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AMCL40137

Vinyl Flex
Vloeren voor maximaal comfort 

Een renovatie of nieuwbouw brengt veel verschillende beslissingen met 

zich mee op gebied van prijs, kwaliteit, duurzaamheid, materiaal of kleur. 

Ook de keuze van een vloer is belangrijk. Deze keuze zal in grote mate 

bijdragen aan de uiteindelijke uitstraling van je interieur. Vinyl Flex-vloeren 

combineren esthetiek met groot comfort. 

Onze flexibele vinylvloeren bieden een uitzonderlijk comfort en zijn 

een echt plezier om op te lopen. De vloeren zijn zacht, stil en zien er 

geweldig uit. De Vinyl Flex-collectie bestaat uit natuurlijk ogende hout- en 

betondessins, elk met hun eigen authentieke karakter. Zo is je woning altijd 

hedendaags, wat de huidige trend ook is. 

De beschermende toplaag van deze vloeren zorgt ervoor dat ze bestand 

zijn tegen vlekken, krassen en water, wat onze Vinyl Flex vloeren geschikt 

maakt voor elke kamer in je huis. Ben je een echte doe-het-zelver? Dan 

zal je verheugd zijn om te weten dat Vinyl Flex eenvoudig zelf geplaatst 

kan worden. Zowel de planken als de tegels zijn eenvoudig te snijden en 

te plaatsen. Of je nu kiest voor een klik- of lijmsysteem, in een mum van 

tijd kan je genieten van je nieuwe vloer. 

Op zoek naar een vloer die nog betere prestaties levert? Onze Alpha 

Vinyl-collectie voldoet aan al je wensen. Deze rigide vinylvloeren kunnen 

op elk oppervlak geplaatst worden en zijn extreem sterk. Dankzij hun 

superresistente toplaag kunnen ze echt tegen een stootje. Onze Alpha 

Vinyl- en Vinyl Flex-vloeren bieden verschillende opties om te overwegen. 

Ga op verkenning en vind de vloer die bij jou past!



AMCL40137AMCL40137

1. Zachte en stille vloeren

Onze Vinyl Flex-vloeren zijn altijd een waar plezier: warme voeten vanaf het moment dat je wakker wordt en een zacht 

gevoel wanneer je 's avonds je schoenen uittrekt na het werk. Onze flexibele vloeren zijn fijn om op te lopen. Hou je liever 

je schoenen aan? Zijn geluidsabsorberende kwaliteiten garanderen een aangename akoestische ervaring.

Drie redenen waarom Vinyl Flex 
aan al je behoeften voldoet 

Om je keuze te vereenvoudigen hebben we de belangrijkste voordelen op 
een rijtje gezet. Ontdek waarom Vinyl Flex de beste optie is voor jouw huis.
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PUCL40080

BACL40158BACL40158

3. Onmiddellijk genieten 

dankzij de eenvoudige 

plaatsing

Met een goede voorbereiding kunnen de ultradunne 

Vinyl Flex-vloeren eenvoudig geplaatst worden, zelfs 

bovenop een bestaande vloer. Zowel onze planken 

als tegels zijn eenvoudig te snijden met een mes. 

Bovendien kunnen onze Vinyl Flex-vloeren onbeperkt 

geplaatst worden zonder dat er uitzettingsprofielen 

nodig zijn, wat resulteert in een strakke, afgewerkte 

uitstraling. Of je nu kiest voor een klik- of lijmsysteem, 

je nieuwe Vinyl Flex-vloer zal je huis in een mum van 

tijd opfleuren. 

2. Een kras- en vlekbestendig 

oppervlak 

De afgedichte toplaag van de Vinyl Flex-vloeren is 

voorzien van onze revolutionaire Stain Guard- en 

Scratch Guard-technologie. Dit houdt je vloer 

brandschoon en voorkomt krassen, vuil en zelfs 

schaafplekken. Bovendien zijn onze flexibele 

vinylvloeren waterbestendig, waardoor ze geschikt 

zijn voor elke kamer in je huis.

Ben je op zoek naar een vloer die nog steviger is?  

