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We streven naar de perfecte balans 
tussen houtsoort, classificatie, kleur, 
structuur, afwerking en plankgrootte.

design

Al onze vloeren hebben 
een PEFC-certificatie. Dit 
geeft aan dat het hout 
afkomstig is uit duurzaam 
beheerde bossen.

natuur

Sommige vloeren hebben noten 
die slechts gedeeltelijk gevuld zijn, 
andere hebben noten die met de 
hand zijn geschuurd. Zo willen we 
het hout volledig tot leven laten 
komen.

natuurlijke  
noten

Ontdek onze 
passie voor ...

Door verschillende behandelingstechnieken zoals 
beitsen en roken krijgt elke plank een unieke 
kleur. Op deze manier creëren we een levendige 
kleurvariatie in de planken en brengen we het 
authentieke karakter van de natuur binnen in de 
woning.

authenticiteit

PEFC/07-32-37
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De zaagsnedes zijn het tastbare bewijs 
van puur ambachtelijk vakmanschap. De 
met de hand aangebrachte zaagsnedes 
variëren dan ook in diepte, breedte 
en tussenruimte. Geen enkele plank is 
hetzelfde!

ambachtelijke 
kenmerken

vakmanschap
Bij onze 'reclaimed' look 
zie je zaagsnedes en kleine 
hoogteverschillen en spleetjes.

details

houtstructuren
We borstelen bepaalde vloeren om de natuurlijke houtnerven te 
benadrukken en een bijzonder authentiek gevoel te creëren.

perfecte  
 afwerking

Een Variano of Intenso plank bestaat uit 
meerdere smalle planken en wordt met zorg 
voor de kleinste details én met de hand 
samengesteld.

Sommige van onze vloeren zijn zo mat 
als onbehandeld hout. Maar ze zijn wél 
onderhoudsvriendelijk.
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PROTECT+

Authentieke schoonheid, 
comfortabel wonen

Maximaal plezier, minimaal onderhoud

Alle Quick-Step-parketvloeren zijn afgewerkt met een 
geavanceerde vernis of olie. Die maakt je vloer slijtvast en 
vlek- en krasbestendig. De nieuwe, waterafstotende Protect+-

technologie voorkomt bovendien dat er vocht in het hout dringt en de voegen vervuilt. 
Zo blijft de overgang tussen de planken er als nieuw uitzien. Dankzij de unieke 
combinatie van deze eigenschappen en de authentieke vloerontwerpen geniet je 
jarenlang van schoonheid en kwaliteit. Met de juiste producten is het bovendien erg 
gemakkelijk om een geoliede Quick-Step-parketvloer terug op te frissen.

NIEUW   Protect+

Dankzij Quick-Step’s unieke 
Protect+-technologie blijft je 
vloer langer mooi. 
Ontdek meer op p. 8-9. 
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100% 
WOOD

Quick-Step parket,  
de pracht van natuur

Haal de pracht van de natuur in huis met een 
100% echt houten parketvloer van Quick-Step. De 
verschillende afmetingen van de planken en het brede 

palet aan natuurlijke kleuren en afwerkingen passen perfect bij 
elke stijl en interieur. Wij letten extra op de noten, nerven en kleur 
van de planken om je een warme, met de hand gemaakte houten 
vloer aan te bieden.

Je parketvloer plaatsen

Een Quick-Step parketvloer plaatsen is erg makkelijk. 
Klinkt ongeloofwaardig? Laat ons je helpen en bekijk 
onze installatievideo's op bit.ly/ytquickstep

Een perfect geplaatste vloer 
in slechts enkele klikken

Een eenvoudig te plaatsen parketvloer? Met Quick-Step is 
dat mogelijk. Dankzij het Uniclic® Multifit kliksysteem kun jij, of 
een professional, je nieuwe vloer in een mum van tijd plaatsen. 
Dankzij dit systeem kun je de planken in elkaar klikken aan 
de hand van drie methoden. Kijk op pagina 29 voor meer 
informatie over dit revolutionaire plaatsingssysteem.

Nog een groot voordeel: geen werk meer na de plaatsing. 
Geen schuurwerk, stof, vernis, olie of schilderwerk. Zodra je 
Quick-Step parketvloer geplaatst is, kan je er vele jaren van 
genieten.

7



PAL 3092S

EX
TR

A RESISTAN
T

STAIN

S | SCRATCHES | LIQ
UID

S

8



PROTECT+

Hoogwaardige afwerking in vernis of olie

Schuivende stoelen, hoge hakken, spelende kinderen,... Je vloer krijgt het elke dag hard te 
verduren. Daarom krijgen Quick-Step-parketvloeren een extra, hoogwaardige beschermlaag in 
vernis of olie. Of je nu kiest voor licht glanzend of de typische matte look van onbehandeld hout, 
je vloer is beter bestand tegen slijtage, vlekken en krassen.                  

