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Stijlvol en
comfortabel

PUCL 40081

Stil, sterk en 100% waterbestendig
Geniet jarenlang van je luxevinylvloer dankzij de afgedichte toplaag met Stain Guard en Scratch Guardtechnologie. Deze laag
biedt superieure bescherming tegen krassen, vlekken, vuil en slijtplekken. Bovendien zijn onze luxueuze vinylvloeren dankzij hun
uitstekende waterbestendigheid ideaal voor elke ruimte, zelfs badkamers of keukens. De waterafstotende laag is erg makkelijk schoon
te maken. Deze warme, comfortabele vloeren zijn een plezier om op te lopen, zelfs op blote voeten. Hou je liever je schoenen aan?
Alle Livyn-vloeren zijn stil: je hoort amper iets.
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Een brede waaier aan mooie,
natuurlijke looks
De Quick-Step Livyn collectie omvat een brede waaier van
natuurlijk uitziende houten en stenen ontwerpen, met elk zijn
eigen authentieke karakter. Door hun extra matte afwerking kan
je ze nauwelijks onderscheiden van echte houten vloeren en
echte tegelvloeren. Voor een perfecte afwerking kiezen we de
voegen en structuren die bij je favoriete ontwerp passen.

PUCL 40079

Geplaatst in een mum van tijd
NIEUW

Een Livyn-vloer voor elke ondergrond en plaatsing

Naast flexibele luxevinylplanken biedt Quick-Step nu ook een
gloednieuwe rigide collectie. Dat betekent dat er nu een
vinylvloeroplossing is voor elk type ondergrond (vlak, onregelmatig of
zeer onregelmatig) en plaatsing (zwevend of gelijmd). Kortom, het is
de perfecte oplossing voor renovaties.

Doe-het-zelf: je hebt alleen een mes nodig om de
planken te snijden
Livyn-vloeren zijn uitzonderlijk dun, waardoor ze ideaal zijn voor
plaatsing bovenop bestaande vloeren. Luxevinyl plaatsen is een
fluitje van een cent: het enige wat je nodig hebt is een paar handen
en een mes om de planken en tegels te snijden. Gebruik een zaag
om je rigid luxevinylvloer perfect af te werken.

Maak de klik
Al onze luxevinylvloeren zijn uitgerust met het Uniclic ® Multifit
of Uniclic ® -plaatsingssysteem, speciaal ontworpen voor Livyn.
Dit staat garant voor een zorgeloze plaatsing, zelfs in krappe
hoeken en onder deuren en verwarmingselementen.

Flexibel vs rigide: waar zit het verschil?
Niet zeker of je flexibel of rigide luxevinyl nodig hebt?
Ontdek de ideale oplossing voor jouw project
op p. 6-9.
BACL 40039
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Vind je perfecte
Livyn-vloer, ongeacht
de ondergrond!
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BACL 40031

Een luxevinylvloer voor
elk type ondergrond
Of je voorkeur nu uitgaat naar een rigide of flexibele Livyn-vloer: je vindt zeker een vloerontwerp dat past bij je smaak. Onze
luxueuze vinylvloeren zijn geïnspireerd door de natuur, waardoor je ze nauwelijks kunt onderscheiden van echte houten vloeren
en tegelvloeren. Levendige kleuren, opvallende patronen, scherpe structuren, ultrafijne details ... Er is een vloer voor ieders smaak,
ruimte of project.

Alle Quick-Step Livyn-vloeren beschikken standaard over een
aantal voordelen:
• Waterbestendig: dankzij de waterafstotende laag is Livyn
ideaal voor badkamers en keukens. Het is dan ook erg makkelijk schoon te maken!
• Zacht en warm: Livyn-vloeren zijn een plezier om op te lopen,
zelfs op blote voeten.
• Stil: luxevinylvloeren bieden aanzienlijke akoestische
voordelen.
• Eenvoudig te plaatsen: het Uniclic ® Multifit of Uniclic ® plaatsingssysteem garandeert een zorgeloze plaatsing.
• Prachtige ontwerpen, geïnspireerd door de natuur: kies
uit een groot assortiment aan hout- en steenpatronen met
natuurlijke uitstraling.

NIEUW

Rigide vloeren: geen voorbereiding van de ondergrond
vereist
Onze nieuwe rigide luxevinylplanken bieden echter een belangrijk
extra voordeel: je hoeft de ondergrond niet perfect vlak te maken
voor de plaatsing. Plaats gewoon je ondervloer en je kan aan
de slag!

