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Laminaat: een innovatieve allrounder 

Sinds de oprichting van Quick-Step in 1990, heeft het merk laminaatvloeren op de kaart gezet. Ondertussen 

hebben wij ons aanbod uitgebreid met parket- en vinylvloeren, maar ook ons laminaatassortiment werd verder 

verbeterd met levensechte dessins, structuren en nooit geziene performantie. In 2019 resulteerde dit proces in 

onze gloednieuwe Signature-collectie. 

Treed binnen in de wereld van Quick∙Step®

De geschiedenis van Quick-Step is doorspekt met verhalen van gedurfd ondernemerschap en innovatie. 

Dankzij die rijke geschiedenis behoren onze vloeren niet alleen tot de mooiste op de markt, maar ook tot de 

stevigste. Wij dragen schoonheid hoog in het vaandel en streven naar duurzame elegantie.

" INNOVATIE  EN MODERNISERING  

ZIJN INGEBAKKEN IN HE T DNA VAN QUICK-STEP.  

WIJ  STREVEN ER VOORTDUREND  

NAAR OM ONZE PRODUC TEN BE TER,  

MOOIER EN EFFICIËNTER TE  MAKEN ."

BERNARD THIERS, CEO

Wij zijn ervan overtuigd dat je bij Quick-Step een vloer zal vinden die bij je eigen unieke visie past, een vloer 

die je de nodige inspiratie zal bieden om met een renovatieproject aan de slag te gaan, een vloer die – plank 

voor plank – van je huis de thuis zal maken die je altijd al wou. En niet te vergeten: een vloer die een leven 

lang zal meegaan. 

BEN JE  OP ZOEK NAAR EEN DUURZAME EN ELEGANTE  

VLOER? DAN BEN JE  BIJ  ONS AAN HE T JUISTE ADRES.
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1990

Van 1990 tot 2019

1997
Introductie van Uniclic®, een 

revolutionair kliksysteem zonder lijm.

2004
Quick-Step stelt de patinetechnologie  

voor: een wit geoliede oppervlaktebehandeling.

1990
Het merk Quick-Step is geboren. 

 

2001
Lancering van passende,  

natuurgetrouwe structuren en de V-voeg.
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2019

2007
Quick-Step brengt als eerste laminaat 

naar de badkamer.

 

2014
Introductie van Impressive (Ultra): 

waterbestendig laminaat. De structuur 

en het dessin worden in de voeg geperst 

voor een realistischere look.

2009
Scratch Guard-technologie garandeert 

een krasbestendigheid die wel tien keer  

beter is dan bij normale 

laminaatvloeren.  

2019
Een gamechanger binnen de 

laminaatsector: Signature. Een collectie 

gekenmerkt door verfijnde elegantie.

Ontdek meer op p. 10. 



Laat je inspireren 9 De Signature-collectie van Quick-Step: een nieuwe invulling van schoonheid 10

Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden  16

Ontdek 19 Voegen zorgen voor ritme 20

Bestand tegen alles, zelfs water 22

Kies je laminaatvloer 24



Collectie 31 Signature 32

Majestic 34

Largo 36

Impressive/Impressive Ultra 38

Eligna 41

Elite 44

Classic 46

Creo 48

Impressive Patterns 50

Arte 52

Exquisa 54

Plaatsing 57 Moeiteloze plaatsing van je vloer 58

Makkelijke plaatsing 62

Afwerken in stijl 64

Zorgeloos onderhoud 72

De weg naar duurzaamheid 74

NIEUW

NIEUW



8



9

SIG4757



10

SIG4762

"Het is altijd al ons doel geweest om de mooiste laminaatvloeren te 
ontwerpen. Signature, onze nieuwe collectie, is stijlvoller dan ooit."

KATRIEN DE VLIEGER, DESIGN MANAGER & LAURENT MEERSSEMAN, R&D DIRECTOR BIJ QUICK-STEP

De Signature-collectie van Quick-Step:  
een nieuwe invulling van schoonheid
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"ELK DESSIN IS  HE T RESULTAAT  

VAN UITMUNTEND VAKMANSCHAP  

ME T FOCUS OP HE T VINDEN  

VAN HE T JUISTE EVENWICHT."

L AURENT MEERSSEMAN

DE VOLGENDE GENERATIE LAMINAATVLOEREN

Laurent: "Laminaatvloeren zijn ingebakken in het DNA van Quick-Step.  

Al vanaf het prille begin streven wij ernaar om laminaatvloeren te 

ontwerpen die alle voordelen van synthetische vloeren bieden, maar  

die qua look-and-feel niet te onderscheiden zijn van echte houten of 

stenen vloeren. Met onze nieuwe Signature-collectie zijn wij nog een 

stapje verder gegaan: we hebben echt de puntjes op de i gezet."

Katrien: "Het dessin van onze nieuwe Signature-collectie is geïnspireerd 

op de natuur en puurheid. Het palet wordt gedomineerd door witte en 

lichte kleuren. Ook de revival van warme natuur- en exotische kleuren 

uit Afrika en Latijns-Amerika heeft deze collectie beïnvloed. De rode 

draad doorheen al deze vloeren is oog voor detail en een gevoel van 

vakmanschap."

Ontdek de interieurtrends die ons R&D-team verzameld heeft  

op p. 16-17.

PERFECTE IMPERFECTIES, GEÏNSPIREERD OP DE NATUUR

Laurent: "Quick-Step is wereldwijd een van de weinige vloermerken met 

een eigen designteam. Onze ervaren ontwerpers halen hun inspiratie uit 

architectuur, kunst, mode en het echte leven. Ze zijn altijd op zoek naar 

'perfecte originelen': stukken hout of steen met de juiste look-and-feel die 

dienst doen als prototype van een vloerplank. Soms worden die originelen 

in onze ateliers behandeld met een patine of was om een specifieke look 

te bekomen."