NIEUW    Unieke, vochtafstotende voegtechnologie: Protect+

Gemorst? Geen nood, je parketvloer onderhouden was nog nooit zo makkelijk. 
De Quick-Step-parketvloeren zijn uitgerust met een unieke, vochtafstotende 
voegtechnologie: Protect+. Zo kan er bij het morsen of schoonmaken geen 
vloeistof het hout binnendringen en de voegen vervuilen. De overgang tussen de 

planken blijft er, zelfs bij veelvuldig kuisen, jarenlang mooi uitzien.  

Wil je een vloer die onderhoudsvriendelijk is? Dan is een Quick-Step-parketvloer precies wat je 
zoekt.

Wie een houten vloer kiest, wil de authentieke schoonheid ervan zo lang mogelijk bewaren. En dat is precies waar 
de parketvloeren van Quick-Step voor ontworpen zijn: om een warme thuis te creëren waar je een leven lang 
zorgeloos plezier aan hebt.

Duurzame authentieke 
schoonheid

MET PROTECT+-TECHNOLOGIE ZONDER PROTECT+-TECHNOLOGIE
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IMP 1626S PAL 3889S

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!
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CAS 3897S

IMP 3793S

VAR1630S

MAS 3563S

Onze extra matte lakafwerking combineert de look 
van onbehandeld hout en de voordelen van een 
gelakte vloer. De vloer is onderhoudsvriendelijk 
en de lak biedt een maximale bescherming tegen 
krassen en vlekken voor een vloer in topconditie!
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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.

Wij begeleiden 
je naar de 
perfecte vloer
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1 2 3

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.

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

Een poging waard!
Ga naar de FloorExplorer op

www.quick-step.com

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

3 EENVOUDIGE STAPPEN NAAR JE  
PERFECTE VLOER

EEN VOORBEELD VAN JE FAVORIETE VLOEREN

KIES EEN KAMER  KIES EEN KLEUR BEPAAL JE STIJL
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105 x 31 cm 105 x 31 cm

Collectie planken

afmetingen dikte voegen samenstelling verpakking Protect+ garantie

240 x 26 cm  14 mm
4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 2,496 m2 PROTECT+

220 x 22 cm  14 mm
4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 1,936 m2 PROTECT+

182 x 19 cm  14 mm 2
/ 

4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,075 m2 PROTECT+

182 x 14,5 cm  14 mm 2 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 1,583 m2 PROTECT+

182 x 14,5 cm  12,5 mm 2
/ 

4

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm
6 x 
= 1,583 m2 PROTECT+

 

                  multistrip
220 x 19 cm  14 mm 0 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,508 m2

 NIEUW  
 14 mm 0 HDF

3,2 mm
4 x 
= 1,302 m2

Fineer ruglaag

Geoliede/gelakte afwerking

Bovenlaag van 3,2 mm (Compact: 2,5 mm)

Kern in sparrenhout (Compact: HDF)

  multistrip
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afmetingen dikte voegen samenstelling verpakking Protect+ garantie

240 x 26 cm  14 mm
4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 2,496 m2 PROTECT+

220 x 22 cm  14 mm
4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 1,936 m2 PROTECT+

182 x 19 cm  14 mm 2
/ 

4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,075 m2 PROTECT+

182 x 14,5 cm  14 mm 2 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 1,583 m2 PROTECT+

182 x 14,5 cm  12,5 mm 2
/ 

4

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm
6 x 
= 1,583 m2 PROTECT+

 

                  multistrip
220 x 19 cm  14 mm 0 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,508 m2

 NIEUW  
 14 mm 0 HDF

3,2 mm
4 x 
= 1,302 m2

Elke verpakking kan maximaal één plank bevatten 

bestaande uit meerdere delen van variabele lengte.

alleen IntensoRuglaag in fineer

Geoliede afwerking
Bovenlaag van 3,2 mm

HDF-kern
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De details maken het verschil

Marquant

Hout met grote noten. Grote variatie in kleur 
en structuur.

Vibrant

Hout met grote noten en kleine barsten. 
Grote variatie in kleur en structuur met een 
rustieke uitstraling.

Nature

Hout met noten. Variatie in kleur en structuur.

K
LE

U
R Natuurlijke kleur Levendige variatie Levendige variatie 

SP
IN

TH
O

U
T

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

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

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

K
N

O
PE

N Max. 20 mm (volledig gevuld) Max. 50 mm (half of volledig gevuld) Max. 80 mm (half of volledig gevuld) 

BA
RS

TE
N

Niet mogelijk Niet mogelijk

Classificatie

De parketcollectie van Quick-Step is gemaakt van echte eik. Iedere vloer heeft zijn eigen 
unieke look. Door de combinatie van een zorgvuldige selectie van classificatie en structuur 
en innovatieve bovenlagen en afwerkingen creëren wij een perfecte harmonie tussen alle 
elementen van onze vloeren. Wat je ook zoekt, wij hebben de juiste vloer voor iedere stijl en 
iedere kamer.

We hanteren een uniek classificatiesysteem waarmee we onze vloeren in drie verschillende 
categorieën onderbrengen. Dit geeft je een idee hoe je vloer eruit zal zien.

