

  

PAL3092S NATURE

  

HAVERVLOKKEN WIT TE EIK 
GEOLIED 

Palazzo

AFMETINGEN

182 x 19 cm x 14 mm 

2 VOEGEN 

Palazzo

Een brede plank die warmte en karakter toevoegt aan elke ruimte.

EIK LELIEWIT EXTR A MAT

VERFI JNDE EIK EXTR A MAT

EIK P OL AIR MAT

EIK PUUR EXTR A MAT WINTEREIK GEOLIED
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PAL1338S MARQUANT

  

PAL3888S NATURE

    

PAL1472S NATURE

PAL510 6S

Palazzo

Bestel je vloersamples online 

op www.quick-step.com

HONING EIK GEOLIED EIK HÉRITAGE NATUUR MAT PEPERKOEK EIK EXTR A MAT
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PAL3562S VIBRANT

    

PAL3014S MARQUANT

  

PAL3887S VIBRANT

    

PAL5237S MARQUANT

      

PAL3795S VIBRANT

      

PAL3094S VIBRANT

      

PAL3562S

4 VOEGEN 

WARME NATUURLI JKE EIK 
EXTR A MAT

BEVROREN EIK EXTR A MAT LIMOEN EIK EXTR A MATEIK AMANDEL WIT GEOLIED

BLUE MOUNTAIN EIK GEOLIEDBETON EIK GEOLIED

Palazzo
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PAL3885S VIBRANT

      

PAL3893S VIBRANT

    

PAL3096S VIBRANT

      

PAL3889S VIBRANT

      

PUCL40079

PAL3014S

Palazzo

EIK K ANEEL EXTR A MAT SUNSET EIK EXTR A MATL AT TE EIK GEOLIED MIDDERNACHT EIK GEOLIED

Zie p. 18 voor meer informatie over 

Vibrant, Nature of Marquant. 

Meer informatie over Wood for Life  

vind je op p. 19.



32

CAS1340S NATURE

  

CAS1341S NATURE

  

CAS5108S VIBRANT

  

CAS5107S NATURE

    

CAS1472S NATURE CAS1338S MARQUANT

  

AFMETINGEN

182 x 14,5 cm x 14 mm 

2 VOEGEN  

Castello

Een smalle plank met een elegant uitzicht.

HONING EIK GEOLIEDEIK INTENS GRI JS EXTR A MAT EIK HÉRITAGE NATUUR MAT

EIK P OL AIR MAT RUWE EIK EXTR A MATEIK PUUR MAT
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CAS1354S NATURE

    

CAS3897S MARQUANT

      

CAS1478S MARQUANT

    

CAS1352S NATURE

  

CAS3897S

Castello

EIK CAPPUCCINO GEOLIEDOUD BRUIN EIK GEOLIED EIK KOFFIE  BRUIN MATGEROOKTE EIK HAVANA MAT

Zie p. 18 voor meer informatie over 

Vibrant, Nature of Marquant.

Meer informatie over Wood for Life  

vind je op p. 19.
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COMG3854 MARQUANT

  

COMG5111 VIBRANT

  

COMG5113 NATURE

 0

COMG5110 MARQUANT

    

COMG5112 VIBRANT

  

WOESTI JNEIK EXTR A MAT EIK L ICHTE K ASTANJE 
EXTR A MAT

LICHTE EIK STORMWEER 
EXTR A MAT

EIK K ATOENGRI JS EXTR A MAT

Zie p. 18 voor meer informatie over 

Vibrant, Nature of Marquant. 

Meer informatie over Wood for Life 

vind je op p. 19.

AFMETINGEN

182 x 19 cm x 12,5 mm 

2 VOEGEN 

Compact Grande

Deze brede plank heeft een kern uit HDF. In combinatie met een relatieve geringe 
dikte van 12,5 mm is deze perfect voor renovaties of projecten met vloerverwarming.