"Vervolgens maken we een gedetailleerde scan van het originele 

stuk hout, inclusief het dessin en de kleur, en van de volledige structuur 

met barsten, noten en houtbloemen. Het resultaat is een groot virtueel 

3D-model van elke plank, dat de ontwerpers verder verfijnen. Door de té 

opvallende details weg te werken, bekomen we een perfect evenwichtig 

ontwerp."

Katrien De Vlieger, Design Manager & Laurent Meersseman, R&D Director bij Quick-Step
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S I G N A T U R E

V E R F I J N D  T O T  I N  D E  K L E I N S T E  D E T A I L S

NIEUW Signature: een collectie gekenmerkt  

door verfijnde elegantie

EEN NIEUWE STANDAARD VOOR LAMINAATVLOEREN 

"De Signature-collectie weerspiegelt het engagement van ons R&D-team om 

grenzen te verleggen en nieuwe standaarden voor laminaatvloeren te zetten. 

Het verschil tussen Quick-Step en andere vloerfabrikanten is  

de nauwe samenwerking tussen het design- en ingenieursteam:  

het designteam spitst zich toe op het ontwerpen van de mooiste, meest  

tijdloze vloeren, en het ingenieursteam brengt het ontwerp tot leven.  

De nieuwe Signature-collectie van Quick-Step omvat 18 unieke vloerdessins 

die verfijnder zijn dan ooit tevoren. Laten we even enkele highlights 

overlopen."
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SIG4763

GEBORSTELDE EIK: EEN PRONKSTUK VAN STRUCTUUR

Katrien: "Geborstelde eik past perfect bij heel wat interieurstijlen.  

Deze vloer is geïnspireerd op een geborstelde Europese eik met enkele 

subtiele barsten en noten. Het subtiele geborstelde effect benadrukt de 

natuurlijke imperfecties en geeft elke plank een zacht, rustiek karakter."

Laurent: "Het geborstelde effect zet de structuur van het eikenhout echt 

in de verf en doet de vloer er niet alleen als echt hout uitzien, maar ook 

aanvoelen. Om dat te bereiken hebben wij een nieuwe technologie 

ontwikkeld die het mogelijk maakt om 64 verschillende dieptes te 

creëren, en dat niet alleen op het oppervlak, maar ook in de voeg – 

een nooit gezien kenmerk voor laminaatvloeren. Daarnaast zorgt de 

manier waarop het licht op die diepteverschillen invalt voor subtiele 

glansgradaties. De aandacht voor details is echt verbazingwekkend, en 

ons ingenieursteam moest voor deze vloer dan ook alles uit de  

kast halen."

ZORG VOOR DIEPTE IN JE INTERIEUR

De verbazingwekkend gedetailleerde 

structuur is het resultaat van  

64 verschillende dieptes, zowel op het 

oppervlak als in de voeg. Hierdoor ziet de 

vloer er niet alleen als echt hout uit, maar 

voelt hij ook zo aan.

"WE HEBBEN ER MEER DAN OOIT ALLES 

AAN GEDAAN OM ZELFS DE KLEINSTE 

DE TAILS GOED TE  KRIJGEN" 

L AURENT MEERSSEMAN
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SIG4767

GEBARSTEN EIK NATUUR: EEN NIEUWE KIJK OP DE VERWEERDE LOOK

Katrien: "De originelen van ons dessin Gebarsten eik zijn planken die wij in oude 

treinwagons hebben gevonden. We hebben ze opgeschuurd zodat het hout 

eronder zichtbaar werd. Het resultaat daarvan is een egaal oppervlak, maar met 

erg uitgesproken donkere noten en barsten – net spleten in het hout."

Laurent: "De uitdaging hier was het harmoniseren van het gladde, geschuurde 

oppervlak met de scherpe randen van de barsten. We moesten de structuur erg 

nauwkeurig persen om de uitzonderlijk scherpe randen langs de barsten  

te behouden."

REALISTISCHE BARSTEN

De realistische, scherpe randen 

langs de barsten zijn het resultaat 

van een innovatieve en erg precieze 

perstechnologie.
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SIG4748

ZACHTE PATINA EIK: EEN EXTRA LAAGJE ZEN

Katrien: "Dankzij zijn veelzijdigheid blijft eik een erg populaire houtsoort. 

Door op de originele planken een robuuste patine aan te brengen, zijn wij 

erin geslaagd om de imperfecties zachter te maken en zo een romantische 

zenlook te bekomen."

Laurent: "Het was niet makkelijk om Zachte patina eik zijn authentieke 

zenlook te bezorgen. We hebben onze oliepatinedruktechnologie zelfs 

volledig herontwikkeld om te kunnen garanderen dat de witte olie de details 

van het dessin optimaal benadrukt en mooi aansluit bij de structuur van de 

plank. We moesten verschillende manieren testen voor we uiteindelijk de 

goede te pakken hadden."

"De subtiele, bedoelde imperfecties maken van deze vloer een 

absoluut paradepaardje. Als je goed kijkt, merk je hier en daar een matte 

afwerking, waardoor de vloer er gebruikt uitziet. Daarnaast ziet de voeg er 

verweerd en versplinterd uit, net zoals dat bij een echte houten vloer het  

geval is." 

Ontdek onze volledige Signature-collectie op p. 32-33.