Neem dan zeker eens onze Alpha Vinyl-collectie 

onder de loep. Deze rigide hoogperformante vloer 

zal je weten te verrassen met zijn mogelijkheden.
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DE KR ACHT VAN BETON

Tegenwoordig vindt beton zijn weg naar zowat elk interieur. De keuze in beton is veelzijdig. 

De kleuren en de tinten van de Vinyl Flex-betontegels zijn zacht en de texturen zijn glad en gepolijst. 

In tegenstelling tot de kenmerken van beton is Vinyl Flex anders, zijn uitstraling zal je weten te 

verrassen. Dankzij hun unieke samenstelling voelen zelfs onze betontegels zacht en warm aan.

Ambient - Minimal lichtgrijs - AMCL40139

"Interieurdesign evolueert voortdurend. Geïnspireerd door architectuur en 
design volgen wij altijd de nieuwste trends. De inzichten die wij verzamelen 
vormen de basis voor nieuwe en trendy dessins, maar ook voor tijdloze 
klassiekers binnen onze vinylvloeren."

CAROLINE MONBAILLIU, DESIGN MANAGER BI J  QUICKSTEP
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Quick-Steps trends om in het oog te houden



ZACHT EN TASTBAAR

Thuis kunnen we echt onszelf zijn. Na een werkdag willen 

we ontspannen in een rustige omgeving met zachte - pastel - 

tinten en een vloer die zacht aanvoelt aan de voeten. Door 

de combinatie van zachte texturen met zachte kleuren creëren 

we ruimtes waarin sereniteit centraal staat, zodat we in staat 

zijn om te herbronnen en er de volgende dag weer helemaal 

tegenaan te gaan.

Pulse - Katoen eik wit blos - PUCL40200
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ZUIVERHEID

In deze drukke wereld hunkeren we naar veiligheid en 

rust. Lichte, neutrale kleuren en tastbare, met de hand 

gemaakte materialen zijn vooropstaande manieren om 

rust en eenvoud te creëren.

Pulse - Pure eik blos - PUCL40097
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PUCL40204

Heb je genoeg van je lelijke, 
versleten tegelvloer met grote 

voegen? Maak dan een veilige 
keuze en ontdek de Quick-Step 

Alpha Vinyl-collectie*.

* Voor plaatsing op oneffen oppervlakken  
of oude tegels met voegen van niet meer  

dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Kies je Vinyl Flex-vloer

12

Afmetingen:

151,5 x 21,7 cm 

Dikte:

2,5 mm

Pak:

11 planken = 3,616 m2

Klasse:

33

Voegen:

Moderne microvoeg  of rustieke microvoeg 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing: 

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden 
in lengte en breedte. Gelijmde plaatsing

Afmetingen:

151 x 21 cm 

Dikte:

4,5 mm

Pak:

7 planken = 2,220 m2

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg  of rustieke microvoeg 

Garantie:

Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing: 

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden 
in lengte en breedte.

Pulse De lengte en breedte van Pulse zorgen voor een echt luxueus gevoel. De planken met  

V-groef creëren een ruim perspectief en de passende structuren op verschillende dessins  

zorgen voor een authentieker effect.

CLICK/CLICK+ 

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken 

of oude tegels met voegen van niet meer dan 

4 mm breed en 1 mm diep. 

GLUE+ 

Voor plaatsing op effen ondergronden 

en geëgaliseerde wanden.

VOOR VINYL



BACL40127

Heb je genoeg van je lelijke, 
versleten tegelvloer met grote 

voegen? Maak dan een veilige 
keuze en ontdek de Quick-Step 

Alpha Vinyl-collectie*.