EIK WINTERBOS EXTR A MAT

NIEUW 
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COMG5111

AFMETINGEN

182 x 19 cm x 12,5 mm 

Compact Grande
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COM3098 MARQUANT

  

COM1451 MARQUANT COM3100 MARQUANT

  

COM1450 MARQUANT

  

COM5113 NATURE

  

COM5109 NATURE

  

AFMETINGEN

182 x 14,5 cm x 12,5 mm 

2 VOEGEN   

Compact  

Dankzij zijn HDF-kern en relatieve geringe dikte is dit de ideale vloer voor je
renovatieprojecten, in het bijzonder voor projecten met vloerverwarming.

EIK HIMAL AYAWIT EXTR A MAT EIK K ATOENWIT MAT EIK PUUR EXTR A MAT

EIK L ICHTE K ASTANJE 
EXTR A MAT

EIK NATUUR MAT CAMBRIDGE BRUINE EIK 
EXTR A MAT
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COM3097 VIBRANT

    

COM3899 VIBRANT

      

COM3898 VIBRANT

      

COM510 9

4 VOEGEN 

COUNTRY RUWE EIK 
EXTR A MAT

DUSK EIK GEOLIED NOOTMUSK AAT EIK GEOLIED

Zie p. 18 voor meer informatie over 

Vibrant, Nature of Marquant. 

Meer informatie over Wood for Life 

vind je op p. 19.

AFMETINGEN

182 x 14,5 cm x 12,5 mm 

Compact
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VAR5114S MARQUANT

      

VAR3102S MARQUANT

      

VAR1631S

VAR1631S MARQUANT

        

VAR1630S MARQUANT

        

MARINE EIK EXTR A MAT

EIK ROYAAL GRI JS GEOLIED

AFMETINGEN

220 x 19 cm x 14 mmVariano

De verweerde randen die subtiele hoogteverschillen creëren, gebarsten noten,  
zaagsnedestructuren en variaties in kleur en afmetingen dragen allemaal bij  
tot het unieke karakter van deze vloer.

DYNAMISCHE RUWE EIK 
EXTR A MAT

0 VOEGEN 

EIK CHAMPAGNE  
BRUT GEOLIED 
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INT3903 VIBRANT

        

INT3902 VIBRANT

        

AFMETINGEN

105 x 31 cm x 14 mm

0 VOEGEN 

Intenso 

Het dynamische en opvallende Hongaarse punt legpatroon is terug van weggeweest –  
en gemakkelijker en sneller dan ooit te plaatsen. Deze collectie omvat verweerde  
randen en gebarsten noten, waardoor de vloer een vintage uitzicht krijgt.

ARTISANALE EIK GEOLIEDECLIPS EIK GEOLIED

AFMETINGEN

220 x 19 cm x 14 mm

De Variano en Intenso collecties zijn unieke creaties van 

Quick-Step. Deze vloeren bestaan uit kleine houten panelen 

met verschillende lengtes, breedtes en texturen die met de 

hand worden uitgekozen en handmatig als een puzzel tegen 

elkaar worden gelegd. Zo worden prachtige blikvangers 

gecreëerd met een opvallende ’reclaimed’ look. Deze kleine 

planken zorgen ervoor dat alle delen van de boom worden 

gebruikt. Bij Quick-Step gaat niets verloren.

Variano

Intenso
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DIS4856S NATURE

  

DIS5115S NATURE

  

DIS4979S NATURE

    

DIS5115S

AFMETINGEN

58 x 14,5 cm x 14 mm

4 VOEGEN   

Disegno

Deze houten vloer zorgt voor een eenvoudige plaatsing van het visgraatpatroon.  
Je kunt er zelfs creatief mee aan de slag aangezien er twee plaatsingspatronen  
mogelijk zijn.

ROMIGE EIK EXTR A MAT LICHTE EIK PUUR EXTR A MAT RUWE EIK K ANEEL EXTR A MAT

NIEUW 

Zie p. 18 voor meer informatie over 

Vibrant, Nature of Marquant.

