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PUCL40097 DĄB RUMIANY
-panele WINYLOWE - na click, szer.
dług. deska 4V -Quick Step LIVYNPULSE CLIK
Cena: 169.95 zł

DOSTĘPNOŚĆ - DO SPRAWDZENIA,
BĘDZIE POTWIERDZANA

ewentualne pytania ---> tel. 725-301-600
NOWOŚĆ ORAZ WYJĄTKOWA JAKOŚĆ !!!

Quick Step LIVYN- PULSE CLIK

PUCL40097 DĄB RUMIANY -wzór
szerokiej i długiej deski
►Katalog paneli WINYLOWYCH Quick-step 2018-2019
(PDF) - język PL
Nowa generacja luksusowych paneli podłogowych z winylu (winylowa
podłoga na klik)
odporne na wilgoć !!!
antypoślizgowość !
ultra cienkie ! - tylko 4,5mm
najcichsze panele ! (cichsze niż laminowane)
odporne na uderzenia ! (bardziej niż laminowane)
ciepłe w dotyku, uczucie miękkości (elastyczne)
opatentowana technologia-głębokie fazowanie 4V- nadające pełnię
autentyczności wzoru
niezawodna ochrona przed zaplamieniem
nie wymagają dylatacji między pomieszczeniami
nie ma ograniczeń w montażu podłóg na długość i szerokość
montaż jest możliwy nawet w wyjątkowo wymagających
pomieszczeniach jak ogrody zimowe
zastosowanie wyjątkowo gęstego (2-3 krotnie bardziej niż
standard rynkowy) włókna szklanego wyprodukowanego w
Belgii, który stabilizuje rdzeń podłóg LVT.
idealne do :
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łazienek, przedpokoi, pokoi dziecięcych,pomieszczeń domowej rozrywki,
okolic domowej sauny czy domowego spa, piwnic, pomieszczeń
gospodarczych (wszędzie tam gdzie podłoga będzie często mopowana lub
panuje podwyższona wilgotność, wszędzie tam gdzie podłoga może być
narażona na uderzenia, należy jednak uważać na przedmioty, które mają ostre
krawędzie)
wzór imitujący autentyczną podłogę drewnianą: DĄB RUMIANY - klasa 1,
20-lat gwarancji
panele 100% winylowe, z rewolucyjną technologią gwarantującą
ochronność na zaplamienie "STAIN GUARD" nawet najcięższe plamy
(lakier do paznokci, tusz z markera) można zetrzeć w ciągu jednej chwili
klik system - UNILIN-„Uniclic Multifit dla Livyn”
łatwy i szybki montaż, "na pływająco",na podkładzie QUICK STEP QSVUDLB15 lub na podkładzie QSVUDLSH10 przy dużym
nasłonecznieniu pomieszczenia
dozwolone jest również klejenie na specjalny klej Quick Step do podłóg Livyn
dozwolone zastosowanie na ogrzewanie (schładzanie) podłogowe
czym są panele winylowe Quick Step LIVIN ?
Panele winylowe charakteryzuje rodzaj materiału z którego są wykonane. W
odróżnieniu od laminowanych paneli podłogowych nie są one wykonane z
materiału drewnopodobnego, przez co wyróżniają się wysoką
wodoodpornością, elastycznością (miekością- chodzenie boso to sama
przyjemność). Panele winylowe posiadają unikatowe dekory i struktury
powierzchni oraz, co bardzo ważne, są wyjątkowo proste w montażu. Panele
winylowe układamy na "pływająco" na specjalnym podkładzie (osobom
preferującym podłogi klejone polecamy również specjalny klej Quick Step
do podłóg Livyn - tylko panele z kolekcji PLUSE GLUE+)
Wymiary:
- 21 cm x 151 cm
- grubość (zaledwie 4,5mm+podkład 1,0mm/ 1,5mm)

O kolorze paneli :
wzór "DĄB RUMIANY ", o jedwabistej matowej i delikatnie wyczuwalnej
strukturze. Wzór deskowy.
Instrukca montażu i konserwacji :
Instrukcja utrzymania powierzchni mieszkalnych LIVIN
Arkusz danych technicznych
Informacje ogólne o podłogach LIVIN
Instrukcja instalacji podlóg

Szczegóły
• Klasa ścieralności
/użyteczności
• Jasność podłogi
• Technologia montażu
• Wykończenie krawędzi
• Grubość podłogi

winyl /32
Jasne
na "clik"
4-stronną V-fugą
4,5mm
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• Fabrycznie zintegrowany z
panelem podkład
• Na ogrzewanie podłogowe
• Na ogrzewanie podłogowe (
szczegóły )
• Kolor dekoru/odmiana
• Format panela
• Efekt-wykończenie
powierzchni
• Przeznaczenie użytkowe
• Właściwości antystatyczne
• Gwarancja (szczegóły)

• Gwarancja producenta
• Odporność na wilgoć
• Opór cieplny [R]
• Antypoślizgowość

• Klasyfikacja palności
• Emisja formaldehydu

NIE
Dopuszczalne
Tak wg EN 12524 do
temperatury 27ºC
Dąb
Deska długa, szeroka
4-stronna, obwodowa V - fuga
z wyczuwalną strukturą
Domowe - łazienka
Tak
20 lat - użytkowanie
mieszkaniowe - http://www.qui
ck-step.com.pl/Wyszukiwanie-t
ekstowe?FreeTextSearch=gwar
ancja
20 lat
Odporna
0,02 m²K/W
Klasa R9 (DIN 51130 AS/NZS
4856) DS (EN 14041; EN
13893)
Klasa Bfl-s1 ( EN 13501-1 )
Proces produkcji bez
dodawania formaldehydu
Deska
7

• Wzór
• Ilość szt w opakowaniu
fabrycznym
• Klasyfikacja użytkowa w
32
pomieszczeniach mieszkalnych
• Rodzaj podłogi
Panele winylowe
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