Meesters in ons vak

Bij Quick-Step zijn we erg begaan 
met de schoonheid van hout. 
Daarom gebruiken we alleen het 
beste hout voor onze parketvloeren. 
We maken gebruik van traditionele, 
hoogwaardige materialen en 
hanteren ze uiterst zorgvuldig. Wat we 
echter nooit zullen doen, is stoppen 
met innoveren in design. Meer 
informatie over onze passie vindt u op 
pagina 4 - 5.

16



Behandeling 

 Geborsteld  
 Diep geborsteld

Door het borstelen komt de natuurlijke 
nerfstructuur van de houten plank goed tot 
haar recht en wordt diepte toegevoegd.

 Natuurlijke noten

Bij sommige vloeren zijn de noten niet 
volledig gevuld. Sommige zijn zelfs met de 
hand geschuurd om het levendige karakter 
van het hout te accentueren.

 Zaagsnedes

Willekeurige zaagmarkeringen benadrukken 
het vakmanschap en karakter van de houten 
planken.

 'Reclaimed' look  

Onze Variano en Intenso vloeren zijn speciaal 
ontworpen met een reclaimed look: hiervoor 
zorgen zaagsnedes, kleine hoogteverschillen 
en spleetjes. Zie pagina 24-25.

 Design kleuren

Door verschillende behandelingstechnieken 
zoals beitsen en roken krijgt elke plank een 
unieke kleur.

1  Geolied 2  Gelakt

 Geoliede afwerking    

  Extra matte geoliede afwerking

 Extra matte afwerking

 Matte afwerking

 Zijdeachtige afwerking

• 7 lagen beschermende lak
• Zeer krasbestendig en slijtvast. Beschermt tegen water 

en huishoudelijke chemicaliën
• Gemakkelijk te reinigen houten vloer

Afwerking

Alle Quick-Step parketvloeren worden voorbewerkt in de fabriek. Zo is er na de plaatsing geen nabehandeling met olie of lak vereist.

• 2 lagen olie van hoge kwaliteit
• Benadrukt de authenticiteit van echt hout
• Kan met de Quick-Step onderhoudsproducten worden 

vernieuwd en hersteld

  Extra matte geoliede afwerking NIEUW

Door de nieuwe extra matte geoliede afwerking wordt het 
natuurlijke en authentieke karakter van de houten vloer benadrukt.

 Extra matte afwerking NIEUW

De extra matte vernisafwerking combineert de look van 
onbehandeld hout en de voordelen van een geverniste vloer.
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MAS 3566S

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.

MAS 3566S

Haal authenticiteit 
in huis
Ontdek ons gamma van 100% echt houten parketvloeren

18



IMP 
220 x 22 cm   14 mm

MAS 
240 x 26 cm   14 mm

4
 

BEVROREN EIK EXTRA MAT  
MAS3562S 
VIBRANT

 4
 

CAPPUCCINO BLOND EIK EXTRA MAT 
MAS3566S 
VIBRANT

  4

DONKERE CHOCOLADE EIK GEOLIED 
EXTRA MAT 
MAS3564S 
VIBRANT

  4
 

EVEREST WIT EIK EXTRA MAT 
IMP3793S 
VIBRANT

  4
 

AUTHENTIEKE EIK EXTRA MAT 
IMP3792S 
VIBRANT

  4
 

GENERFDE EIK EXTRA MAT 
IMP3790S 
VIBRANT

   4
 

EIK KARAMEL GEOLIED 
IMP1625S 
VIBRANT

   4
 

EIK NOUGAT GEOLIED 
IMP1626S 
VIBRANT

    4
 

EIK RUW GRIJS GEOLIED 
IMP1628S 
MARQUANT

Extra lange en extra brede planken met een authentieke look

Lange en brede eiken planken

Behandeling:  Geborsteld Diep geborsteld  Zaagsnedes  Natuurlijke noten  'Reclaimed' look  Design kleuren

Afwerking:   Geolied  Extra mat geolied  Extra mat  Mat  Zijde | Voegen:  0
 

2
 

4    

  4
 

WINTERSTORM EIK GEOLIED EXTRA 
MAT
MAS3563S 
VIBRANT

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W
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PAL 
182  x 19 cm   14 mm

 2
 

EIK POLAIR MAT 
PAL1340S 
NATURE

 4
 

BEVROREN EIK EXTRA MAT 
PAL3562S 
VIBRANT

2
 

SNEEUWWIT EIK EXTRA MAT 
PAL3884S 
NATURE

 4
 

LIMOEN EIK EXTRA MAT 
PAL3887S 
VIBRANT

4
 

ZEEBODEM EIK GEOLIED  
PAL3890S 
VIBRANT

 4
 

IJZIGE EIK EXTRA MAT 
PAL3787S 
VIBRANT

 2
 

HAVERVLOKKEN WITTE EIK GEOLIED 
PAL3891S 
MARQUANT

  4
 

ZOMEREIK EXTRA MAT 
PAL3886S 
VIBRANT

 4
 

SUNSET EIK EXTRA MAT 
PAL3893S 
VIBRANT

  2
 

PEPERKOEK EIK EXTRA MAT 
PAL3888S 
NATURE

 4
 

COUNTRY RUWE EIK EXTRA MAT 
PAL3097S 
VIBRANT

  4
 

EIK KANEEL EXTRA MAT 
PAL3096S 
VIBRANT

Elegante eiken planken

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.