* Voor plaatsing op oneffen oppervlakken  
of oude tegels met voegen van niet meer  

dan 5 mm breed en 2 mm diep.
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Afmetingen:

125,6 x 19,4 cm 

Dikte:

2,5 mm

Pak:

15 planken = 3,655 m²

Klasse:

33

Voegen:

Moderne microvoeg  

Garantie:

25 jaar

Plaatsing: 

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden 
in lengte en breedte. Gelijmde plaatsing

Afmetingen:

125,1 x 18,7 cm 

Dikte:

4,5 mm

Pak:

9 planken = 2,105 m²

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg  

Garantie:

Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing: 

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden 
in lengte en breedte

Balance Balance combineert rustieke en moderne dessins: van strakke, elegante structuren tot 

intense houtstructuren met diepe nerven. En om hun levensechte look nog meer kracht 

bij te zetten, hebben verschillende Balance-dessins passende structuren.

CLICK/CLICK+ 

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken 

of oude tegels met voegen van niet meer dan 

4 mm breed en 1 mm diep.

GLUE+ 

Voor plaatsing op effen ondergronden 

en geëgaliseerde wanden.

KL ASSE 32

Voor residentieel gebruik. Normaal 

dagelijks gebruik in gewone leefruimtes. 

KL ASSE 33

Voor commercieel gebruik en druk 

belopen residentieel gebruikte ruimtes. 

Extra slijtbestendige vloeren voor 

intensief gebruikte ruimtes. 

GAR ANTIE

Ga naar www.quick-step.com  

voor meer informatie over de garantie.

VOOR VINYL



AMCL40140

Heb je genoeg van je lelijke, 

versleten tegelvloer met grote voe-

gen? Maak dan een veilige keuze 

en ontdek de Quick-Step Alpha 

Vinyl-collectie*.

* Voor plaatsing op oneffen oppervlakken  
of oude tegels met voegen van niet meer  

dan 5 mm breed en 2 mm diep.

AMBIENTTEGEL MET NANOVOEG

AMBIENTTEGEL MET MODERNE 

MICROVOEG 
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Ambient Deze collectie wordt gekenmerkt door een expressieve, tastbare structuur en fascinerende 

kleurschakeringen. De tegels met V-groef ademen ruimte en authenticiteit uit. Kies voor de 

versie met nanovoeg voor een meer minimalistische, moderne look. 

Afmetingen:

130,5 x 32,7 cm 

Dikte:

2,5 mm

Pak:

9 planken = 3,841 m²

Klasse:

33 

Voegen:

Moderne microvoeg  of nanovoeg 

Garantie:

25 jaar

Plaatsing: 

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden 
in lengte en breedte. Gelijmde plaatsing

Afmetingen:

130 x 32 cm 

Dikte:

4,5 mm

Pak:

5 planken = 2,080 m2

Klasse:

Click 32 / Click+ 33

Voegen:

Moderne microvoeg  of nanovoeg 

Garantie:

Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing: 

Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden 
in lengte en breedte.

CLICK/CLICK+ 

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken 

of oude tegels met voegen van niet meer dan 

4 mm breed en 1 mm diep. 

GLUE+ 

Voor plaatsing op effen ondergronden 

en geëgaliseerde wanden.

VOOR VINYL



BACL40052BACL40052

NANOVOEG      

Fijne nano-afgekante randen geven de vloer een

minimalistische en moderne look.

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!

ONTDEK DE ROOMVIEWER

Twijfel je welke Quick-Step vloer het beste bij je interieur past?

Dankzij de online RoomViewer kun je elke vloer in je eigen interieur 

bekijken om zo de juiste keuze te maken. Probeer het gewoon zelf!

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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MODERNE MICROVOEG     

De voeg definieert de kanten van de plank, wat een strakke, 

moderne look oplevert.

RUSTIEKE MICROVOEG     

Uitgesproken, donkerkleurige voeg die het rustieke en 

verweerde karakter van de vloer accentueert.
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K ATOEN EIK WIT BLOS

Glue+: PUGP40200

Click: PUCL40200

Click+: PUCP40200

SNEEUW DEN

Glue+: PUGP40204

Click: PUCL40204

Click+: PUCP40204

K ATOEN EIK KOUD GRI JS

Glue+: PUGP40201

Click: PUCL40201

Click+: PUCP40201

OCHTENDMIST DEN

Glue+: PUGP40074

Click: PUCL40074

Click+: PUCP40074

ZANDSTORM EIK WARM GRI JS

Glue+: PUGP40083

Click: PUCL40083

Click+: PUCP40083

ZEEBRIES EIK L ICHT

Glue+: PUGP40079

Click: PUCL40079

Click+: PUCP40079

ZEEBRIES EIK BEIGE

Glue+: PUGP40080

Click: PUCL40080

Click+: PUCP40080

MODERNE MICROVOEG 

GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm 

CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mmPulse 

De lengte en breedte van Pulse zorgen voor een echt luxueus gevoel. De planken 
met V-groef creëren een ruim perspectief en de passende structuren op verschillende 
dessins zorgen voor een authentieker effect.