PERFECT PATINE-EFFECT

Onze oliepatinedruktechnologie zorgt 

ervoor dat de witte olie perfect bij de 

structuur van de plank past.
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CONTRAST

Pastelkleuren ademen warmte en zachtheid uit, en zijn 

ook echte blijvers. Voeg daar wat pit aan toe door een 

contrasterende kleur zoals zwart te gebruiken, of combineer 

ze met een fellere variatie van dezelfde tint. Dat zorgt voor 

een subtiel kleurenspel en extra originaliteit. 

Signature - Eik geverfd zwart - SIG4755

PATRONEN

Patronen zijn aan een duidelijke comeback bezig:  

op behangpapier, stoffen ... maar ook op je vloer.  

Een nostalgisch visgraatmotief maakt van elke kamer een 

echte blikvanger.

Impressive Patterns - Eik visgraat medium - IPA4160

"Om nieuwe en authentieke vloeren te creëren, zorgen wij ervoor dat we altijd 
op de hoogte zijn van de nieuwste architectuur- en designtrends. Ontdek de 
meest opvallende inzichten die wij vergaard hebben."

KATRIEN DE VLIEGER, DESIGN MANAGER BIJ QUICK-STEP

Quick-Steps vijf trends  
om in het oog te houden 
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WERELDREIZIGER

De wereld is onze speelplaats – en onze woning is hier een  

voorbeeld van. Dit interieur is geïnspireerd op culturen van 

overal ter wereld en valt op door zijn warme kleuren en 

aardse tinten rood, oranje en terracotta, groene planten en 

heel wat texturen. De invloed van verschillende reizen is hier 

duidelijk merkbaar. 

Signature - Gebarsten eik natuur - SIG4767

RUSTIEK CHIC

Hout met diepe nerven, leder, metaal en marmer zorgen voor 

een rustiek chique look-and-feel. Met hun ongeëvenaard 

realisme ademen de textuur en structuur van deze vloeren 

authenticiteit uit. Het resultaat is een ruimte waar luxueuze, 

klassieke en rustieke elementen elkaar ontmoeten.

Signature - Gewaxte eik bruin - SIG4756

IMPERFECT ZEN

Deze trend gaat vooral over subtiele, ruwe structuren en 

natuurlijke elementen. Asymmetrie, ruwheid, eenvoud en 

natuurlijke imperfectie van materialen zorgen voor een puur 

en evenwichtig geheel. Kies voor een mix van onbehandeld 

hout en andere tactiele materialen in combinatie met een 

licht kleurenpalet.

Signature - Patina eik grijs - SIG4752
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Signature

Majestic Largo

Impressive (Ultra) Eligna Elite
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Impressive PatternsCreoClassic Exquisa

Arte

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
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MJ3555

Voegen zorgen voor ritme

Elke laminaatvloer heeft een eigen verhaal en een unieke look-and-feel. 
Het designteam van Quick-Step kiest zorgvuldig de structuur, behandeling, 
afwerking en voeg om zo het algemene karakter van de vloer te bepalen.  
De voegen zorgen voor ritme en sfeer. 

AUTHENTIEKE VOEG 

De voeg past perfect bij het karakter van de 

vloer. De kleur, het dessin en de structuur van de 

plank lopen over de voegen heen.
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CLM1405

LPU1660

MICROVOEG 

Fijne afkantingen zorgen voor een duidelijke 

omlijning van de planken. 

IMPRESSIEVOEG 

Een effect dat de indruk van voegen oproept en 

de vloer de look van echte planken bezorgt.



22

IMU1847

Bestand tegen alles,  
zelfs water

Ontdek de nieuwste generatie laminaatvloeren. Vloeren die er niet alleen 
uitzonderlijk stijlvol en natuurlijk uitzien, maar die ook moeiteloos de drukte 
van het dagelijks leven aankunnen. En bovenal hebben ze ook een  
100% waterbestendig oppervlak. 

ONTDEK ONZE VOLLEDIGE COLLECTIE VLOEREN MET EEN WATERBESTENDIG OPPERVLAK OP P. 24-29.

1 0 0 %  W A T E R V A S T
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IMU1854

EL39 0 8

DRANK JE GEMORST? 
HEBBEN DE KINDEREN MET WATER GESPEELD?

Geen paniek! De vloer zal de vloeistof niet absorberen.  

Je kunt die gewoon onmiddellijk opvegen. Zes van onze 

laminaatcollecties – Signature, Majestic, Impressive 

(Ultra), Eligna, Classic en Impressive Patterns – hebben 

een waterafstotende HydroSeal-bovenlaag. Dankzij de 

waterbestendige eigenschappen van deze vloeren was 

schoonmaken nog nooit zo makkelijk. Een volledig gesloten 

oppervlak betekent dat bacteriën, vuil en zelfs vloeistoffen er 

niet kunnen indringen. Je kan ze gewoon opvegen met een 

vochtig doekje en krijgt schoon, hygiënisch oppervlak als 

resultaat. Dankzij die eigenschappen is laminaat niet alleen 

de ideale vloer voor in je keuken en hal, maar ook voor in je 

badkamer. Bovendien biedt Quick-Step een garantie van  

25 jaar op je nieuwe laminaatvloer, waardoor je jarenlang 

zonder zorgen van je vloer kan genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor meer info over de 

waterbestendige eigenschappen van onze vloeren.

Quick-Step-laminaatLaminaat concurrentie

Dankzij zijn unieke waterbestendige 

eigenschappen absorbeert Quick-Step-laminaat 

geen vocht. Het resultaat? De voegen blijven 

altijd even egaal, zelfs wanneer je met veel 

water schoonmaakt.

