
Czym jest Quick-Step 
Ceniona marka belgijskiej firmy UNILIN istniejącej od ponad pół wieku. Od 2005r. Unilin jest częścią 
koncernu MOHAWK INDUSTRIES INC. specjalizującego się w produkcji wysokogatunkowych pokryć 
podłogowych różnych typów takich jak: wykładziny, kamień, ceramika, laminaty, drewno, vinyl. 
W kilkunastu zakładach na świecie Unilin produkuje płyty wiórowe, meblowe, konstrukcje dachowe, ale 
głównie podłogi. Pod koniec lat 80-tych Unilin wdrożył technologię DPL, która dziś jest wiodącą metodą 
produkcji paneli laminowanych na świecie a w połowie lat 90-tych Unilin wprowadził i opatentował 
innowacyjny system bezklejowego łączenia paneli, który zrewolucjonizował branżę a od tamtej pory 
ponad 100 producentów z całego świata produkuje panele w oparciu o licencję na zastosowanie tego 
pomysłu w swoich podłogach. 
Pod marką Quick-Step produkowane są obecnie panele laminowane, drewno warstwowe oraz panele 
winylowe. 
 
Budowa laminowanych paneli podłogowych wytwarzanych w systemie DPL 

overlay – przezroczysta warstwa odpowiedzialna za odporność na przetarcia 
i zarysowania, 
dekor – warstwa dekoracyjna z nadrukowanym wzorem, 
rdzeń – płyta HDF - rdzeń wysokiej jakości o dużej odporności na pęcznienie, 
 
warstwa przeciwprężna – przeciwdziała wyginaniu się desek przy wahaniach 
wilgotności. 
 

Co nas wyróżnia? 
1. Inne panele na ogół wyglądają „jak panele” – sztucznie, plastikowo a kolory mają zbyt jednolite, lub 
przesadnie pstrokate podczas gdy nasze autentycznie odwzorowują wygląd danego gatunku drewna. 
Nasze wzory tworzymy samodzielnie z naciskiem na odwzorowanie autentycznego wyglądu. Jest ich 
ponad 100 a większość z nich składa się z desek o różnych odcieniach. Wzory podkreślamy 
dopasowanymi strukturami powierzchni i różnymi wykończeniami krawędzi desek. 
2. Pełna gama akcesoriów dopasowanych kolorystycznie do podłogi. Szeroka gama rozwiązań. 
3. Pełna kontrola całego procesu produkcyjnego i własne półprodukty gwarantują jakość finalnego 
produktu. 
4. Wytrzymałą płytę HDF produkujemy sami i wiemy, że ma wysoką odporność na pęcznienie pod 
wpływem wody a wyfrezowany w niej zamek będzie wytrzymały i dokładnie wykonany dzięki 
długotrwałej stabilizacji płyt po tłoczeniu i kontroli prowadzonej przy użyciu precyzyjnych urządzeń 
pomiarowych. 
5. Zamek Uniclic – wytrzymałe i ułatwiające montaż złącze. Pozwala na łączenie paneli pod kątem i na 
płasko oraz na montowanie podłogi w jednym kawałku w dużych pomieszczeniach (do 13x13m w jednym 
pomieszczeniu bez przewężeń). 
6. HYDRO-SEAL – technologia zabezpieczania krawędzi paneli przed wnikaniem wody w szczeliny 
pomiędzy panelami (w kolekcji IMPRESSIVE, IMPRESSIVE ULTRA i nowy MAJESTIC). 
7. Powłoka SCRATCH-GUARD podnosi odporność na zarysowania aby podłoga dłużej wyglądała jak nowa 
– ważne, gdy ma ciemny kolor, albo gładką powierzchnię, bo na takich wzorach ich zużycie jest bardziej 
widoczne. Sekretem jest wielkość cząstek korundu i sposób ich rozmieszczenia w warstwie wierzchniej - 
dzięki dokładnemu jej pokryciu zapewnia lepszą ochronę na zarysowania i zmatowienie. 
TRZEBA WIEDZIEĆ, ŻE poziom odporności na zarysowania nie ma nic wspólnego z klasą AC!!! 
Warto uświadomić klienta, że panele innych producentów w porównaniu z panelami Quick-Step 
będą bardziej podatne na zarysowania i zmatowienie w szlakach komunikacyjnych nawet jeśli 
będą w klasie AC5, czy AC6. Wysoka klasa AC nie gwarantuje odporności na zarysowania!   
9. Spełniamy surowe normy pod kątem emisji niebezpiecznych związków. 
10. Dbamy o rozpoznawalność naszej marki. 
INNOWACE – UNILIN wyznacza kierunki rozwoju branży podłogowej 
Wspomniane wyżej technologia DPL, bezklejowy zamek, V-fugi, czy struktury synchroniczne to niektóre 
z technologii wprowadzanych przez Unilin jako lidera innowacji. Dziś stanowią już powszechne cechy 
paneli wielu producentów ale nasze panele mają jeszcze kilka cech, których inni producenci jeszcze nie 
stosują wcale albo tylko w wybranych produktach – antystatyczne powierzchnie laminatu, zwiększona 
odporność na zarysowania „scratch-guard”, czy panele nadające się do łazienek (impregnacja przeciw 
wnikaniu wody „HYDRO-SEAL”), wielofunkcyjne profile INCIZO oraz profile przyścienne pokryte 
laminatem dedykowanym do każdego wzoru paneli. 
Posiadamy ponad 2000 rozwiązań patentowych dotyczących paneli!!! 