PUCL40200PUCL40200
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Hou er rekening mee dat de weergegeven dessins slechts een indruk van de eigenlijke kleur en de nuances van het patroon geven. Ze geven de verschillende nuances van het dessin niet 100% correct weer. 

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

K ATOEN EIK COSY GRI JS

Glue+: PUGP40202

Click: PUCL40202

Click+: PUCP40202

HERFST EIK WARM GRI JS

Glue+: PUGP40089

Click: PUCL40089

Click+: PUCP40089

K ATOEN EIK WARM GRI JS

Glue+: PUGP40105

Click: PUCL40105

Click+: PUCP40105

K ATOEN EIK GRI JS MET 
ZAAGSNEDEN

Glue+: PUGP40106

Click: PUCL40106

Click+: PUCP40106

K ATOEN EIK BEIGE

Glue+: PUGP40103

Click: PUCL40103

Click+: PUCP40103

HERFST EIK NATUUR

Glue+: PUGP40087

Click: PUCL40087

Click+: PUCP40087

Pulse

BESTEL JE  VLOER ONLINE

Overtuigd? Ga dan naar de dichtstbijzijnde  

Quick-Step verdeler of bestel rechtstreeks  

via onze webwinkel.  Je kunt er ook voor kiezen  

om je bestelling zelf bij je plaatselijke verdeler  

op te halen.

www.quick-step.com
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MODERNE MICROVOEG 

K ATOEN EIK DIEP NATUUR

Glue+: PUGP40203

Click: PUCL40203

Click+: PUCP40203

HERFST EIK CHOCOL ADE

Glue+: PUGP40199

Click: PUCL40199

Click+: PUCP40199

PURE EIK HONING 

Glue+: PUGP40098

Click: PUCL40098

Click+: PUCP40098

ZANDSTORM EIK BRUIN

Glue+: PUGP40086

Click: PUCL40086

Click+: PUCP40086

HERFST EIK BRUIN

Glue+: PUGP40090

Click: PUCL40090

Click+: PUCP40090

WI JNGAARD EIK BRUIN

Glue+: PUGP40078

Click: PUCL40078

Click+: PUCP40078

HERFST EIK HONING 

Glue+: PUGP40088

Click: PUCL40088

Click+: PUCP40088

K ATOEN EIK NATUUR

Glue+: PUGP40104

Click: PUCL40104

Click+: PUCP40104

PURE EIK BLOS

Glue+: PUGP40097

Click: PUCL40097

Click+: PUCP40097

PICKNICK EIK OKER 

Glue+: PUGP40093

Click: PUCL40093

Click+: PUCP40093

ZEEBRIES EIK NATUUR

Glue+: PUGP40081

Click: PUCL40081

Click+: PUCP40081



PUCL40104PUCL40104

19 Pulse

RUSTIEKE MICROVOEG 

SCHEMERING DEN

Glue+: PUGP40075

Click: PUCL40075

Click+: PUCP40075

PICKNICK EIK WARM NATUUR

Glue+: PUGP40094

Click: PUCL40094

Click+: PUCP40094

Bestel je vloersamples en vloer  

online op www.quick-step.com



20

Balance 

Balance combineert rustieke en moderne dessins: van strakke, elegante structuren 
tot intense houtstructuren met diepe nerven. En om hun levensechte look nog meer 
kracht bij te zetten, hebben verschillende Balance-dessins passende structuren.