Op p. 71 vind je alles wat je nodig hebt voor een waterbestendige 

afwerking van je vloer.
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NIEUW

Majestic

De extra grote afmetingen, natuurlijke look 

en waterbestendige technologie maken van 

deze vloer de perfecte keuze voor een echt 

majestueus en ruim aanvoelend interieur.

Kies je laminaatvloer

Afmetingen:

138 x 21,2 cm 

Dikte:

9 mm

Pak:

7 planken = 2,048 m²

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:

32

Plaatsing: Waterbestendig oppervlak:

Afmetingen:

205 x 24 cm 

Dikte:

9,5 mm

Pak:

6 planken = 2,952 m²

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:

32

Plaatsing: Waterbestendig oppervlak:

Signature

De meest verfijnde en waterbestendige 

laminaatvloer. Door de ongeëvenaarde 

aandacht voor details valt dit laminaat niet 

te onderscheiden van echt hout. 
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SIG4760

Largo

Met hun uitzonderlijke lengte van ruim twee 

meter ademen deze planken klasse en kwaliteit 

uit. De microvoeg zorgt voor meer diepte in  

het interieur. 

Impressive 

Een collectie van middelgrote,  

waterbestendige laminaatvloeren met een 

uitzonderlijk natuurlijke look-and-feel. 

Afmetingen:

138 x 19 cm 

Dikte:

8 mm 

Pak:

7 planken = 1,835 m²

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:

32

Plaatsing: Waterbestendig oppervlak:

Afmetingen:

205 x 20,5 cm 

Dikte:

9,5 mm

Pak:

6 planken = 2,522 m²

Voegen:

4 microvoegen  

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:

32

Plaatsing: 

Impressive Ultra

Naast zijn indrukwekkende natuurlijke look 

en waterbestendige eigenschappen beschikt 

Impressive Ultra over een extra beschermlaag 

die je vloer nog langer doet meegaan. Ideaal 

voor intensief gebruikte ruimtes.

Afmetingen:

138 x 19 cm 

Dikte:

12 mm

Pak:

5 planken = 1,311 m²

Voegen:

4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 10j / vochtgarantie 10j

Klasse:

33

Plaatsing: Waterbestendig oppervlak:
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EL3579

Elite 

Elegante planken met een subtiele microvoeg 

voor meer diepte in het interieur.

Afmetingen:

138 x 15,6 cm

Dikte:

8 mm

Pak:

8 planken = 1,722 m²

Voegen:

4 microvoegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j 

Klasse:

32

Plaatsing: 

Eligna 

Elegante, waterbestendige vloeren met een 

evenwichtige verhouding tussen lengte en 

breedte. De afwezigheid van voegen bezorgt je 

interieur een strakke look.

Afmetingen:

138 x 15,6 cm

Dikte:

8 mm

Pak:

8 planken = 1,722 m²

Voegen:

0 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j

Klasse:

32

Plaatsing: Waterbestendig oppervlak:
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CLM1405

Classic 

Onze waterbestendige Classic-vloeren bieden 

je een evenwichtige combinatie van kleuren, 

stijlen en een natuurlijke look-and-feel.

Creo

De 7 mm dikke, voegloze planken  

van standaardformaat zorgen voor een 

strakke look.

Afmetingen:

120 x 19 cm 

Dikte:

8 mm

Pak:

7 planken = 1,596 m²

Voegen:

0 of 4 Impressievoegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j

Klasse:

32

Plaatsing: Waterbestendig oppervlak:

Afmetingen:

120 x 19 cm 

Dikte:

7 mm

Pak:

8 planken = 1,824 m²

Voegen:

0

Garantie:

residentieel 20j 

Klasse:

32

Plaatsing: 
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EXQ1556

Arte

Grote laminaattegels met een subtiele V-groef. 

Ze combineren de duurzaamheid van een 

originele tegelvloer met de praktische voordelen 

van laminaat.

Afmetingen:

62,4 x 62,4 cm 

Dikte:

9,5 mm

Pak:

4 planken = 1,558 m²

Voegen:

4 microvoegen  

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:

32

Plaatsing: 

NIEUW

Afmetingen:

120 x 39,6 cm 

Dikte:

8 mm

Pak:

4 planken = 1,901 m²

Voegen:

2 of 4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j

Klasse:

32

Plaatsing: Waterbestendig oppervlak:

Impressive Patterns

Laat je verbeelding de vrije loop met deze 

waterbestendige dessins. 
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SIG4757

Exquisa

Een innovatieve vloer met een voelbare 

oppervlaktestructuur. De panelen kunnen 

uit verschillende tegels bestaan.

Afmetingen:

122,4 x 40,8 cm 

Dikte:

8 mm

Pak:

2 planken = 0,999 m²

Voegen:

4 microvoegen  of 4 authentieke voegen 

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:

32

Plaatsing: 

KLASSE 32

Voor residentieel gebruik.  

Normaal dagelijks gebruik in gewone 

leefruimtes. 

KLASSE 33

Voor commercieel gebruik en druk 

belopen residentieel gebruikte ruimtes. 

Extra slijtbestendige vloeren voor 

intensief gebruikte ruimtes. 

GARANTIE

Ga naar www.quick-step.com voor 

meer informatie over de residentiële, 

commerciële en vochtgarantie van de 

vloeren.