2
 

VERFIJNDE EIK EXTRA MAT 
PAL3095S 
NATURE

2
 

EIK DUIN WIT GEOLIED 
PAL1473S 
NATURE

2
 

HONING EIK GEOLIED 
PAL1472S 
NATURE

 2
 

EIK HÉRITAGE NATUUR MAT 
PAL1338S 
MARQUANT

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W
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   4
 

MIDDERNACHT EIK GEOLIED 
PAL3889S 
VIBRANT

  2
 

ZILVERACHTIGE EIK EXTRA MAT 
PAL3892S 
MARQUANT

   4
 

LATTE EIK GEOLIED 
PAL3885S 
VIBRANT

   4
 

BETON EIK GEOLIED 
PAL3795S 
VIBRANT

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.

 2
 

WINTEREIK GEOLIED 
PAL3092S 
NATURE

   4
 

BLUE MOUNTAIN EIK GEOLIED 
PAL3094S 
VIBRANT

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

Behandeling:  Geborsteld Diep geborsteld  Zaagsnedes  Natuurlijke noten  'Reclaimed' look  Design kleuren

Afwerking:   Geolied  Extra mat geolied  Extra mat  Mat  Zijde | Voegen:  0
 

2
 

4    
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CAS 
182 x 14,5 cm   14 mm

  2
 

OUD BRUIN EIK GEOLIED 
CAS3897S 
MARQUANT

2
 

SNEEUWWIT EIK EXTRA MAT 
CAS3884S 
NATURE

2
 

ZIJDE EIK EXTRA MAT 
CAS3894S 
NATURE

 2
 

EIK PUUR MAT 
CAS1341S 
NATURE

2
 

EIK POLAIR MAT 
CAS1340S 
NATURE

2
 

HONING EIK GEOLIED 
CAS1472S 
NATURE

2
 

EIK DUIN WIT GEOLIED 
CAS1473S 
NATURE

 2
 

EIK HÉRITAGE NATUUR MAT 
CAS1338S 
MARQUANT

 2
 

EIK KOFFIE BRUIN MAT 
CAS1352S 
NATURE

 2
 

EIK WENGÉ ZIJDE 
CAS1343S 
NATURE

  2
 

GEROOKTE EIK HAVANA MAT 
CAS1354S 
NATURE

  2
 

EIK CAPPUCCINO GEOLIED 
CAS1478S 
MARQUANT

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.

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

Kleinere planken in verschillende houtsoorten
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Behandeling:  Geborsteld Diep geborsteld  Zaagsnedes  Natuurlijke noten  'Reclaimed' look  Design kleuren

Afwerking:   Geolied  Extra mat geolied  Extra mat  Mat  Zijde | Voegen:  0
 

2
 

4    

COM 
182 x 14,5 cm   12,5 mm

 2
 

EIK HIMALAYAWIT EXTRA MAT 
COM3098 
MARQUANT

  2
 

EIK SNEEUWVLOKWIT EXTRA MAT 
COM3099 
MARQUANT

  4
 

SAFFIER EIK EXTRA MAT 
COM3895 
VIBRANT

   4
 

NOOTMUSKAAT EIK GEOLIED 
COM3898 
VIBRANT

2
 

EIK KATOENWIT MAT 
COM1451 
MARQUANT

 2
 

EIK KIEZELGRIJS EXTRA MAT 
COM3107 
MARQUANT

 4
 

COUNTRY RUWE EIK EXTRA MAT 
COM3097 
VIBRANT

    4
 

DUSK EIK GEOLIED 
COM3899 
VIBRANT

 2
 

EIK PUUR EXTRA MAT 
COM3100 
MARQUANT

 2
 

EIK NATUUR MAT 
COM1450 
MARQUANT

Planken met een dikte geschikt voor renovaties

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

N
IE

U
W

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
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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.