Twijfel je over de vloerkeuze?

Hoe plaats je een Livyn-vloer?

Wij helpen je de beste Livyn-vloer te kiezen
voor jouw project op p. 8-9.

Een Livyn-vloer plaatsen is erg eenvoudig. Klinkt het ongeloofwaardig? Laat ons je helpen en bekijk dan onze plaatsingsvideo's op
bit.ly/ytquickstep
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Vind je ideale Livyn-vloer
Wat is je favoriete plank of tegel?

Pulse

Balance

Pulse Glue+

Balance Glue+

151,5 x 21,7 cm
2,5 mm
= 3,616 m2
11 x

125,6 x 19,4 cm
2,5 mm
= 3,655 m2
15 x

Pulse Click
Pulse Click+

Balance Click
Balance Click+

151 x 21 cm
4,5 mm
= 2,220 m2
7x

125,1 x 18,7 cm
4,5 mm
= 2,105 m2
9x

Pulse Rigid Click
Pulse Rigid Click+

Balance Rigid Click
Balance Rigid Click+

151 x 21 cm
5 mm
= 2,230 m2
7x

125,1 x 19 cm
5 mm
= 2,140 m2
9x

Op welke ondergrond
ga je de vloer plaatsen?

Vlakke ondergrond
en plaatsing
op muren

Onregelmatige
ondergrond

Voor onregelmatigheden van 4 mm breed
op 1 mm diep.

Zeer onregelmatige
ondergrond

Voor onregelmatigheden van 5 mm breed
op 2 mm diep.
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Ambient
plaatsing

garantie

Ambient Glue+
130,5 x 32,7 cm
2,5 mm
= 3,841 m2
9x

Onbeperkte
plaatsingsmogelijkheden in
lengte en breedte

Ambient Click
Ambient Click+
130 x 32 cm
4,5 mm
= 2,080 m2
5x

Onbeperkte
plaatsingsmogelijkheden in
lengte en breedte

Glue+/Click+: extra
slijtbestendige vloeren voor
intensief gebruikte ruimtes
(commercieel gebruik en
drukbelopen residentieel
gebruikte ruimtes).

Ambient Rigid Click
Ambient Rigid Click+
61 x 30,5 cm
5 mm
= 1,860 m2
10 x

Overgangsprofielen
vereist (p. 25)

KLASSE 32

KLASSE 33

Voor residentieel
gebruik. Normaal
dagelijks gebruik in
gewone leefruimtes.

Voor commercieel gebruik
en drukbelopen residentieel
gebruikte ruimtes. Extra
slijtbestendige vloeren voor
intensief gebruikte ruimtes.
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Creëer je eigen
leefruimte

Meer inspiratie op
www.quick-step.com

Een mooi interieur begint met een goede basis. Een vloer is als het ware de vijfde muur in je kamer en mag daarom niet over het hoofd
gezien worden. Voor om het even welke kamer, ongeacht welke stijl, heeft Quick-Step de juiste vloer: van lichte, strakke vloeren tot warme,
bruine klassiekers en zelfs verweerde vloeren met noten en barsten. We helpen je de perfecte vloer te vinden!

BACL 40159
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PUCL 40083

BACL 40156

AMCL 40035

PUCL 40075

BACL 40158

Bij de installatie van een flexibele luxevinylvloer
zijn overgangsprofielen overbodig. Je kan je vloer
ongelimiteerd in lengte en breedte plaatsen. Kies
je voor een rigid vloer? Werk je ruimte dan in stijl af
dankzij de bijpassende afwerkingsprofielen (meer
info op pagina 25).
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Wij begeleiden
je naar de
perfecte vloer
Er komt heel wat kijken bij de keuze van een nieuwe vloer: welke kleur
moet ik kiezen? Welke vloer past bij mijn stijl en interieur?
Neem online een kijkje naar onze FloorExplorer en RoomViewer –
wij helpen je kiezen.

BACL 40033
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3 EENVOUDIGE STAPPEN NAAR JE PERFECTE VLOER
Door de enorme keuze aan vloeropties kan het erg moeilijk kiezen zijn. Daarom hebben we
de online FloorExplorer tool ontwikkeld: in drie eenvoudige stappen krijg je een overzicht van
vloeren die perfect op je persoonlijke behoeften en stijl aansluiten.