GLUE+

125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm 

CLICK/CLICK+

125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

MODERNE MICROVOEG 

CANYON EIK L ICHT MET 
ZAAGSNEDEN

Glue+: BAGP40128

Click: BACL40128

Click+: BACP40128

FLUWEEL EIK L ICHT

Glue+: BAGP40157

Click: BACL40157

Click+: BACP40157

CANYON EIK BEIGE 

Glue+: BAGP40038

Click: BACL40038

Click+: BACP40038

ZI JDE EIK L ICHT

Glue+: BAGP40052

Click: BACL40052

Click+: BACP40052

CANYON EIK GRI JS MET 
ZAAGSNEDEN

Glue+: BAGP40030

Click: BACL40030

Click+: BACP40030

FLUWEEL EIK BEIGE

Glue+: BAGP40158

Click: BACL40158

Click+: BACP40158



BACL40032
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EIKEN DRI JFHOUT BEIGE

Glue+: BAGP40018

Click: BACL40018

Click+: BACP40018

SELECT EIK L ICHT

Glue+: BAGP40032

Click: BACL40032

Click+: BACP40032

PAREL EIK WARM NATUUR

Glue+: BAGP40130

Click: BACL40130

Click+: BACP40130

SELECT EIK NATUUR

Glue+: BAGP40033

Click: BACL40033

Click+: BACP40033

Balance
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MODERNE MICROVOEG 

COT TAGE EIK NATUUR

Glue+: BAGP40025

Click: BACL40025

Click+: BACP40025

VICTORIAANS EIK NATUUR

Glue+: BAGP40156

Click: BACL40156

Click+: BACP40156

FLUWEEL EIK BRUIN

Glue+: BAGP40160

Click: BACL40160

Click+: BACP40160

ZI JDE EIK GRI JSBRUIN

Glue+: BAGP40053

Click: BACL40053

Click+: BACP40053

CANYON EIK L ICHTBRUIN MET 
ZAAGSNEDEN

Glue+: BAGP40031

Click: BACL40031

Click+: BACP40031

COT TAGE EIK GRI JSBRUIN

Glue+: BAGP40026

Click: BACL40026

Click+: BACP40026

CANYON EIK NATUUR

Glue+: BAGP40039

Click: BACL40039

Click+: BACP40039

VINTAGE K ASTANJE NATUUR

Glue+: BAGP40029

Click: BACL40029

Click+: BACP40029

FLUWEEL EIK ZAND

Glue+: BAGP40159

Click: BACL40159

Click+: BACP40159

Balance



BACL40027
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CANYON EIK BRUIN

Glue+: BAGP40127

Click: BACL40127

Click+: BACP40127

COT TAGE EIK DONKERBRUIN

Glue+: BAGP40027

Click: BACL40027

Click+: BACP40027

HISTORY EIK GRI JS

Glue+: BAGP40037

Click: BACL40037

Click+: BACP40037

Balance
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Ambient 

Deze collectie wordt gekenmerkt door een expressieve, tastbare structuur en 
fascinerende kleurschakeringen. De tegels met V-groef ademen ruimte en authenticiteit 
uit. Kies voor de versie met nanovoeg voor een meer minimalistische, moderne look. 

GLUE+

130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm 

CLICK/CLICK+

130 x 32 cm x 4,5 mm

NANOVOEG 

MINIMAL L ICHTGRI JS

Glue+: AMGP40139

Click: AMCL40139

Click+: AMCP40139

MINIMAL MEDIUMGRI JS

Glue+: AMGP40140

Click: AMCL40140

Click+: AMCP40140

MINIMAL TAUPE

Glue+: AMGP40141

Click: AMCL40141

Click+: AMCP40141

CARR AR A MARMER WIT

Glue+: AMGP40136

Click: AMCL40136

Click+: AMCP40136



AMGP40136
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MODERNE MICROVOEG 

Quick∙Step® Vinyl Flex op muren 

plaatsen

Wist je dat flexibele vinylvloeren van Quick-Step ook op muren 

kunnen worden gelijmd? Hierdoor is het mogelijk om de esthetiek 

van je vloer door te trekken naar één of meerdere muren van je 

interieur, wat zorgt voor een uniek en stijlvol ruimtegevoel.