Variano Intenso

VAR 
220 x 19 cm 0   14 mm

    

 EIK GEVERFD WIT GEOLIED 
VAR1629S 
MARQUANT

     

EIK ROYAAL GRIJS GEOLIED 
VAR1631S 
MARQUANT

    

DYNAMISCHE RUWE EIK EXTRA MAT 
VAR3102S 
MARQUANT

     

EIK ESPRESSO BLEND GEOLIED 
VAR1632S 
MARQUANT

    

SEASHELL WITTE EIK EXTRA MAT 
VAR3101S 
MARQUANT

     

EIK CHAMPAGNE BRUT GEOLIED 
VAR1630S 
MARQUANT

Unieke planken met een ‘reclaimed’ look en patroon

De Variano en Intenso collecties zijn een unieke creatie van Quick-Step. De 
planken bestaan uit meerdere kleine houten planken met een verschillende 
lengte, breedte en afwerking; ruw of glad, met grote en kleine noten, de 
ene iets rechter dan de andere, perfect gelijkmatig of met een zaagsnede. 
Deze kleine planken worden zorgvuldig uitgekozen en met de hand als een 
puzzel in elkaar gezet. Zo ontstaan er fantastische eyecatchers met een 
opvallende ‘reclaimed’ look.
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Behandeling:  Geborsteld Diep geborsteld  Zaagsnedes  Natuurlijke noten  'Reclaimed' look  Design kleuren

Afwerking:   Geolied  Extra mat geolied  Extra mat  Mat  Zijde | Voegen:  0
 

2
 

4    

INT 3903INT 3903

INT 
105  x 31 cm 0    14 mm

     

ARTISANALE EIK GEOLIED 
INT3902 
VIBRANT

     

ECLIPS EIK GEOLIED 
INT3903 
VIBRANT

     

INDUSTRIËLE EIK GEOLIED 
INT3904 
VIBRANT

     

INTENSE EIK GEOLIED 
INT3901 
VIBRANT

NIEUW V-patroonplank met een unieke ‘reclaimed’ look
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STAP 1
PLAATSING

1  Plaats je vloer waar jij wil, ook op 
vloerverwarming

Quick-Step parketvloeren kunnen perfect 
op vloerverwarming worden geplaatst, 
of je nu voor een zwevende of gelijmde 
plaatsing kiest. 

3  Plaatsingstools  
voor elke situatie

De Quick-Step accessoires zoals onze 
plaatsingsset of handzaag maken het 
plaatsen van je vloer erg eenvoudig.

2  Eenvoudige installatie dankzij het 
dropdown kliksysteem

Het Uniclic® Multifit kliksysteem werd 
speciaal ontworpen voor parketvloeren, 
waardoor deze snel en gemakkelijk 
geplaatst kunnen worden. 

Bekijk onze installatiefilmpjes op www.quick-step.com 

Moeiteloos je vloer plaatsen 
Het leggen van een Quick-Step vloer gaat erg vlot en eenvoudig dankzij het wereldberoemde, gepatenteerde Uniclic® 
Multifit kliksysteem. Dit systeem is zeer gebruiksvriendelijk, bijzonder snel te plaatsen en bovendien veel steviger dan 
andere systemen. Met een Quick-Step vloer kan je rekenen op een gemakkelijke plaatsing, zelfs in moeilijk te bereiken 
hoeken of onder radiatoren en rondom deuren.

*Intenso: compatibel met het Uniclic®-kliksysteem.  
Bekijk de installatie-instructies op  
www.quick-step.com

alleen Intenso
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Een geklikte of een gelijmde vloer: wat kies jij?
Of je nu kiest voor een gelijmde of zwevende vloer, Quick-Step biedt altijd de perfecte oplossing.

Vloerverwarming: elke Quick-Step parketvloer kan bovenop een klassieke vloerverwarming worden geplaatst.  
 Belangrijk om te onthouden:

• Je verkrijgt het beste resultaat wanneer je de parketvloer lijmt met Quick-Step Parketlijm.
• Aangezien het niet mogelijk is om een dampscherm in combinatie met een gelijmde vloer te gebruiken, kan er door plotselinge 

of grote temperatuurveranderingen condensatie optreden.
• Bij een zwevende plaatsing op vloerverwarming raden we alleen de Quick-Step Silent Walk ondervloer aan. Deze ondervloer 

houdt opstijgend vocht of condensatie tegen. 

GELIJMD
Waarom Quick•Step® Parketlijm?

1  Maximale geluidsvermindering

Het geluid door het lopen dat in de kamer wordt gereflecteerd, 
wordt tot een minimum beperkt.

2  Vochtbestendig

De Quick-Step Parketlijm is goed bestand tegen vocht.

3  Hoge elasticiteit

De Quick-Step Parketlijm is zeer elastisch. Je vloer kan ademen en 
uitzetten in geval van temperatuurschommelingen.

4  Ideaal voor vloerverwarming

Lijmen is de beste oplossing voor vloerverwarmingssystemen.

ZWEVEND 
Waarom een Quick•Step® ondervloer?

1  Altijd geluidsabsorberend

Quick-Step ondervloeren behouden hun oorspronkelijke dikte 
doorheen de jaren. Je kan er dus zeker van zijn dat ze geluiden blijven 
dempen in de kamer waar de ondervloer is geplaatst alsook in de 
kamer eronder.

2  Ideaal voor Uniclic® Multifit

Alle Quick-Step ondervloeren creëren een stabiele basis die het 
Uniclic® Multifit systeem beschermt tegen zwaar meubilair en grote 
impact van korte duur zoals hoge hakken.