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 of de 

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

Bestel dan een vloersample via onze website.

www.quick-step.com
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SIG4748

L A M I N A A T C O L L E C T I E  2 0 19
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EIK GEVERFD WIT

SIG4753

PREMIUM EIK WIT

SIG4757

ZACHTE PATINA EIK

SIG4748

GEBORSTELDE EIK GRIJS

SIG4765

PATINA EIK GRIJS

SIG4752

NIEUW

Signature

De meest verfijnde en waterbestendige laminaatvloer.  
Door de ongeëvenaarde aandacht voor details valt dit laminaat niet te 
onderscheiden van echt hout. 

Lees het volledige verhaal op p.10.

4 AUTHENTIEKE VOEGEN 

AFMETINGEN

138 x 21,2 cm x 9 mm 

EIK GEVERFD ROZE

SIG4754
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EIK BEIGEVERNIST 

SIG4750

GEBORSTELDE EIK BEIGE

SIG4764

GEBORSTELDE EIK NATUUR

SIG4763

GEBORSTELDE EIK WARM 
NATUUR

SIG4762

EIK NATUURVERNIST

SIG4749

GEBARSTEN EIK NATUUR

SIG4767

PATINA EIK BRUIN

SIG4751

GEBORSTELDE EIK BRUIN

SIG4766

NOTELAAR CHIC

SIG4761

MERBAU

SIG4760

GEWAXTE EIK BRUIN

SIG4756

EIK GEVERFD ZWART

SIG4755

Signature

Houd er rekening mee dat de weergegeven dessins een indruk van de eigenlijke kleur en de nuances van het patroon geven. Ze geven de verschillende nuances van het dessin niet helemaal weer. 

Vraag meer advies aan je verdeler voor een representatief beeld van de oppervlaktestructuur en voegen van een vloer. 
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VALLEI EIK LICHTBEIGE

MJ3554

WOESTIJN EIK LICHT NATUUR

MJ3550

BOSLAND EIK BEIGE

MJ3545

BOSLAND EIK NATUUR

MJ3546

WOESTIJN EIK WARM 
NATUREL

MJ3551

VALLEI EIK LICHTBRUIN

MJ3555

Majestic AFMETINGEN

205 x 24 cm x 9,5 mm 

4 AUTHENTIEKE VOEGEN 

De extra grote afmetingen, natuurlijke look en waterbestendige technologie 
maken van deze vloer de perfecte keuze voor een echt majestueus en ruim 
aanvoelend interieur.
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MJ3547

BOSLAND EIK LICHTGRIJS

MJ3547

WOESTIJN EIK GEBORSTELD 
GRIJS

MJ3552

BOSLAND EIK BRUIN

MJ3548

WOESTIJN EIK GEBORSTELD 
DONKERBRUIN

MJ3553

Majestic

Bestel je vloersamples online 

op www.quick-step.com

AFMETINGEN

205 x 24 cm x 9,5 mm 
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LICHTE RUSTIEKE EIK

LPU1396

MARINE EIK

LPU1507

Subtiele patronen op deze vloer

LONG ISLAND EIK LICHT

LPU1660

DOMINICANO EIK GRIJS

LPU1663

AUTHENTIEKE EIK

LPU1505

DOMINICANO EIK NATUUR

LPU1622

Met hun uitzonderlijke lengte van ruim twee meter ademen deze planken 
klasse en kwaliteit uit. De microvoeg zorgt voor meer diepte in het interieur.

Largo AFMETINGEN

205 x 20,5 cm x 9,5 mm 

4 MICROVOEGEN 
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LPU1662

VINTAGE EIK WIT

LPU3985

LONG ISLAND EIK NATUUR

LPU1661

EIK WITVERNIST

LPU1283

CAMBRIDGE EIK NATUUR

LPU1662

EIK NATUURVERNIST

LPU1284

CAMBRIDGE EIK DONKER

LPU1664

VINTAGE EIK GRIJS

LPU3986

MERBAU 
NATUURVERNIST

LPU3988

Largo

AFMETINGEN

205 x 20,5 cm x 9,5 mm 



38

WIT TE PLANKEN

IM1859  IMU1859

KLASSIEKE PATINA EIK LICHT

IM3559 IMU3559

LICHTGRIJS BETON

IM1861 IMU1861

KLASSIEKE PATINA EIK GRIJS

IM3560  IMU3560

EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN

IM1858 IMU1858

Een collectie van middelgrote, waterbestendige laminaatvloeren met een  
uitzonderlijk natuurlijke look-and-feel. Impressive Ultra beschikt over een extra 
beschermlaag die je vloer nog langer doet meegaan, zelfs bij intensief gebruik.

Impressive 
Impressive Ultra

IMPRESSIVE

138 x 19 cm x 8 mm

IMPRESSIVE ULTRA

138 x 19 cm x 12 mm

4 AUTHENTIEKE VOEGEN 

ZACHTE EIK LICHT

IM1854 IMU1854
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BEIGE EIK MET ZAAGSNEDEN

IM1857 IMU1857

DEN NATUUR

IM1860 IMU1860

GEZANDSTRAALDE EIK NATUUR

IM1853 IMU1853

KLASSIEKE EIK BEIGE

IM1847 IMU1847

ZACHTE EIK MEDIUM

IM1856 IMU1856

ZACHTE EIK NATUUR

IM1855 IMU1855

ZACHTE EIK GRIJS

IM3558 IMU3558

Impressive – Impressive Ultra

EIK WITVERNIST

IM3105 IMU3105

EIK NATUURVERNIST

IM3106 IMU3106

KLASSIEKE EIK NATUUR

IM1848 IMU1848

ZACHTE EIK LICHTBRUIN

IM3557 IMU3557
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IMU1856

GEBRANDE PLANKEN

IM1862 IMU1862

Impressive – Impressive Ultra

KLASSIEKE EIK BRUIN

IM1849 IMU1849

GESCHRAAPTE EIK GRIJSBRUIN

IM1850 IMU1850
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WENGÉ PASSIONATA

EL1300

ENGELSE EIK LICHTGRIJS

EL3573

NEWCASTLE EIK GRIJS

EL3580

VENETIAANSE EIK LICHT

EL3990

ENGELSE EIK BEIGE

EL3574

Elegante, waterbestendige vloeren met een evenwichtige verhouding tussen lengte en 
breedte. De afwezigheid van voegen bezorgt je interieur een strakke look.