BETON LICHT

Glue+: AMGP40049

Click: AMCL40049

Click+: AMCP40049

VIBR ANT MEDIUMGRI JS

Glue+: AMGP40138

Click: AMCL40138

Click+: AMCP40138

VIBR ANT ZANDKLEUR

Glue+: AMGP40137

Click: AMCL40137

Click+: AMCP40137

LEISTEEN ZWART

Glue+: AMGP40035

Click: AMCL40035

Click+: AMCP40035

BETON DONKERGRI JS

Glue+: AMGP40051

Click: AMCL40051

Click+: AMCP40051

BETON WARMGRI JS

Glue+: AMGP40050

Click: AMCL40050

Click+: AMCP40050

Ambient
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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



Quick∙Step® Master Installer:  

perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step 

Master Installer. Deze Master Installers zijn opgeleid aan de Quick-Step 

Academy, het meest exclusieve trainingscentrum in de vloerenindustrie.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICKSTEP ® 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 en laat je adviseren  

over de correcte plaatsingsrichting.

• Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste 

details: plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.

• Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs.

• Levenslange garantie* op de geregistreerde plaatsing.

* De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van 

de productgarantie. Meer info op www.quick-step.com.

28

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.



Doe-het-zelf

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

snel en vlot mogelijk ligt. Afhankelijk van je specifieke situatie kun je kiezen 

voor een zwevende plaatsing of kun je de planken lijmen. Het Quick-Step 

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

verwarmingselementen zonder zorgen. Bovendien kunnen alle Quick-Step 

vinylvloeren 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 plaatsingsinstructies en -video's op  

www.quick-step.com.
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QSVUDLHEAT10 QSVUDLTRANSIT15QSVUDLCOMFORT15

TR ANSIT

Dikte: 1,20 mm Rol: 15 m²

De Transit-ondervloer biedt een uitstekende 
geluidsreductie naar de aangrenzende kamers. 
Daarom is de Transit ondervloer ideaal voor 
op eerste verdiepingen en in appartementen.

COMFORT

Dikte: 1,15 mm Rol: 15 m²

Deze allround ondervloer helpt je bij het egaliseren 
van de bestaande ondergrond. De Comfort-ondervloer 
is geschikt voor elke kamer en absorbeert het geluid in 
combinatie met één van onze vinylvloeren. 

Zwevend of gelijmd: aan jou de keuze

Voor het plaatsen van je nieuwe Quick-Step flexibele vinylvloer kun je kiezen voor een zwevende of gelijmde plaatsing.   

Als je voor een zwevende plaatsing opteert, is het kiezen van de juiste ondervloer van groot belang aangezien dit een 

enorme impact zal hebben op de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je vloer. Of je kunt kiezen voor onze 

gelijmde methode. In dat geval is onze Quick-Step-lijm en lijmkam voor flexibele vinylvloeren het enige wat je nodig hebt.

HEAT

Dikte: 1,55 mm Rol: 10 m²

Deze ondervloer is geschikt voor kamers met direct zonlicht, 
zoals grote ramen tot op de grond.  
Ben je van plan om vloerverwarming of -koeling te plaatsen? 
Dan is onze Heat-ondervloer een uitstekende keuze. 
Bovendien biedt deze ondervloer een optimale 
geluidsreductie in de kamer in combinatie  
met één van onze vinylvloeren.

De juiste ondervloer kiezen is bij een zwevende plaatsing cruciaal voor het uiteindelijke resultaat. 

De eenvoudig te plaatsen ondervloeren van Quick-Step zorgen voor een stabiele basis voor ons  

Uniclic® Multifit-systeem. Bijkomende voordelen:   

• ze egaliseren de ondergrond en zelfs kleine oneffenheden;

• ze bieden een uitstekende akoestische isolatie en dempen krakende geluiden;

• je kunt ze bovenop klassieke vloerverwarming en/of -koeling plaatsen. 