1

KIES EEN KAMER

2

KIES EEN KLEUR

Een poging waard!
Ga naar de FloorExplorer op
www.quick-step.com

3

BEPAAL JE STIJL

EEN VOORBEELD VAN JE FAVORIETE VLOEREN
Zou het niet geweldig zijn als je eerst verschillende vloeren zou kunnen uitproberen voor je je
definitieve keuze maakt?
Of zelfs een voorbeeld ervan kunnen bekijken in je eigen interieur? De online RoomViewer
tool maakt het allemaal mogelijk. Je krijgt levensechte voorbeelden zodat je zeker de juiste
keuze maakt.

Probeer het nu!
Start de RoomViewer op
www.quick-step.com

ONTDEK JE PERFECTE VLOER OP WWW.QUICK-STEP.COM
13

De details maken het verschil
Elke luxevinylvloer heeft een eigen verhaal en een uniek gevoel. Onze ontwerpers kiezen zorgvuldig de structuur, behandeling, afwerking en
voeg uit, perfect afgestemd op het karakter van elk type vloer.

AMGP 40139
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De iconen duiden
de specifieke
ontwerpeigenschappen van
elke vloer aan.

Structuur

BACL 40038

Elegante houtstructuur
Een subtiele textuur met fijne
nerven, voor een houteffect met
een zeer natuurlijk gevoel.

PUCL 40097

Natuurlijke houtstructuur
Een textuur met nerven, noten
en barsten die zichtbaar en
voelbaar zijn in de structuur.
Net als echt hout.

PUCL 40088

Intense houtstructuur

AMCL 40035

Steenstructuur

Een textuur die de structuur van
Deze bijzondere structuur heeft
steen realistisch weergeeft.
verschillende dieptes en
glanslagen die de noten en barsten
accentueren. Het design en de
structuur komen nog beter uit dan bij
een natuurlijke houtstructuur.

Behandeling

PUCL 40106

PUCL 40081

Zaagsnede

Geborsteld
Een effect dat je vloer het uitzicht geeft van geborsteld hout. Dankzij
de geborstelde afwerking krijgt een Livyn-vloer extra diepte en
authenticiteit.

Afwerking

PUCL 40104

Matte afwerking
Een matte afwerking geeft je
vloer een heel natuurlijke look.

Dankzij de zicht- en voelbare zaagsneden geeft dit effect je vloer de
look van ruw gezaagd hout.

Voeg

PUCL 40094

Rustieke voeg
Uitgesproken donkerkleurige
voeg die het rustieke en
verweerde karakter van de vloer
accentueert.

PUCL 40093

Moderne voeg
De voeg omlijnt de kanten van
de planken, wat een strakke,
moderne look oplevert.

AMCL 40139

Nanovoeg
Fijne afgekante randen creëren
een minimalistische en moderne
look.
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PUGP

PUCL

PUCP

151,5 x 21,7 cm

151 x 21 cm

151 x 21 cm

2,5 mm
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4,5 mm

NIEUW

4,5 mm

RPUCL
151 x 21 cm

NIEUW

5 mm

ZEEBRIES EIK LICHT
40079

OCHTENDMIST DEN
40074

ZANDSTORM EIK WARM GRIJS
40083

HERFST EIK WARM GRIJS
40089

KATOEN EIK WARM GRIJS
40105

KATOEN EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN
40106

ZEEBRIES EIK BEIGE
40080

KATOEN EIK BEIGE
40103

HERFST EIK NATUUR
40087

PURE EIK BLUSH
40097

PICKNICK EIK OKER
40093

ZEEBRIES EIK NATUUR
40081

KATOEN EIK NATUUR
40104

PICKNICK EIK WARM NATUUR
40094

HERFST EIK HONING
40088

PURE EIK HONING
40098

Structuur:

Elegante houtstructuur

Natuurlijke houtstructuur

Intense houtstructuur

Steenstructuur

RPUCP
151 x 21 cm
5 mm

SCHEMERING DEN
40075

HERFST EIK BRUIN
40090

ZANDSTORM EIK BRUIN
40086

WIJNGAARD EIK BRUIN
40078

Voor de beschikbaarheid van de rigid collectie: raadpleeg een Quick-Step verkooppunt in je buurt.