Eligna

0 VOEGEN 

AFMETINGEN

138 x 15,6 cm x 8 mm 

VENETIAANSE EIK GRIJS

EL3906
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RIVA EIK NATUREL

EL3578

EIK NATUURVERNIST

EL896

WIT TE EIK LICHT

EL1491

OUDE EIK MATGEOLIED

EL312

VENETIAANSE EIK NATUREL

EL3908

RIVA EIK BRUIN

EL3579

EIK LICHTGRIJS 
NATUURVERNIST

EL1304

EIK WITVERNIST

EL915

Eligna

0 VOEGEN 

VENETIAANSE EIK BEIGE

EL3907
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EL3573

NEWCASTLE EIK BRUIN

EL3582

NOTELAAR GEOLIED

EL1043

MERBAU

EL996

NEWCASTLE EIK DONKER

EL3581

Eligna

METALLIC EIK GOUD

EL3466

Metallic effect
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EIK LICHTGRIJS 
NATUURVERNIST

UE1304

OUDE WIT TE EIK NATUUR

UE1493

WIT TE EIK MEDIUM

UE1492

VERWEERDE LICHTE EIK

UE1303

WIT TE EIK LICHT

UE1491

OUDE WIT TE EIK DONKER

UE1496

Elegante planken met een subtiele microvoeg voor meer diepte in het interieur. 

Elite AFMETINGEN

138 x 15,6 cm x 8 mm 

4 MICROVOEGEN  
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UE1304

OUDE EIK GRIJS

UE1388

OUDE EIK LICHTGRIJS

UE1406

Elite
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Onze waterbestendige Classic-vloeren bieden je een evenwichtige 
combinatie van kleuren, stijlen en een natuurlijke look-and-feel.

Classic AFMETINGEN

120 x 19 cm x 8 mm 

TEAK WIT GEBLEEKT

CLM1290

RECLAIMED PATINA EIK WIT

CL1653

EIK WIT GEBLEEKT

CLM1291

OUDE EIK LICHTGRIJS

CLM1405

0 VOEGEN 

4 IMPRESSIEVOEGEN 

WINDSOR EIK

CLM3184

WIT TE ES

CL1486

VICTORIA EIK

CLM3185
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MIDNIGHT EIK NATUUR

CLM1487

MOONLIGHT EIK LICHT

CLM1658

MOONLIGHT EIK NATUUR

CLM1659

HAVANNA EIK NATUUR MET 
ZAAGSNEDEN

CLM1656

HAVANNA EIK DONKER MET 
ZAAGSNEDEN

CLM1657

HAVANNA EIK NATUUR

CLM1655

EIK NATUURVERNIST

CLM1292

MIDNIGHT EIK DONKER

CLM1488

OUDE EIK GRIJS

CLM1382
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WIT TE EIK CHARLOT TE

CR3178

BRUINE EIK CHARLOT TE

CR3177

EIK NATUUR VIRGINIA

CR3182

GRIJZE EIK TENNESSEE

CR3181

BEIGE EIK LOUISIANA

CR3175

LICHTE EIK TENNESSEE

CR3179

De 7 mm dikke, voegloze planken van standaardformaat zorgen voor een 
strakke look.

Creo AFMETINGEN

120 x 19 cm x 7 mm 

0 VOEGEN 
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CR3177

EIK NATUUR TENNESSEE

CR3180

EIK NATUUR LOUISIANA

CR3176

Creo
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IPA4160

PATROON 1 - OPTIE A: 
VISGRAATPATROON

Verschuif 50% van de plank 

PATROON 1 - OPTIE B: 
RUITPATROON

Verschuif 25% van de plank 

NIEUW 

Impressive Patterns AFMETINGEN

120 x 39,6 cm x 8 mm 

Laat je verbeelding de vrije loop met deze waterbestendige dessins. 

1 VLOER 

2 PLAATSINGSPATRONEN
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IPA4145

EIK VISGRAAT NATUUR

IPA4161

EIK VISGRAAT BRUIN

IPA4162

EIK VISGRAAT MEDIUM

IPA4160

ROYAL EIK NATUUR

IPA4142

ROYAL EIK DONKERBRUIN

IPA4145

Impressive Patterns

PATROON 1 

2 AUTHENTIEKE VOEGEN 

PATROON 2 

4 AUTHENTIEKE VOEGEN 

EIK VISGRAAT TAUPE

IPA4164
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MARMER CARRARA

UF1400

LEDEREN TEGEL LICHT

UF1401

LEDEREN TEGEL DONKER

UF1402

BETON GEPOLIJST 
NATUUR

UF1246

Grote laminaattegels met een subtiele V-groef. Ze combineren de 
duurzaamheid van een originele tegelvloer met de praktische voordelen  
van laminaat.