Meer informatie over Wood for Life  

vind je op p. 19.
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DIS4979S

DIS4979S

1 VLOER

2 PLAATSINGSPATRONEN

Disegno
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P L A A T S E N  W A S  N O G  N O O I T  
Z O  M A K K E L I J K
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Moeiteloze plaatsing van je vloer

Wil je de vloer zelf plaatsen, of laat je dit liever aan een expert over?
Met Quick-Step is alles mogelijk.

Quick∙Step® Master Installer:  

perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step 

Master Installer. Deze Master Installers genoten een opleiding aan de 

Quick-Step Academy, het meest exclusieve opleidingscentrum binnen 

de vloersector. 

WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICK⋅STEP® MASTER INSTALLER? 

• Geniet van het beste eindresultaat dankzij een vakkundige keuze van 

de ondervloer en voorbereiding van de ondergrond.

• Maak van je vloer een echte eyecatcher door de correcte plaatsingsrichting 

te kiezen.

• Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste details: 

plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.

• Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs. 

• Blijf steeds op de hoogte van alle nieuwigheden.  

• Levenslange garantie* op de plaatsing.

* De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van de 

productgarantie. Meer info op www.quick-step.com

Hoe omgaan met vloerverwarming?

Elke Quick-Step parketvloer kan bovenop vloerverwarming worden geplaatst. Belangrijk om te onthouden:

• je vloer lijmen geeft je het beste resultaat voor vloerverwarmingssystemen;

• als je voor een zwevende plaatsing kiest, raden we vloerverwarming alleen aan in combinatie met de 

Quick-Step Silent Walk ondervloer. Deze ondervloer levert de beste prestaties met vloerverwarming.
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Doe het allemaal zelf

Als je eindelijk je droomvloer gevonden hebt, wil je natuurlijk dat die zo 

snel en vlot mogelijk geplaatst is. Afhankelijk van je situatie kan je kiezen 

voor een zwevende plaatsing of kan je de planken lijmen.  

De Quick-Step Uniclic® en Uniclic® Multifit-kliksystemen zorgen voor 

een zorgeloze plaatsing, zelfs in kleine hoeken en onder 

verwarmingselementen. Bovendien kunnen alle Quick-Step parketvloeren 

bovenop vloerverwarming geplaatst worden. Bij Quick-Step vind je alles 

wat je nodig hebt om je vloer te plaatsen, inclusief gereedschap,  

lijm en accessoires.

Hulp nodig? Bekijk onze plaatsingstips en -video's op www.quick-step.com
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A L L E S  W A T  J E  N O D I G  H E B T  
V O O R  E E N  P E R F E C T E  A F W E R K I N G
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QSUDLSW7 QSUDLDRUCO15 QSUDLBP15/60

Eenvoudige plaatsing

Zwevend of gelijmd: aan jou de keuze

Voor het plaatsen van je nieuwe Quick-Step parketvloer heb je de keuze tussen een zwevende of gelijmde plaatsing. Als 

je voor een zwevende plaatsing opteert, is het kiezen van de juiste ondervloer van groot belang aangezien dit een enorme 

impact zal hebben op de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je vloer. Je kunt ook kiezen voor onze gelijmde 

methode. In dat geval is onze Quick-Step Parketlijm het enige wat je nodig hebt.

Quick∙Step®-ondervloeren

BASIC PLUS 

Dikte: 2 mm Rol: 15 m² / 60 m²

Goede allround ondervloer voor minder belopen ruimtes 
(zolder, thuiskantoor enz.).

S ILENT WALK

Dikte: 2 mm Rol: 7 m²

De ideale ondervloer voor druk belopen ruimtes (woonkamer, 
hal enz.). Biedt een optimale geluidsdemping en de beste 
efficiëntie in combinatie met vloerverwarming.