PUCL 40081
QUICK-STEP LIVYN-VLOER MET PLANKVARIATIE

ANDERE VINYLVLOER ZONDER PLANKVARIATIE

Dankzij het plankeneffect met levensechte kleurvariaties en nuances
haal je natuur en authenticiteit in huis.

Bestel je vloerstalen online
Benieuwd hoe de door jou gekozen vloer er in werkelijkheid uitziet? Past de vloer bij je meubels, de
kleur van de muren,...? Bestel online een vloerstaal en ontdek het zelf.

Behandeling:

Geborsteld

Zaagsnede |

Afwerking:

Matte afwerking |

Voegen:

Rustieke voeg

Moderne voeg

Microvoeg
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BAGP

BACL

BACP

125,6 x 19,4 cm

125,1 x 18,7 cm

125,1 x 18,7 cm

2,5 mm

4,5 mm

4,5 mm

NIEUW

RBACL
125,1 x 19 cm

NIEUW

5 mm

CANYON EIK LICHT MET ZAAGSNEDEN
40128

FLUWEEL EIK LICHT
40157

CANYON EIK BEIGE
40038

ZIJDE EIK LICHT
40052

CANYON EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN
40030

FLUWEEL EIK BEIGE
40158

DRIJFHOUT EIK BEIGE
40018

SELECT EIK LICHT
40032

ZIJDE EIK WARM NATUUR
40130

SELECT EIK NATUUR
40033

CANYON EIK NATUUR
40039

COTTAGE EIK NATUUR
40025

VINTAGE KASTANJE NATUUR
40029

VICTORIAANS EIK NATUUR
40156

FLUWEEL EIK ZAND
40159

FLUWEEL EIK BRUIN
40160

Structuur:

Elegante houtstructuur

Natuurlijke houtstructuur

Intense houtstructuur

Steenstructuur

RBACP
125,1 x 19 cm
5 mm

ZIJDE EIK GRIJSBRUIN
40053

CANYON EIK LICHTBRUIN MET
ZAAGSNEDEN
40031

HISTORY EIK GRIJS
40037

COTTAGE EIK DONKERBRUIN
40027

COTTAGE EIK GRIJSBRUIN
40026

CANYON EIK BRUIN
40127

Voor de beschikbaarheid van de rigid collectie: raadpleeg een Quick-Step verkooppunt in je buurt.

Te veel opties om te kiezen?
Weet je niet welke vloer je absolute favoriet is? De RoomViewer
helpt je bij je keuze. Probeer onze opties uit op www.quick-step.com

Behandeling:

Geborsteld

Zaagsnede |

Afwerking:

Matte afwerking |

Voegen:

Rustieke voeg

Moderne voeg

Microvoeg
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AMGP

AMCL

AMCP

130,5 x 32,7 cm

130 x 32 cm

130 x 32 cm

2,5 mm

4,5 mm

CLEAN
CARRARA MARMER WIT
40136

RAMCL
61 x 30,5 cm

4,5 mm

5 mm

VIVID
BETON DONKERGRIJS
40051

CLEAN
MINIMAL MEDIUMGRIJS
40140

RAMCP
61 x 30,5 cm

VIVID
BETON WARMGRIJS
40050

CLEAN

NIEUW

5 mm

VIVID
BETON LICHT
40049

MINIMAL LICHTGRIJS
40139

NIEUW

CLEAN
MINIMAL TAUPE
40141

CLEAN
VIBRANT ZANDKLEUR
40137

Ambient Click/Click+/Glue+
behalve 40136, 40139, 40140, 40141
Ambient Click/Click+/Glue+
40136, 40139, 40140, 40141
Ambient Rigid Click/Click+
Voor de beschikbaarheid van de rigid collectie: raadpleeg een
Quick-Step verkooppunt in je buurt.
CLEAN
VIBRANT MEDIUMGRIJS
40138
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VIVID
LEISTEEN ZWART
40035

Structuur:
Behandeling:

Geborsteld

Elegante houtstructuur
Zaagsnede |

Afwerking:

Natuurlijke houtstructuur
Matte afwerking |

Intense houtstructuur
Voegen:

Rustieke voeg

Steenstructuur
Moderne voeg

Microvoeg

Ga verticaal:
plaats Quick-Step-vinyl op je muren

AMGP 40136

Wist je dat luxevinylvloeren van Quick-Step ook op muren kunnen
worden geplaatst? Hierdoor is het mogelijk om de esthetiek van je
vloer door te trekken naar een of meerdere muren van je interieur.
Dat zorgt voor een uniek en stijlvol gevoel van ruimte. Het is zelfs
mogelijk om Quick-Step Livyn in de douche te plaatsen!