3  Egaliseert ongelijkheden

Een Quick-Step ondervloer zorgt voor een stevige, egale basis voor 
je nieuwe vloer.

4  Uitstekende bescherming tegen vocht

Het geïntegreerde Damp Proof Membrane (DPM) beschermt je vloer 
tegen opstijgend vocht.

Quick•Step®

PARKETLIJM
16 kg: QSWGL16 = voor +/- 16 m² 
gebruik 1-1,2 kg per vierkante meter bewerkt hout 
 

Quick•Step®

PARQUET LIJMKAM
QSWB11
De parketlijmkam zorgt voor een perfecte 
hoeveelheid lijm per m². Afzonderlijk te bestellen.
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Opmerking: het is belangrijk om een Quick-Step ondervloer of Quick-Step Parketlijm te gebruiken om de kwaliteit van je vloer te verzekeren. Bij een juiste plaatsing en correct onderhoud 

biedt Quick-Step garantie op de Quick-Step vloer en het Uniclic ® Multifit systeem. Vraag in je verkooppunt naar een originele Quick-Step ondervloer of de Quick-Step Parketlijm en ga naar  

www.quick-step.com voor onze garantievoorwaarden.

Ik wil een 
budgetvriendelijke 

oplossing

Ik wil zowel 
doorgangs- als 
reflectiegeluid 
verminderen

Ik wil het 
reflectiegeluid 

verminderen dat 
veroorzaakt wordt 

door over de vloer te 
lopen

Ik wil het geluid 
verminderen dat de 
buren kunnen horen

Ik heb bijkomende 
isolatie en egalisatie 
voor mijn vloer nodig

Quick•Step® 
BASIC PLUS

Quick•Step® 
UNISOUND

Quick•Step® 
SILENT WALK

Quick•Step® 
TRANSITSOUND

Quick•Step® 
THERMOLEVEL

QSUDLBP15/60 QSUDLDRUCO15 QSUDLSW7 QSUDLTRS15 QSUDLTL9

Een goede en 
budgetvriendelijke basis 

voor ruimtes waar er weinig 
wordt gelopen, zoals een 

slaapkamer of zolder.

Ideaal voor ruimtes 
 waar er veel wordt 
gelopen, zoals een 

woonkamer.

Ideaal voor de 
benedenverdieping. 

Geschikt voor 
vloerverwarming en 

-koeling.

Ik wil de geluidshinder 
voor buren verminderen.

De perfecte keuze voor 
een plaatsing bovenop 

een bestaande tegelvloer 
of een zeer ongelijke vloer. 

Biedt ook extra isolatie.

Dikte: 2 mm
Rol: 15 m2 / 60 m²

Dikte: 2 mm
Rol: 15 m2

Dikte: 2 mm
Rol: 7 m2

Dikte: 2 mm
Rol: 15 m2 

Dikte: 5mm 
Doos: 9m²

    
✓ Bescherming tegen 

vocht

✓ Egaliserend effect

✓ Bescherming tegen 
vocht

✓ Egaliserend effect

✓ Bescherming tegen 
vocht

✓ Egaliserend effect

✓ Vloerverwarming 

✓ Vloerkoeling

✓ Bescherming tegen 
vocht

✓ Egaliserend effect

✓ Bescherming tegen 
vocht

✓ Egaliserend effect

Een Quick•Step® ondervloer voor elke situatie
Bij het plaatsen van een vloer is een ondervloer absoluut noodzakelijk. De juiste ondervloer heeft immers een grote invloed op de uiteindelijke 
look en kwaliteit, en op het comfort van je Quick-Step parketvloer. De hoogwaardige ondervloeren zijn eenvoudig te plaatsen, vormen een 
egale basis voor je nieuwe vloer en bieden een uitstekende akoestische en thermische isolatie. De Quick-Step ondervloeren zorgen voor een 
stabiele basis als bescherming voor de Uniclic® & Uniclic® Multifit systemen. Bovendien bieden ze bescherming tegen opstijgend vocht.

 Gebruik deze  
ondervloer in combinatie  

met tape: NETAPE50
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Hoe plaats je je vloer? 

In tegenstelling tot vele andere merken kunnen 
Quick-Step parketplanken ook horizontaal 
worden ingevoegd. Dit is bijzonder handig 
bij het plaatsen van de laatste rij planken of 
in ruimtes waar je de planken moeilijk of zelfs 
helemaal niet kan laten hellen (bijvoorbeeld 
onder een deurlijst of verwarmingselement).

3  Horizontaal invoegen

Voor plaatsing in moeilijke ruimtes.

Klik de plank vast aan de lange kant, schuif 
je planken tegen elkaar aan de korte kant en 
druk naar beneden.

2  Wentel en klik

Voor plaatsing van de eerste rij planken.

Quick•Step®

HANDZAAG
QSTOOLSAW

Klik de planken eerst in elkaar aan de korte 
kant en klik dan de lange kanten ineen.