UNISOUND

Dikte: 2 mm Rol: 15 m²

Goede allround ondervloer voor druk belopen ruimtes 
(woonkamer, hal, keuken enz.).

Voor een zwevende plaatsing is de keuze van de juiste ondervloer van groot belang. De eenvoudig 

te plaatsen ondervloeren van Quick-Step zorgen voor een stabiele basis voor onze Uniclic®- en 

Uniclic® Multifit systemen. Bijkomende voordelen:

• ze egaliseren de ondergrond en werken kleine oneffenheden weg;

• ze bieden een uitstekende akoestische isolatie en dempen krakende geluiden;

• ze kunnen bovenop klassieke vloerverwarming en/of -koeling geplaatst worden.
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QSUDLTRS15 QSUDLTL9

QSTOOL ANETAPE50

QSWB11QSWGL16

TR ANSITSOUND

Dikte: 2 mm Rol: 15 m²

Ideale geluiddempende ondervloer voor kamers op de 
bovenverdieping en appartementen.

THERMOLEVEL

Dikte: 5 mm Doos: 9 m²

Ideaal voor onregelmatige ondergronden. Zorgt voor 
extra isolatie. Niet combineerbaar met vloerverwarming.

Plaatsingstools

PL AATSINGSSET

Stootblok: om de planken eenvoudig samen te klikken. 
Trekijzer: om planken samen te klikken op moeilijk 
bereikbare plaatsen. Afstandsblokjes: zorgen voor een 
uitzettingsvoeg (8 tot 12 mm) tussen muren en vloer.

Eenvoudige plaatsing

ZELFKLEVENDE TAPE

Rol: 50 m

Tape de naden tussen de ondervloervellen samen voor 
een vochtwerende plaatsing van de ondervloer.

Als je de voorkeur geeft aan een gelijmde plaatsing, raden we aan om de speciaal daartoe 

voorziene Quick-Step Parketlijm te gebruiken voor de beste resultaten. De voordelen van een 

gelijmde vloer:

• geluid dat door het lopen in de kamer wordt gereflecteerd, wordt tot een minimum beperkt;

• maximale hechting, zelfs in vochtige omstandigheden;

• zorgt ervoor dat je vloer kan ademen en zet uit in geval van temperatuurschommelingen;

• zorgt voor maximale prestaties met vloerverwarmingssystemen.

Gelijmde plaatsing

PARKETLI JMK AM

Voor een perfecte verspreiding van de lijm.

PARKETLI JM

16 kg voor ±16 m² 
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QSWPPSKR(-) QSWSCOT(-)

Afwerken in stijl

Waarom kiezen voor Quick∙Step®-plinten en -profielen?

PERFECT PASSENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

ECHT OPPERVLAK IN FINEER

Een authentieke houtervaring in de volledige ruimte. 

QUICK·STEP®-GARANTIE

Voor onze plinten en profielen geldt dezelfde garantie als voor onze vloeren.

Plinten

PARKETPLINT

240 x 1,6 x 8 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm of Track

Met groef aan de achterkant om kabels weg te werken.

SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm
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VORM 1 VORM 2

Afwerken in stijl

QSISKRWHITE 

QSISKROGEE 

QSISKRCOVER

QSPSKR4PAINT QSFLEXSKR

Schilderplinten met Incizo®-technologie kan je eenvoudig 
op de gewenste hoogte snijden (dankzij de insnijdingen). 
Eenmaal geplaatst kan je ze schilderen of gewoon wit laten.

Schilderplinten

OVOLO SCHILDERPLINT

240 x 1,6 x 16 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm
 
Kan in twee vormen worden gebruikt voor meer decoratieve vrijheid. 
Aanpasbare hoogte (met behulp van het meegeleverde Incizo®-mes): 5 mogelijke hoogtes tussen 2,5 cm en 13,4 cm.