Zwevende plaatsing: 

Quick∙Step® ondervloeren
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Eenvoudige plaatsing



QSVKNIFEB

NEVKNIFEREFIL40

QSVSTARTKITQSVTOOL

QSVGLUE15

QSVGLUE6

QSVA2

VINYL MES

Incl. 6 lemmeten 

1 navulling bevat 40 lemmeten. 

Voor een foutloze plaatsing raadpleeg je de plaatsingsinstructies op www.quick-step.com
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VINYL LI JM

6 kg voor ± 20 m2 15 kg voor ± 50 m2

Controleer voor je begint of de lijm aan de ondergrond 
blijft kleven. 

VINYL LI JMK AM (A2)

Voor een perfecte verspreiding van de lijm.

Het assortiment Vinyl Glue+ van Quick-Step is bestemd voor gelijmde plaatsingen. 

Onze hoogwaardige Vinyl-lijm werd speciaal voor vinylvloeren ontwikkeld en:

• smeert makkelijk uit;

• garandeert een snelle hechting;

• is dampdicht;

• is compatibel met klassieke vloerverwarming en/of -koeling;

• kan gebruikt worden voor verticale plaatsing op gipsplaten.

Plaatsingstools

Gelijmde plaatsing

VINYL PL AATSINGSTOOL

Gebruik het trekijzer op moeilijk bereikbare plaatsen 
en om de vinylplanken makkelijk op maat te snijden.

STARTERSKIT

Omvat: Quick-Step-mes, -plaatsingstool 
en -reinigingsproduct.

Eenvoudige plaatsing
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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.

KR ASBESTENDIGE TOPL AAG

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

QUICK·STEP ®GAR ANTIE

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



 QSVSK(-)  QSVSCOT(-) 

NEHSTRIPSK15

PATENT AANGEVRAAGD

NEHSTRIPSCOT15

PATENT AANGEVRAAGD

STANDAARDPLINT

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

Gebruik in combinatie met de Hydrostrip 
voor een waterbestendige afwerking van je plint. 
 
Gebruik de bijgeleverde pluggen om de plinten met 
elkaar te verbinden, ook aan de hoeken. De pluggen  
zijn ook los verkrijgbaar (NEPLUG).

KWADR ANT

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

Gebruik in combinatie met de Hydrostrip  
voor een waterbestendige afwerking van je plint.

Tools voor een 

waterbestendige 

afwerking van je plint

35 Afwerken in stijl

HYDROSTRIP

15 m 

Transparante strip op rol voor een waterbestendige  
afwerking van standaardplinten.

HYDROSTRIP

15 m 

Transparante strip op rol voor een waterbestendige  
afwerking van de Kwadrant-plint.

Plinten in 

bijpassend kleur



PUCL40103
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QSKIT(-) QSRCINOX15

QSRCINOX22

NEVSKRPAINTA

NEPLUGQSGLUE290

BI JPASSENDE KLEURPASTA 

310 ml

Deze elastische pasta op basis van acryl is de ideale 
oplossing voor het opvullen van voegen tussen plinten
en wanden. Beschikbaar in passende kleuren. 
Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².

Plaatsingstools

voor plinten

Schilderplint
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WATERDICHTE SCHILDERPLINT

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

PLUGGEN

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

Alleen voor standaardplinten.

ONE4ALL -LI JM 

290 ml

Gebruik onze One4All-lijm om de 
plinten aan de muur te bevestigen.
Gemiddeld gebruik: 1 tube per 15 m plinten.

Afwerkingsproducten

LEIDINGAFDEKKINGEN

2 stuks

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



QSVINCP()

QSVINCP()
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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. Snij het Incizo®-basisprofiel makkelijk in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo®-mes.

INCIZO ®PROFIEL 
 
200 x 4,5 x 0,8 cm 

Inhoud: 1 Incizo®-profiel, 1 Incizo®-mes, 1 kunststof rail.

TOEPASSING 1

Twee vloeren met 
verschillende hoogtes 
met elkaar verbinden.

TOEPASSING 2

Twee vloeren met 
dezelfde hoogte met 
elkaar verbinden.