1  Schuif en klik*

Voor snelle plaatsing van een grote oppervlakte.

Quick•Step®

PLAATSINGSSET
QSTOOL 
Inhoud: Quick-Step stootblok, trekijzer, 
aanpasbare afstandsblokjes 

Plaats je parketvloer op een gemakkelijke 
en professionele manier met de handige 
plaatsingsset van Quick-Step.

Met behulp van de Quick-Step handzaag 
kan je de vloer nauwkeurig onder deurlijsten 
doen passen. 

Plaatsingstools

*Niet van toepassing op Intenso gamma.  

Bekijk de installatie-instructies op www.quick-step.com

alleen Intenso
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QSTRACK QSGLUE290

STAP 2
AFWERKING

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

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

Met één tube One4All-lijm kan je ongeveer 15 m plint vastlijmen.

Dankzij onze op maat gemaakte rail kan je snel en gemakkelijk 
plinten plaatsen. Bevestig de rail gewoon op de muur met schroeven 
of de Quick-Step One4All-lijm en klik de plinten op hun plaats. 
Achteraf kan je ze altijd eenvoudig opnieuw verwijderen. Dat is 
handig als je toegang tot kabels moet hebben.

Quick•Step®

TRACK
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Quick•Step®

ONE4ALL-LIJM
Inhoud: 290 ml

1  Passende kleuren

Quick-Step beschikt over plinten in een 
perfect passende kleur voor elke vloer.

2  Echt fineer

Quick-Step plinten zijn afgewerkt met een 
oppervlak in fineer van hoge kwaliteit. Dit 
betekent dat ze tegen een stootje kunnen!

3  Quick•Step® garantie

Op Quick-Step plinten geven we dezelfde 
garantie als op onze Quick-Step vloeren.

Gemakkelijke plaatsing
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QSWPPSKR(-)QSWSCOT(-)

Plinten

Quick•Step®

SCOTIA
240 x 1,7 x 1,7 cm

Quick•Step®

PARKETPLINT
240 x 1,6 x 8 cm

Plint met een groef aan de achterkant om telefoon- of 
computerkabels te verbergen.

De overschilderbare plinten met Incizo® technologie kan je 
heel eenvoudig op de gewenste hoogte snijden (dankzij de 
reeds voorziene insnijdingen). Eenmaal geplaatst kan je ze 
overschilderen of gewoon wit laten.

Schilderplinten

Quick•Step®

OVOLO PLINT
240 x 1,6 x 16 cm

Quick•Step®

OGEE PLINT
240 x 1,6 x 16 cm

Quick•Step®

COVER-PLINT
240 x 1,6 x 12,9 cm

Quick•Step®

FLEXIBELE PLINT
1,4 cm x 4 cm (kan op de gewenste
lengte worden afgesneden)

QSISKRWHITE QSISKROGEE QSISKRCOVER
QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

Ook beschikbaar in een 
niet-flexibele versie om je ruimte 
in dezelfde stijl af te werken 
(lengte 240 cm: QSPSKR4PAINT).
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Quick•Step®

HYDROKIT
QSKITTRANSP 310 ml  

De Quick-Step Hydrokit 
is een transparant silicone 
voor een onzichtbare en 
waterdichte afwerking van 
plinten, profielen, ... 

1  Hoe kan ik twee vloeren 
met dezelfde hoogte 
samenvoegen?

2  Hoe kan ik verschillende 
vloerhoogtes samenvoegen?

3  Hoe werk ik mijn vloer af 
langs een muur of raam?

4  Hoe kan ik zorgen 
voor een mooie overgang 
naar parket?

Snij het Incizo® profiel in de vorm 
van een uitzettingsprofiel.

Snij het Incizo® profiel in de vorm 
van een aanpassingsprofiel.

Snij het Incizo® profiel in de vorm 
van een eindprofiel.

Snij het Incizo® profiel in de 
vorm van een overgangsprofiel.

Afwerkingsprofielen voor vloeren en trappen

Het Incizo® profiel van Quick-Step is een multifunctioneel afwerkingsprofiel. Je kan dit profiel immers gebruiken zowel voor de afwerking van je 
vloer, als van trappen en dat in dezelfde, passende kleur. Snijd het Incizo® basisprofiel gewoon in de gewenste vorm met het meegeleverde mesje.

Quick∙Step® Incizo®: vijf vragen, één antwoord

Afwerkingstools
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QSRCINOX15 
QSRCINOX22

 

Quick•Step®

KIT
QSKIT(-) 310 ml  

Deze elastische pasta op acrylbasis is de 
ideale oplossing voor plaatsen waar je geen 
plinten of profielen kan plaatsen. De pasta is 
beschikbaar in een passende kleur voor je vloer. 
Vraag advies in je verkooppunt. Quick•Step®

LEIDINGAFDEKKINGEN
Inhoud: 2 leidingafdekkingen per verpakking
Verkrijgbaar in twee diameters: 15 en 22 mm.
Met de Quick-Step leidingafdekkingen in roestvrij staal kan je 
verwarmingselementen en buizen op een stijlvolle en moderne 
manier afwerken in perfecte harmonie met je vloer. 