Arte

4 MICROVOEGEN 

AFMETINGEN

62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm 
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UF1400

BETON GEPOLIJST DONKER

UF1247

VERSAILLES WIT GEOLIED

UF1248

VERSAILLES LICHT

UF1155

Arte
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TIVOLI TRAVERTIN

EXQ1556

LEISTEEN DONKER

EXQ1552

LEISTEEN ZWART

EXQ1550

Een innovatieve vloer met een voelbare oppervlaktestructuur.  
De panelen kunnen uit verschillende tegels bestaan.

Exquisa

4 MICROVOEGEN 

AFMETINGEN

1 plank: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

1 tegel: 40,8 x 40,8 cm x 8 mm  

AFMETINGEN

122,4 x 40,8 cm x 8 mm 
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EXQ1553

KERAMIEK WIT

EXQ1553

KERAMIEK LICHT

EXQ1554

KERAMIEK DONKER

EXQ1555

AMBACHTELIJK TEXTIEL

EXQ1557

Voorbeeld 1

LEISTEEN ZWART GALAXY

EXQ1551

Voorbeeld 2

Exquisa

4 AUTHENTIEKE VOEGEN 

4 MICROVOEGEN 

AFMETINGEN

Vb.1: 1 plank = 1 tegel:  

122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

Vb.2: 1 plank = 2 tegels:  

61,2 x 40,8 cm x 8 mm

AFMETINGEN

1 plank: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm 

1 tegel: multipatroon

Vb. 1

Vb. 2
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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?  
Bij 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.
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Doe-het-zelf

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

zo snel en vlot mogelijk geplaatst is. Met de Quick-Step Uniclic®- en 

Uniclic® Multifit-kliksystemen plaats je zelfs in kleine hoeken en onder 

verwarmingselementen zonder zorgen. Bovendien kunnen alle  

Quick-Step-laminaatvloeren bovenop traditionele 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



62

QSUDLBP15/60 QSUDLTRS15

QSUDLSW7

QSUDLTL9

QSUDLDRUCO15

Makkelijke plaatsing

De perfecte ondervloer

De juiste ondervloer kiezen is essentieel voor de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je 

nieuwe laminaatvloer. De eenvoudig te plaatsen ondervloeren van Quick-Step kunnen bovendien bovenop 

vloerverwarming worden geplaatst en bieden:

• een uitstekende akoestische en thermische isolatie;

• een stabiele ondergrond voor de Uniclic®- en Uniclic® Multifit-systemen;

• bescherming tegen opstijgend vocht.

Ga na welke van onze vijf ondervloeren de beste keuze is voor je project.

Quick·Step®-ondervloeren

BASIC PLUS 

Dikte: 2 mm Rol: 15 m² / 60 m²

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

TRANSITSOUND

Dikte: 2 mm Rol: 15 m²

Ideale geluidsdempende ondervloer voor kamers op 
de bovenverdieping en appartementen.

SILENT 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.

THERMOLEVEL

Dikte: 5 mm Doos: 9 m²

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

UNISOUND

Dikte: 2 mm Rol: 15 m²

Goede allround ondervloer voor druk belopen ruimtes 
(woonkamer, hal, keuken enz.).
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QSTOOL ANETAPE50Plaatsingstools 

PLAATSINGSSET

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 10 mm) tussen de muren en vloer.

Makkelijke plaatsing

DE JUISTE ONDERVLOER HEEFT  EEN 

GROTE IMPAC T OP 

DE UITEINDELIJKE LOOK, KWALITEIT 

EN AKOESTIEK VAN JE  VLOER.

ZELFKLEVENDE TAPE

Rol: 50 m

Maak de ondervloer vast voor een vochtbestendige 
plaatsing.
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QSSK(-)

QSPSKR(-)

QSLPSKR(-)

QSSCOT(-)

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.

KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Quick-Step-plinten en -profielen zijn krasbestendig en beschermd tegen alledaagse slijtage.

QUICK·STEP®-GARANTIE

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

Plinten

STANDAARDPLINT

240 x 1,2 x 5,8 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -clips
 
Aanpasbare hoogte (4 of 5,8 cm). Gebruik de 
bijgeleverde pluggen (per 6 plinten) om de plinten met 
elkaar te verbinden, ook aan de hoeken. De pluggen 
zijn ook los verkrijgbaar (NEPLUG).

PARKETPLINT 

240 x 1,4 x 7,7 cm 
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -track

Met groef aan de achterkant om kabels weg te werken. 
Gebruik pluggen (NEPLUG) om de plinten met elkaar te 
verbinden, ook aan de hoeken. Afzonderlijk te bestellen.

LARGO-PLINT

240 x 1,4 x 10 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -track  

Met groef aan de achterkant om kabels weg te werken.
Alleen voor Largo-vloeren.

SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm
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QSISKRCOVER

QSPSKR4PAINT

NEVSKRPAINTA

QSFLEXSKR

QSISKRWHITE 

QSISKROGEE 

Schilderplinten met Incizo®-technologie  
kun je eenvoudig op de gewenste hoogte snijden 
(dankzij de voorziene insnijdingen).  
Eenmaal geplaatst kun 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 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 Incizo®-mes): 4 mogelijke hoogtes tussen 2 cm en 14 cm.

VORM 1 VORM 2

COVER-PLINT 

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.

WATERBESTENDIGE SCHILDERPLINT

200 x 1,2 x 5,8 cm 
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

FLEXIBELE SCHILDERPLINT 

1,4 x 4 cm 
Plaatsingsmethode: lijm

Kan op de gewenste lengte afgesneden worden.

Afwerken in stijl

VORM 1 VORM 2
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NETR ACK

QSGLUE29 0

QSCLIPSKME(-)

NEPLUG

VOCHTBESTENDIGE AFWERKINGSPRODUC TEN:  

GEBRUIK ONZE HYDROKIT  EN ONS PE-SCHUIM  

VOOR EEN 100% WATERBESTENDIGE AFWERKING.