Opisy kolekcji Quick-Step 
Arte – Duże kafle z delikatną v-fugą, strukturami oddającymi charakter przedstawianego wzoru. Ich 
pierwowzorem były mozaiki drewniane, skóra, marmur i modny polerowany beton. Można je łączyć 
BEZSZWOWO z fazowanymi krawędziami paneli z kolekcji Perspective! 
Classic - tradycyjne wzory. Te zawierające literę M mogą sprawiać wrażenie występowania szczelin na 
łączeniach pomiędzy panelami. Mają naśladować szczeliny powstające naturalnie pomiędzy deskami w 
podłogach drewnianych klejonych do podłoża. Niektóre wzory posiadają zaawansowaną strukturę 
SILVERFROST – błyszczące usłojenie. 
Creo – jednolamelowe wzory paneli bez fug i z gładką satynową powierzchnią. 
Eligna - deski o eleganckim rozmiarze. Wzór UM1304 posiada wykończenie krawędzi w postaci liemnych 
konturów paneli.  Wszystkie kolory dostępne są w kolekcji Perspective. 
Eligna Wide – szersze deski. Te z zaawansowanymi strukturami powierzchni posiadają ciemne 
wykończenie konturów desek, które może różnić się kolorem od fugi odpowiednika danego wzoru w 
kolekcji PerspectiveWide.  
Elite - deski o eleganckich rozmiarach, czterostronną mikro fugą i ciekawymi strukturami. 
Exquisa – cieplejsza i nietłukąca alternatywa dla miłośników ceramiki, którzy mogą cieszyć się wzorami 
płytkowymi nawet na stropach, na których ceramika mogłaby pękać. Zaawansowane struktury nadają 
wygląd prawdziwych płytek jakby każdy element wzoru był osobną płytką. Na krótszym boku panela 
zastosowano zamek Uniclic-Multifit ułatwiający montaż. 
IMPRESSIVE – podłogi o wyjątkowo dopracowanych strukturach i tłoczonych fugach zabezpieczone 
przed wnikaniem w łączenia rozlanej wody do 24h! Nadają się do łazienek bez konieczności uszczelniania 
łączeń (w łazience wymaga tylko zabezpieczenia obwodowej szczeliny dylatacyjnej – patrz instrukcja) 
IMPRESSIVE ULTRA – podłogi o wyjątkowo dopracowanych strukturach i tłoczonych fugach 
zabezpieczone przed wnikaniem w łączenia rozlanej wody do 24h! Nadają się do łazienek bez 
konieczności uszczelniania łączeń (w łazience wymaga tylko zabezpieczenia obwodowej szczeliny 
dylatacyjnej – patrz instrukcja). Wersja ULTRA to klasa użyteczności 33 z klasą ścieralności AC5 oraz 
grubsza płyta o grubości 12 mm (pomaga wyrównać poziomy np. z istniejącymi podłogami płytkowymi 
bez konieczności stosowania grubego podkładu). Z racji grubszej warstwy użytkowej, kolory tych samych 
dekorów mogą być delikatnie bledsze od swoich odpowiedników z kolekcji IMPRESSIVE dlatego nie 
zalecamy montowania dwóch wersji tego samego wzoru obok siebie – możliwa różnica wysycenia odcieni.  
Largo - ekstra długie deski z czterostronną v-fugą. szeroka paleta odcieni desek w każdym wzorze 
podkreśla naturalny i autentyczny wygląd. 
Majestic – długie i ekstra szerokie deski ze strukturami, fugami i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 
takim jak w kolekcjach IMPRESSIVE i IMPRESSIVE ULTRA. 
Perspective - eleganckie deski z wyraźnie fazowanymi krawędziami (UF-wszystkich czterech boków). 
Możliwe bezszwowe łączenie z kaflami ARTE. Wszystkie kolory powtórzone w kolekcji Eligna. 
Perspectiwe Wide - szersze deski z unikalnymi strukturami powierzchni i fazowanymi krawędziami 
(UFW-wszystkich czterech/ ULW-tylko wzdłużnych boków). Można łączyć BEZSZWOWO z kolekcją ARTE. 
Wszystkie kolory katalogowe powtórzone są w kolekcji ElignaWide, ale kolor fug może różnić się od 
koloru krawędzi odpowiednika danego wzoru w kolekcji ElignaWide, gdy jest to wzór o zaawansowanej 
strukturze. 
Kolekcje LAGUNE i RUSTIC zostają wycofane. 
 