Quick•Step®

INCIZO® ALUMINIUM ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN
NEWINCPBASE(-)
215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm 
Apart te bestellen. 
De Incizo® trapafwerking kan niet voor commerciële toepassingen worden 
gebruikt. 

Quick•Step®

INCIZO® PROFIEL
QSWINCP(-)
215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
Inhoud: 1 Incizo®, 1 mesje, 1 kunststof rail, 
schroeven en pluggen

Bekijk onze installatiefilmpjes op www.quick-step.com

5  Hoe werk ik mijn trappen mooi af?

Je kan de trappen of treden met Quick-Step planken bedekken en afwerken zoals jij het graag wenst met het Incizo® profiel als trapneus. 
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QSCLEANINGKIT

Quick•Step®

REINIGINGSKIT
Inhoud: dweilhouder, wasbare microvezeldweil, 
750 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®

REINIGINGS- 
PRODUCT 2 L
QSCLEANING2000

Quick•Step®

REINIGINGS- 
PRODUCT 
750 ML
QSCLEANING750

Quick•Step®

DWEIL
QSCLEANINGMOP

STAP 3
REINIGING

Hou je vloer in topconditie

Hou je vloer in topconditie 
• Beschermt je geoliede parketvloer en voorkomt dat deze gaat 

uitdrogen en zijn glans verliest
• Herstelt de oorspronkelijke look en verwijdert kleine krasjes
• Vertraagt de behoefte aan onderhoudsolie
• Gemakkelijk, gebruiksvriendelijk en efficiënt
• Te gebruiken om de vier schoonmaakbeurten met een licht 

vochtige doek

Voor een intensief onderhoud en herstelling
• Behoudt de matte afwerking van de geoliede parketvloer
• Herstelt kleine beschadigingen van de vloer
• Voedt de vloer
• Lage emissie
• Geen oplosmiddelen

JAARLIJKSOM DE VIER POETSBEURTEN

Bekijk ons online overzicht om te zien welke onderhoudsolie het best geschikt is voor je geoliede parketvloer:
www.quick-step.com

Quick•Step®

OLIE-
ONDERHOUD
QSCARE750
Inhoud: 750 ml

Quick•Step®

ONDERHOUDSOLIE WIT 
QSWMAINTOILW

Quick•Step®

ONDERHOUDSOLIE 
TRANSPARANT 
QSWMAINTOILN
Inhoud: 1 l (=75 m2)
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Quick•Step®

HERSTELLINGSKIT
QSREPAIR 
Inhoud: smeltmes, reinigingskam,  
7 wasblokjes, schuurpapier

Lichte schade kan je gemakkelijk in de oorspronkelijke kleur 
herstellen dankzij de herstellingskit. Maak gewoon de kleur van 
de beschadigde planken na met een van de zeven wasblokjes die 
speciaal zijn gekozen om alle Quick-Step kleuren na te bootsen.

Controleer de specifieke kleurcombinatie van 
je vloer op www.quick-step.com

Geoliede parketvloeren: de schoonmaakcyclus

WEEK 1: 1 dop/5 l water

Quick•Step®

REINIGINGSPRODUCT

WEEK 2: 1 dop/5 l water

Quick•Step®

REINIGINGSPRODUCT

WEEK 3: 1 dop/5 l water

Quick•Step®

REINIGINGSPRODUCT

WEEK 4
1 dop/5 l water ¶ DROOG ¶ 2-4 doppen/5 l water

Quick•Step®

OLIE- 
ONDERHOUD

Quick•Step®

REINIGINGS- 
PRODUCT

Herstelling 
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Quick•Step® is een kwaliteitsproduct dat wordt vervaardigd door   bvba – divisie vloeren, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, België, Europa. COVERPHOTO INT 3901.
Productafbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen.  
Inhoud © 2017-2018 door   bvba – divisie vloeren.
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze brochure mag niet gedeeltelijk of volledig worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Drukref. 017 280 02

VOLG ONS OP  

 www.facebook.com/QuickStepFloors    www.youtube.com/quickstepfloor  

 plus.google.com/+quickstep    www.pinterest.com/quickstepfloor    @QuickStepFloor

www.quick-step.com

COLLECTIE 2017 - 2018

Je Quick•Step® verkooppunt

Inspiratie nodig? 

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

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)

Kies voor een Quick·Step® Master Installer

Eenmaal een prachtige Quick-Step-vloer 
gekozen, volgt natuurlijk de plaatsing. Een 
Quick-Step Master Installer staat graag tot je 
beschikking. Kies voor een echte vakman die je 
vloer nauwkeurig en met de nodige aandacht 
voor details plaatst. Bovendien biedt Quick-Step 
2 jaar extra plaatsingsgarantie als je een beroep 

doet op een Quick-Step Master Installer. Vind een Master Installer in 
jouw buurt op www.quick-step.com