Ontdek meer op p. 71.

Plaatsingsgereedschap  

voor plinten

ONE4ALL-LIJM 

290 ml

Met één tube kun je 15 m plinten lijmen.

TRACK

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.

PLUGGEN
24 verbindingen voor binnen- en buitenhoeken +  
24 verbindingen voor rechte stukken.

Alleen voor standaard- en parketplinten.

CLIPS

1 pak: 50 clips

Bevestig elke 0,5 meter een clip op de muur en 
klik de plinten op de clips. Niet geschikt voor 
vloeren van 12 mm.

Afwerken in stijl

QSPSKR(-)
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IPA4162

Afwerken in stijl

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

QSINCP(-)

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 4,8 x 1,3 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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QSINCP(-)

QSINCP(-)

QSINCP(-) 

NEINCPBASE(-)

TOEPASSING 3 

Afwerking langs muren 
of ramen.

TOEPASSING 4 

Afwerking langs andere 
vloeren.

TOEPASSING 5 

Met het Incizo®-profiel 
kun 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 TRAPPEN

215 x 7,1 x 2,0 cm

Afwerken in stijl
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QSINCPR(-) QSPRSILV

QSKIT(-)

QSDOORMAT

QSRCINOX15 
QSRCINOX22

Metalen profielen

Afwerkingsproducten

METALEN INCIZO®-PROFIEL

270 x 4,74 x 1,14 cm 

Inhoud: 1 Incizo®-profiel, 1 hendel, 1 kunststof rail. 
Zilverkleurig profiel ook verkrijgbaar in 93 cm x 4,74 cm  
x 1,14 cm. Niet geschikt voor vloeren van 12 mm.

KIT

310 ml

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

MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL

186 x 4,7 x 1 cm

Voor het overbruggen van hoogteverschillen  
tot 12,3 mm.

LEIDINGAFDEKKINGEN 

2 stuks/pak

Voor het net afwerken van leidingen en 
verwarmingselementen. Verkrijgbaar met een 
binnendiameter van 15 mm en 22 mm. 

DEURMAT

Kader: 79 x 47,8 cm 
Deurmat: 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Een elegante manier om vuil en stof uit je woning te 
houden.

Afwerken in stijl
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NEFOAMSTRIP20QSKIT TR ANSP

EL3579

HYDROKIT 

310 ml

Transparante silicone voor een onzichtbare en 
waterbestendige afwerking van plinten en profielen. 
Gemiddeld gebruik: 15 m/tube.

PE-SCHUIM

20 keer 1 m x 10 mm 

Vul uitzettingsvoegen met deze waterbestendige 
oplossing voor plinten en profielen. 
Te gebruiken in combinatie met de Hydrokit.

Gebruik onze Hydrokit en ons PE-schuim voor een 100% waterbestendige afwerking en 

krijg 10 jaar extra garantie op residentiële plaatsingen in vochtige ruimtes. Compatibel 

met Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic en Impressive Patterns.

Producten voor een volledig  

waterbestendige afwerking

Afwerken in stijl
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QSCLEANING1000

QSSPR AYMOP QSREPAIRQSSPR AYKIT

QSCLEANING2500

MAKKELIJK 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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De weg naar duurzaamheid

"Duurzaamheid is een integraal onderdeel van zakendoen.  
Daarom streven wij ernaar onze vloeren zo duurzaam mogelijk te maken." 

TINO MULLE, CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER BIJ UNILIN

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.

VOOR ONS PRODUCTIEPROCES WORDEN GEEN BOMEN GEKAPT

Wist je dat onze laminaatvloeren volledig gemaakt zijn van overschotten 

uit de bosbouw- en houtindustrie? Door voor de creatie van een  

nieuw product restmaterialen te gebruiken, zorgen wij voor een verlaging 

van de hoeveelheid kooldioxide die vrijkomt in de atmosfeer.  

Meer nog: om jouw nieuwe droomvloer te kunnen maken, wordt geen 

enkele boom gekapt.

Al onze laminaatvloeren dragen ook het Ecolabel. Dat betekent dat zij 

beantwoorden aan de strengste EU-normen voor de kwaliteit van lucht 

binnenshuis, de kwaliteit en herkomst van grondstoffen, en de veiligheid 

en gezondheid van onze werknemers.

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. 
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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.

EU ECOLABEL

Het EU Ecolabel is een label voor milieuvriendelijkheid 

dat wordt toegekend aan producten en diensten die 

doorheen hun hele levenscyclus beantwoorden aan 

hoge ecologische normen: van de ontginning van de 

grondstoffen tot productie, distributie, gebruik in je 

woning en afvoer aan het einde van hun levensduur.

DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je een maximale waarde te kunnen bieden, beantwoorden  

de Quick-Step-laminaatvloeren aan de strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.

PEFC/07-32-37



Jouw Quick•Step®-verkooppunt

Quick•Step® is een kwaliteitsproduct dat wordt geproduceerd door UNILIN bvba – 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 © 2019-2020 door UNILIN bvba – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. De inhoud 

van deze brochure mag niet gedeeltelijk of volledig worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. 019 091 01 - Z1A - NL NL.  

Coverfoto: SIG4754

VOLG ONS OP 

 www.facebook.com/QuickStepFloors 

 www.youtube.com/quickstepfloor  

 www.pinterest.com/quickstepfloor   

 @QuickStepFloorwww.quick-step.com
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