ZOSTAŃ AMBASADOREM marki Quick-Step 
Lektura katalogu i zawartości witryny www.quick-step.com.pl są źródłem cennych informacji, po które 
warto sięgnąć, bo klient też ma do nich dostęp i z pewnością już to zrobił :) 
 
Czy wiesz, że... 
Zamek Uniclic był pierwszym zamkiem bezklejowym. Jego zalety to optymalny kompromis pomiędzy 
łatwością instalacji i siłą łączenia (450 kg / mb). Zamek Uniclic można łączyć na dwa sposoby na obydwu 
bokach – zarówno długie, jak i krótkie boki można łączyć przez: 

 
„klikanie” pod kątem oraz  
 
„ dobijanie” na płasko przy użyciu klocka montażowego Uniclic. 
 
 

Dzięki temu bez problemu zainstalujemy panele pod kaloryferem, pod drzwiami a samą instalację może 
bez trudu wykonać jedna osoba, bo nie musi instalować desek całymi rzędami. 



Podłogi Quick-Step mogą być układane „w jednym kawałku” na powierzchni nawet 13x13m  
w pomieszczeniu bez przewężeń i o foremnym/symetrycznym kształcie. Panele trzeba jednak dylatować 
pomiędzy pomieszczeniami i w przypadku powierzchni o nieforemnym kształcie (L, T, U).  
 
Płytki można łączyć z deskami – Wśród kolekcji QS znajdują się kolekcje płytkowe ARTE oraz deskowe 
Perspective  
i Perspective Wide, których zamki na fazowanych bokach pasują do siebie – nie trzeba stosować listwy na 
ich połączeniu (chyba, że wymaga tego kształt lub rozmiar podłogi). Oto kilka przykładów ich połączenia.  
 

 
 
Antypoślizgowość – atest DS wspomniany w Deklaracji Zgodności potwierdza tę właściwość. Możliwe 
jest refundowanie zakupu takich podłóg dla osób niepełnosprawnych. 
Ogrzewanie podłogowe – wszystkie nasze panele nadają się na ogrzewanie podłogowe. Istnieje szereg 
warunków koniecznych do spełnienia przed, w trakcie montażu oraz w trakcie użytkowania. Szczegółowa 
instrukcja do pobrania z http://www.quick-step.com.pl/pl-pl/podlogi/ogrzewanie-podlogowe  
Oryginalne podkłady – zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem zastosowania z naszymi podłogami 
pod względem m.in. optymalnej podatności na zgniatanie, odporności na obciążenia statyczne  
i dynamiczne, sprężystości, elastyczności, odporności na wilgoć, zdolności absorbcji drgań, przenikalności 
cieplnej, czy niskiego współczynnika tarcia warstwy zwróconej w stronę paneli. 
Wszystkie te parametry muszą być utrzymane przez cały okres użytkowania podłogi a właściwa 
kombinacja tych cech to kompromis konieczny dla jednoczesnego zapewnienia stabilnego podparcia 
zamków i wyrównania niedoskonałości wylewki.  
Organizacja EPLF zrzeszająca europejskich producentów paneli laminowanych opracowała zbiór 
wymogów, jakie muszą spełniać podkłady pod panele. CEN/TS 16354 opisuje różne parametry 
podkładów i określa różne przedziały ich wartości. Podkłady Quick-Step spełniają je w wyższych 
przedziałach (często znacznie je przewyższając). Nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów. 
Tego nie zapewnia większość tańszych zamienników, co może oznaczać, że zamiast długich okresów 
gwarancji na pełny system (np. 10;20;25;33 lat) klient uzyska tylko ustawową 2 letnią gwarancję na 
panele. 
 
Dylemat łatwy do rozwiązania - drewniana podłoga w cenie naszego panela będzie dostępne zwykle 
tylko w formie trójrzędowej małej klepki o kolorystyce ograniczonej do zwykłego dębu, jesionu, czy buku 
w niskiej selekcji. Drewniana podłoga zbliżona wyglądem do naszych paneli będzie wielokrotnie droższa a 
jednocześnie wciąż pozostanie materiałem nieporównywalnie bardziej podatnym na uszkodzenia. Chociaż 
drewno można poddać renowacji, to zwykle będzie to oznaczało utratę oryginalnego wybarwienia, 
struktury i fug a będzie jednocześnie procesem kosztownym, czasochłonnym i kłopotliwym (konieczne 
odsłonięcie całej podłogi i długie suszenie nowego lakieru). O renowacji podłogi drewnianej niektórzy 
klienci myślą już po pierwszej imprezie, kiedy podłoga zetknie się ze szpilkami, spadającą szklanką itp. 
Paneli nie poddaje się renowacji ale są na tyle odporne, że wytrzymają długie lata zanim będą wymagały 
wymiany. Co więc polecisz swojemu klientowi jeśli ten ceni spokój i wygodę? Cokolwiek to będzie, to 
niech klient dokona wyboru świadomy cech danej podłogi! Życzymy zadowolonych klientów :)  
 