OGEE SCHILDERPLINT

240 x 1,6 x 16 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm
 
Kan in twee vormen worden gebruikt voor meer decoratieve vrijheid. 
Aanpasbare hoogte (met behulp van het meegeleverde Incizo®-mes): 4 mogelijke hoogtes tussen 2 cm en 14 cm.

VORM 1 VORM 2

OVERSCHILDERBARE AFDEKPLINT 

240 x 1,6 x 12,9 cm 
Plaatsingsmethode: One4All lijm

Aanpasbare hoogte: 4 mogelijke hoogtes tussen 6,8 cm 
en 12,9 cm.

SCHILDERPLINT 

240 x 1,4 x 4 cm
Plaatsingsmethode: One4All lijm

Ook verkrijgbaar in een flexibele versie (QSFLEXSKR) om 
de volledige ruimte in dezelfde stijl af te werken.

FLEXIBELE SCHILDERPLINT 

1,4 x 4 cm
Plaatsingsmethode: sterk klevende hybride tape

Kan op de gewenste lengte afgesneden worden.
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QSTR ACKQSGLUE29 0

QSKIT(-) QSRCINOX15 
QSRCINOX22

Plaatsingsgereedschap 

voor plinten

ONE4ALL L I JM 

290 ml

Met één tube kan je 15 m plinten lijmen.

TR ACK

240 x 0,8 x 2,7 cm

Bevestig de track op de muur met schroeven of de One4All 
lijm en klik de plinten op hun plaats.

Afwerken in stijl

Afwerkingsproducten

K I T

310 ml

Voor het opvullen van openingen tussen plinten en vloer. 
Beschikbaar in passende kleuren. 
Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².

LEIDINGAFDEKKINGEN 

2 stuks/pak

Voor het net afwerken van leidingen en verwarmings- 
elementen. Verkrijgbaar met een binnendiameter van  
15 mm en 22 mm. 
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CAS510 8S

Afwerken in stijl

Werk je vloer af met onze plinten en het Incizo® profiel, verkrijgbaar in perfect passende kleuren.
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QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

Incizo® profiel: 1 profiel, 5 toepassingen 

Het Incizo® profiel van Quick-Step is een multifunctioneel profiel voor het afwerken van je vloer en trap in een 

passende kleur. Snijd het Incizo®-basisprofiel makkelijk in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo®-mes.

INCIZO ® PROFIEL 
 
215 x 5,4 x 1,7 cm 

Inhoud: 1 Incizo® profiel, 1 Incizo® mes, 1 kunststof rail.

Profielen 

TOEPASSING 1

Twee vloeren 
met verschillende 
hoogtes met elkaar 
verbinden.

TOEPASSING 2

Twee vloeren met 
dezelfde hoogte met 
elkaar verbinden.

Afwerken in stijl
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QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

QSWINCP(-)

NEWINCPBASE(-)

TOEPASSING 3

Afwerking langs muren 
of ramen.

TOEPASSING 4

Afwerking langs andere 
vloeren

TOEPASSING 5

Met het Incizo® profiel 
kan je je trap eveneens 
afwerken in het gewenste 
vloerdessin. Voor deze 
toepassing heb je het 
Incizo® profiel en een 
aluminium onderprofiel 
nodig.

INCIZO® ALUMINIUM  
ONDERPROFIEL  VOOR TR APPEN

215 x 7,35 x 1,9 cm

Afwerken in stijl
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QSCLEANING1000

QSSPR AYMOP QSREPAIRQSSPR AYKIT

QSCLEANING2500

EENVOUDIG ONDERHOUD VOOR MAXIMAAL GENOT

De reinigingsproducten van Quick-Step zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren. Ze reinigen het 

oppervlak grondig en behouden het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt 

blijven genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

Onderhoud

REINIGINGSKIT

Dweilhouder met waterreservoir en handige greep voor 
het eenvoudig natmaken en dweilen van je vloer. Inclusief 
reinigbare microvezeldweil en één liter Quick-Step 
reinigingsproduct.