Afwerken in stijl

Profielen 



QSVINCP(-)

QSVINCP(-)

QSVINCP(-)

NEVINCPBASE1

TOEPASSING 4 

Zorg voor een nette 
overgang tussen je Vinyl 
Flex-vloer en andere 
soorten vloeren of werk 
je vloer af langs een 
schuifraam.
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TOEPASSING 3 

Snijd het profiel in twee 
om langs een muur of 
raam te installeren en 
werk met één profiel 
twee keer zoveel af. 

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 TR APPEN

200 x 3,3 x 1,7 cm

Afwerken in stijl



NEVREXPSILVNEVREXPCOMSILV

NEVRENPSILVNEVRENPCOMSILV

NEVRADPSILVNEVRADPCOMSILV
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VINYL -UITZET TINGSPROFIEL

200 x 3,65 x 0,40 cm

Voor commerciële ruimtes.

VINYL -UITZET TINGSPROFIEL

200 x 3,25 x 0,75 cm

VINYL - AANPASSINGSPROFIEL

200 x 3,1 x 0,85 cm

VINYL - AANPASSINGSPROFIEL

200 x 2,7 x 0,75 cm

Voor commerciële ruimtes.

Aluminium afwerkingsprofielen 

Afwerken in stijl

VINYL -EINDPROFIEL

200 x 2,4 x 0,85 cm

VINYL -EINDPROFIEL

200 x 1,65 x 0,8 cm

Voor commerciële ruimtes.



QSPRSILV

QSVSTPCLICKQSVSTPGLUEQSVSTPINGLUE

41

Metalen afwerkingsprofielen voor trappen

MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL

186 x 4,7 x 1,6 cm  

Voor het overbruggen van hoogteverschillen 
tot 12,3 mm.

TR APPROFIEL  BINNENHOEK

200 x 2,5 x 2,5 cm

Gebruik Vinyl-lijm om de vloer aan je trap vast te 
maken. Compatibel met het Vinyl Glue+-assortiment 
van Quick-Step.

TR APPROFIEL  BUITENHOEK 

200 x 2,6 x 4 cm 

Gebruik Vinyl-lijm om de vloer aan je trap vast te 
maken. Compatibel met het Vinyl Glue+-assortiment 
van Quick-Step.

TR APPROFIEL  BOVENTREDE

200 x 1,5 x 3 cm

Gebruik Vinyl-lijm om de vloer verticaal aan je trap vast 
te maken. De horizontale planken schuiven in het profiel.
Compatibel met het Vinyl Click-assortiment van Quick-Step.

Afwerken in stijl



QSSPRAYKIT

QSCLEANING2500 QSCLEANING1000

QSSPRAYMOP QSREPAIR
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EENVOUDIG 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



EEN ZWAK VOOR DE NATUUR

De Vinyl Flex-vloeren van Quick-Step zijn niet alleen een plezier 

om op te lopen – ze hebben ook een zwak voor de natuur. 

Wij gebruiken al ons interne afval opnieuw en maken zoveel 

mogelijk gebruik van hernieuwbare energieën. En omdat elke 

vloer volledig vrij van orthoftalaten is, kun je ervan op aan dat 

je een uitstekende keuze gemaakt hebt.

DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je de maximale waarde te kunnen bieden voor je investering, 

beantwoorden de fl exibele vinylvloeren van Quick-Step aan de 

strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.
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LID VAN DE MMFA

De Multilayer Modular Flooring Association is een 

toonaangevende organisatie van vloerfabrikanten

en hun leveranciers binnen Europa. 

M1

De laagst mogelijke uitstootklasse. Dit toont aan dat 

onze vloeren geen toxische stoffen afgeven en er dus 

geen extra verluchting nodig is. Dit betekent ook dat 

onze producten geurloos zijn. 

LEED

Wereldwijd gebruikt bouwclassificatieprogramma 

voor lage-emissieproducten.

A+

De hoogste erkenning voor de kwaliteit van lucht 

binnenshuis. 

FLOORSCORE

SCS-certificeringsprogramma dat aantoont

dat de vloer beantwoordt aan de vereisten

voor lage-emissieproducten.

De weg naar duurzaamheid

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. 

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.
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