4 gouden regels
1 Gebruik vast te lijmen Livyn-vloeren: kies je favoriet uit onze
Pulse, Balance of Ambient Glue+ collectie.
2 Op een muur: start met een vlakke en droge ondergrond en gebruik
een geschikte kleefstof (bv. Ultrabond ECO MS 4LVT/wall …).
3 In een douche: start met een vlakke, droge en dampdichte
ondergrond.
4 Plaatsing: lees altijd de specifieke plaatsingsinstructies op
www.quick-step.com
AMGP 40140
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STAP 1
PLAATSING

Moeiteloze plaatsing van je vloer

1 Eenvoudige plaatsing dankzij

2 Plaats Livyn op vloerverwarming

Onze Uniclic ® Multifit- en Uniclic ® kliksystemen zijn speciaal ontworpen
voor Livyn-vloeren, waardoor deze snel
en gemakkelijk geplaatst kunnen worden.
De verbeterde dropdowntechnologie
zorgt voor extra sterkte dankzij de
verticale en horizontale vergrendeling.

3 Geschikt voor renovaties

en -koeling

de kliksystemen

Dankzij de uitstekende thermische geleidbaarheid zijn Livyn-vloeren geschikt voor
plaatsing op standaard vloerverwarming
en -koeling.
Ga voor meer informatie naar:
www.quick-step.com

Livyn-vloeren zijn dun, waardoor je ze
gemakkelijk bovenop een bestaande vloerbedekking kunt plaatsen. Hierdoor blijf je
bespaard van veel afbraakwerk en kun je
je ruimte zonder problemen renoveren.

Plaatsingstools
Plaats je vinylvloer op een gemakkelijke en professionele manier met de handige plaatsingstool en het snijmes.

QSVSTARTKIT

QSVKNIFE / NEVKNIFEREFILL

Quick•Step®

STARTERSKIT

Quick•Step®

Inhoud: Quick-Step mes,
plaatsingstool,
Clean voor Livyn (750 ml)

LIVYN-SNIJMES

QSVTOOL

QSTOOLA

Quick•Step®

Quick•Step®

LIVYN-PLAATSINGSTOOL

PLAATSINGSSET

Alleen voor Rigid Click/Click+

Quick•Step®

NAVULLING

1 ST = 40 messen

Quick-Step Livyn-vloeren kunnen op twee verschillende manieren geplaatst worden: zwevend of gelijmd.
Om je vloer perfect te plaatsen, bekijk de plaatsingsvideo's op bit.ly/ytquickstep
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Een geklikte of een gelijmde vloer: wat kies jij?
Quick•Step®

BASIC ONDERVLOER

QSVUDLBASIC15
Inhoud:
1 rol = 15 m²
Dikte: 1 mm

KLIK
Je Livyn-vloer plaatsen is een fluitje van een cent dankzij de
gepatenteerde Uniclic ® Multifit- en Uniclic ® -kliksystemen.
Een goede ondervloer heeft een grote invloed op het
uiteindelijke uitzicht, de kwaliteit en het comfort van je
Quick-Step Livyn-vloer. Gebruik voor alle gewone installaties
een Basic ondervloer. Gebruik de Sunheat ondervloer
van Livyn voor kamers met grote temperatuurvariaties
(bv. veranda). Gebruik de Transitstop ondervloer (alleen
in combinatie met onze rigid-vloeren) voor de beste
geluidsisolatie voor de ruimte eronder.

Quick•Step®

SUNHEAT ONDERVLOER

QSUVDLSH10
Inhoud:
1 rol = 10 m²
Dikte: 1,5 mm
Alleen voor Click/Click+
NIEUW

• Een Quick-Step-ondervloer egaliseert en helpt kleine
oneffenheden te voorkomen.
• Het biedt een uitstekende akoestische isolatie en
vermindert kraakgeluiden wanneer je over de vloer loopt.
• Uitstekend geschikt voor vloerverwarming en/of -koeling.