REINIGINGSPRODUCT 1 L

Gemiddeld gebruik: 15 reinigingsbeurten.

REINIGINGSPRODUCT 2,5 L

Gemiddeld gebruik: 37 reinigingsbeurten. 

REINIGBARE MICROVEZELDWEIL HERSTELLINGSKIT

Voor het eenvoudig herstellen van lichte schade in de 
oorspronkelijke kleur.  Zorgt ervoor dat je vloer weer 
helemaal beschermd is.  
Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde 
instructies.

Zorgeloos onderhoud
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QSWOILCARE1000 QSWMAINTOILN

QSWMAINTOILW

OLIEVERZORGING 1 L

Beschermt je geoliede parketvloer en voorkomt dat deze 
gaat uitdrogen en zijn glans verliest.
Breng deze om de 4 reinigingsbeurten aan met een 
vochtige doek.

ONDERHOUDSOLIE 1 L

Wit/doorzichtig. 
Beschermt de matte afwerking van jouw geoliede 
parketvloer en herstelt jaarlijks kleine beschadigingen.
Gemiddeld gebruik: 1 l/75 m2.
Neem contact op met je verkooppunt om de juiste 
onderhoudsolie te kiezen.

Je geoliede parketvloer 

onderhouden
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De weg naar duurzaamheid

Elke dag verlegt UNILIN – het bedrijf achter Quick-Step – de grenzen van 

wat het betekent een vloermerk te zijn. We proberen onze vloeren niet 

alleen zo mooi en stevig mogelijk te maken, maar streven er ook naar ze 

zo duurzaam mogelijk te maken en doen er alles aan om onze ecologische 

voetafdruk te minimaliseren. Net als jij zijn wij ervan overtuigd dat de 

wereld alleen maar mooi kan zijn als wij onze natuurlijke bronnen respecteren 

en waarderen. 

Dat betekent dat wij niet alleen aandacht besteden aan de herkomst 

van onze grondstoffen, maar ook aan de herkomst van de energie voor 

onze productie. In heel wat UNILIN-fabrieken is houtafval dan ook een 

primaire energiebron.

HET MAXIMUM UIT  ELKE BOOM HALEN

Voor elke parketvloer die we produceren, streven we ernaar om het 

maximum uit elke boom te halen. Ons doel is het authentieke gevoel van 

pure eik te creëren en tegelijk de lat bijzonder hoog te leggen wat de 

herkomst van grondstoffen en het houthakken betreft. Door onze vloeren 

zo slijtbestendig mogelijk te maken, trachten we de levensduur ervan ook 

te maximaliseren.

" Duurzaamheid maakt integraal deel uit van zakendoen.
Daarom streven wij ernaar onze vloeren zo duurzaam mogelijk te maken." 

TINO MULLE,  CHIEF SUSTAINABILIT Y OFFICER BI J  UNILIN
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PEFC

Een internationaal erkend label dat garandeert 

dat het hout dat wij gebruiken voor onze vloeren 

afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.PEFC/07-32-37

DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je een maximale waarde te kunnen bieden, beantwoorden 

de Quick-Step parketvloeren aan de strengste kwaliteits- en 

duurzaamheidslabels.
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Jouw Quick•Step®-verkooppunt

Quick•Step® is een kwaliteitsproduct dat wordt vervaardigd door UNILIN BV – division Flooring, Ooigemstraat 3, 

B-8710 Wielsbeke, België, Europa. Productafbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.  

De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen.  

Inhoud © 2020-2021 door UNILIN BV – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze  

brochure mag niet gedeeltelijk of volledig worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever. 020 002 01- NL.  

Coverfoto: DIS5115S

VOLG ONS OP 

 www.facebook.com/QuickStepFloors 

 www.youtube.com/quickstepfloor  

 www.pinterest.com/quickstepfloor   

 @QuickStepFloorwww.quick-step.com