LIJM
Livyn Glue+ moet gelijmd worden.
In samenwerking met lijmspecialist Soudal ontwikkelde
Quick-Step speciaal voor Livyn een lijm van uitstekende
kwaliteit.

Quick•Step®

TRANSITSTOP ONDERVLOER

QSVUDLTRS15
Inhoud:
1 rol = 15 m²
Dikte: 1,5 mm
Alleen voor Rigid Click/Click+

Quick•Step®

LIVYN-LIJM

15kg: QSVGLUE15 = voor +/- 50 m²
6kg: QSVGLUE6 = voor +/- 20 m²

Quick•Step®

• Makkelijk uitstrijkbaar en garandeert een snelle hechting.
• Dampdicht.
• Uitstekend geschikt voor vloerverwarming en/of -koeling.

LIVYN-LIJMKAM

QSVA2
De Livyn lijmkam zorgt voor een perfecte
lijmhoeveelheid per m². Afzonderlijk te bestellen.
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STAP 2
AFWERKING

Een perfecte afwerking
Werk je vloer perfect af met de plinten en profielen van Quick-Step.

Plinten
Quick•Step®

LIVYN-PLINT

2000 x 48 x 12 mm / 2000 x 55 x 12 mm

Quick•Step®

Quick•Step®

40 x 14 mm (kunnen op de gewenste lengte
afgesneden worden)

2000 x 55 x 13 mm

FLEXIBELE SCHILDERPLINT

QSFLEXSKR

100 %
PASSEND
QSVSKRA(-)
QSVSKRB(-)

PATENT PENDING

LIVYN-SCHILDERPLINT

QSVSKRPAINTA

QSVSKRA(-): 2000 x 48 x 12 mm. Beschikbaar voor alle Balance- en Ambientvloeren
QSVSKRB(-): 2000 x 55 x 12 mm. Beschikbaar voor alle Pulsevloeren
Past qua kleur en structuur perfect bij de Quick-Step Livyn-vloer.

Aluminium afwerkingsprofielen
Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

2000 x 7 x 24 mm QSVEXPSILV
(voor Click/Click+ vloeren)
2000 x 8 x 30 mm QSVREXPSILV
(voor Rigid Click/Click+ vloeren)

2000 x 7 x 26 mm QSVADPSILV
(voor Click/Click+ vloeren)
2000 x 8 x 29 mm QSVRADPSILV
(voor Rigid Click/Click+ vloeren)

2000 x 7 x 18 mm QSVENPSILV
(voor Click/Click+ vloeren)
2000 x 8 x 21 mm QSVRENPSILV
(voor Rigid Click/Click+ vloeren)

LIVYN-UITZETTINGSPROFIEL

QSV(R)EXPSILV

LIVYN-AANPASSINGSPROFIEL

QSVADPSILV

MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL

1860 x 47 x 12,3 mm
Beschikbaar in zilver. Overbrugt
hoogteverschillen tot 12,3 mm en kan
worden gebruikt als aanpassingsof uitzettingsprofiel.
QSPRSILV
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LIVYN-EINDPROFIEL

QSV(R)ENPSILV

Quick•Step®

ONE4ALL-LIJM

290 ml QSGLUE290
De plinten en profielen
kunnen snel en stevig
worden vastgelijmd met
de Quick-Step
One4All-lijm.

Afwerkingsprofielen voor vloer en trappen
Quick∙Step Incizo : vier vragen, één antwoord
®

®

Het Incizo ® profiel van Quick-Step is een multifunctioneel afwerkingsprofiel. Je kan dit profiel zowel voor de afwerking van je vloer als van je trap
gebruiken en dit in een passende kleur. Snij het Incizo ® basisprofiel gewoon in de gewenste vorm met het meegeleverde mesje. Het
multifunctioneel profiel kan gebruikt worden om:

1

twee vloeren van
dezelfde hoogte
samen te voegen

2

je vloer af te werken
langs muren of ramen

3

vloeren van
verschillende hoogte
samen te voegen

4

je trappen of treden
mee af te werken

Quick•Step®

INCIZO ® PROFIEL

QSVINCP(-)
32 x 7 x 2000 mm
Inhoud: 1 Incizo®, 1 mesje, 1 kunststof rail
Alleen voor Rigid Click/Click+

Met uitzondering van de rigid collecties kan je Quick-Step
vinylvloeren installeren zonder uitzettingsvoeg en afwerkings
profiel. Hou bij de rigid vloeren rekening met een
uitzettingsvoeg om de 13 meter.

Metalen afwerkingsprofielen voor trappen en treden
Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

2000 x 25 x 25 mm

2000 x 26 x 40 mm

2000 x 15 x 30 mm

TRAPPROFIEL
BINNENHOEK (GELIJMD)

QSVSTPINGLUE

TRAPPROFIEL
BUITENHOEK (GELIJMD)

QSVSTPGLUE

TRAPPROFIEL
KLIK

QSVSTPCLICK
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Afwerkingstools
Quick•Step®

Quick•Step®

Quick•Step®

310 ml QSKIT(-)

310 ml QSKITTRANSP

Inhoud: 2 rozetten per verpakking
QSRCINOX15/22
Werk je
verwarmingselementen
en -leidingen af met
(roestvrij stalen) rozetten.
Verkrijgbaar in twee
diameters: 15 en 22 mm.

KIT

HYDROKIT

Elastische pasta op acrylbasis.
Gebruik de kit om voegen
in een passende kleur op te
vullen.

ROZET

De Quick-Step Hydrokit is
een transparante silicone
voor een onzichtbare en
watervaste afwerking.

Alleen voor Glue+/Rigid

STAP 3
REINIGING

Hou je vloer in topconditie
Quick•Step®

REINIGINGSKIT

Inhoud: dweilhouder, wasbare microvezeldweil,
1000 ml Quick-Step reinigingsmiddel
De reinigingsproducten zijn speciaal ontwikkeld
voor Quick-Step vloeren. Ze reinigen het
vloeroppervlak grondig en behouden het
originele uitzicht van je vloer. Er wordt geen laag
schoonmaakproduct achtergelaten.

Ook apart te verkrijgen:

Quick•Step® REINIGINGSPRODUCT

2,5 L

Quick•Step® REINIGINGSPRODUCT

1000 ML

QSCLEANING2500
QSCLEANING1000
QSSPRAYKIT
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Quick•Step® DWEIL

QSSPRAYMOP

Energie-efficiënte
productiemethoden

Wij wekken energie op uit ons
afval.
De Livyn productiefabriek gebruikt
dit als haar primaire energiebron.

We blijven onze waterconsumptie
minimaliseren. 97% van onze
watertoevoer voor productie
is gerecycleerd water en meer
dan 1.000 m³ regenwater wordt
opnieuw gebruikt.

Zorgvuldig geselecteerde
grondstoffen

Quick-Step Livyn bevat geen
gevaarlijke stoffen.
We gebruiken alleen ftalaatvrije
weekmakers.*

Ons afval wordt 100%
gerecycleerd.

Quick-Step Livyn is een veilige en
extreem duurzame vloer

Door het perfect afgedichte
oppervlak ligt de emissie van
vluchtige organische stoffen
50 keer lager dan strengste
Europese norm.

Dankzij de Scratch & Stain
Guard-technologie kan vuil
gewoon van de vloer afgeveegd
worden, waardoor die hygiënisch
blijft. Er zijn geen agressieve
reinigingsmiddelen nodig.

* Dezelfde ftalaten kunnen gebruikt worden in PVC voor kinderspeelgoed of voor de verpakking van levensmiddelen.
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Inspiratie nodig?

Vraag naar een Quick·Step® Master Installer

Bekijk met de Quick-Step Room Viewer hoe een vloer er uitziet
in je eigen interieur. Ga naar www.quick-step.com of bezoek
onze showroom en krijg advies op maat van één van onze
interieurexperts.

Nadat je eenmaal een prachtige Quick-Step
vloer hebt uitgekozen, heb je natuurlijk ook een
uitmuntende installateur nodig.
Kies voor een Quick-Step Master Installer om
er zeker van te zijn dat de installatie wordt
uitgevoerd door een echte vakman die je vloer
de zorg en nauwgezette aandacht voor detail
geeft die de vloer verdient. Ook is je gemoedsrust gegarandeerd
met de unieke Quick-Step installatiegarantie van 2 jaar.

Maak een afspraak via
www.quick-step.com of +32 56 67 52 11
Open op vrijdag van 17.30 tot 20.00
en zaterdag van 10.00 tot 18.00
Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (België)

Je Quick•Step ® -verkooppunt

VOLG ONS OP
www.facebook.com/QuickStepFloors
plus.google.com/+quickstep

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

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor
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