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Tranquilidade
no seu dia a dia. 
Beleza sem limites

Beleza natural em cada detalhe

Encontrar uma estrutura perfeita para a superfície das réguas 
e a cuidadosa busca pelo equilíbrio entre cores e chanfros: 
criar pisos únicos e atrativos é a nossa missão. Graças à sua 
aparência realista, nossos designs de madeira têm visual 
idêntico ao dos materiais verdadeiros.

Diga adeus aos 
problemas de umidade

As coleções Impressive,  
Vision, Eligna Wide e, agora, 
Smart contam com uma 
inovadora camada
de proteção HydroSeal  
que repele a água.
Esta camada protege cada 
ranhura, evitando que 
a água penetre no seu piso. 
A limpeza nunca foi tão 
fácil e segura.

Como instalar seu piso laminado

Instalar um piso laminado é muito fácil.
Não acredita? Confira nossos vídeos demonstrativos 
de instalação no goo.gl/bcUGfV

Muitos anos de uso sem preocupação

Os pisos laminados da Quick-Step são projetados para durar a vida toda.
Eles resistem facilmente aos desafios trazidos pelos saltos altos, por rodinhas
de carrinhos de brinquedo e até mesmo pela queda de objetos. Graças à camada 
protetora Scratch Guard presente em todos os nossos pisos, eles chegam a ser dez 
vezes mais resistentes a riscos em comparação com pisos sem esta proteção.

Os pisos Quick-Step são de manutenção muito fácil. Mesmo nas juntas de encaixe,  
a superfície dos pisos é completamente selada e por isso, bactérias, poeira
e mesmo respingos ou líquidos não conseguem penetrar. Isso significa limpeza simples 
e despreocupada. Não sabe bem quais produtos utilizar para conservar seu piso 
sempre em perfeito estado? Descubra nossa linha completa de produtos na página 16.

Fácil instalação em 1, 2, 3

Quando você encontra o piso dos seus sonhos, você quer 
vê-lo instalado da forma mais rápida e fácil. Os sistemas 
de encaixe Quick-Step Uniclic® garantem uma instalação 
tranquila, mesmo nos cantos apertados e sob equipamentos 
de calefação. 

*Imagem meramente ilustrativa

4 5



RESISTÊNCIA
À UMIDADE

Derramou algum líquido? As crianças estão brincando com água? Não entre em pânico, 
seu piso laminado Quick-Step não vai absorver nenhum líquido e você poderá secá-lo 
imediatamente com um pano. Quatro de nossas coleções de laminados – Impressive, Vision, 
Eligna Wide e Smart – contam com a camada de proteção HydroSeal, que repele a água. 
A superfície do piso é completamente selada e por isso, bactérias, poeira e mesmo respingos 
ou líquidos não têm a menor chance. Isso tudo pode ser simplesmente removido com um pano 
úmido, deixando a superfície limpa e higienizada. Esses pisos resistentes à água tornam
a limpeza mais fácil do que nunca!

Além do mais, nossos novos pisos laminados Quick-Step contam ainda com uma garantia
que pode chegar a 25 anos, assegurando muitos anos de prazer e tranquilidade à sua casa.

Resistente a tudo,  
até a água
Descubra a mais nova geração de pisos laminados. Pisos que não apenas têm estilo único e aparência 
natural, mas que também suportam um choque ou outro e, melhor ainda, são 100% resistentes à água.

Descubra as linhas 
Impressive, Vision, 
Eligna Wide e 
Smart mostradas 
nas páginas 16, 
18,19, 20, 21 e 22.

*Imagens meramente ilustrativas

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
LINHAS RESISTENTES À ÁGUA: IMPRESSIVE, VISION, ELIGNA WIDE E SMART

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA
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Crie o seu  
próprio espaço

Mais inspiração no: 
www.quick-step.com.br

Um lindo ambiente começa com uma boa base. O piso pode ser considerado como a quinta parede e, portanto, não deve ser 
negligenciado. Para qualquer estilo e para qualquer ambiente, a Quick-Step tem o piso adequado: desde pisos leves e claros  
até os castanhos clássicos e quentes; e até mesmo pisos restaurados, com nós e fendas.

*Imagens meramente ilustrativas*Imagens meramente ilustrativas
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A escolha de um piso novo pode gerar uma série de perguntas: que cor eu 
devo escolher? Qual piso vai combinar com meu estilo e com meu ambiente?
Confira on-line os nossos aplicativos FloorExplorer e RoomViewer – vamos 
ajudar você nessa escolha.

Ajudando você  
a encontrar  
o piso perfeito

Com tantas opções de pisos à nossa disposição, fazer a escolha certa 
pode significar um desafio. É por isso que desenvolvemos a ferramenta 
on-line FloorExplorer: em três passos simples, você conseguirá descobrir uma 
seleção de pisos que irá combinar perfeitamente com seu estilo pessoal
e suas necessidades.

Não seria ótimo se você pudesse primeiro testar vários tipos de pisos antes de tomar
a decisão final? Ou mesmo ter uma prévia de como ficariam em seu ambiente específico? 
Com a ferramenta on-line RoomViewer, você pode fazer exatamente isso. Escolha entre 
diversas visualizações prévias realistas e tenha a certeza de tomar a decisão correta.

SELECIONE  
UM AMBIENTE

DESCUBRA O SEU PISO LAMINADO IDEAL NO WWW.QUICK-STEP.COM.BR

3 PASSOS SIMPLES PARA ENCONTRAR O SEU PISO LAMINADO PERFEITO

TENHA UMA PRÉVIA DOS SEUS PISOS FAVORITOS

Por que você não faz uma tentativa? 
Acesse o FloorExplorer no 
www.quick-step.com.br

Experimente já!
Conheça o RoomViewer no 
www.quick-step.com.br

1 ESCOLHA  
UMA COR

DEFINA  
O SEU ESTILO2 3
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Visão geral da linha

ACESSÓRIOS
COMPATÍVEIS

resistência 
à água

dimensões espessura chanfro embalagem instalação resistência  
à abrasão

garantia resistência 
à umidade

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

138 x 19 cm  8 mm 4 7 x 
= 1,835 m2

 

205 x 24,2 cm  8 mm 0 6 x 
= 2,976 m2

 

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

180 x 21,5 cm  8 mm  0 7 x  
= 2,709 m2

 

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

138 x 19 cm  8 mm 4 8 x  
= 2,0976 m2

 

120 x 19 cm  7 mm 0    10 x  
= 2,280 m2

 

120 x 19,2 cm  6,5 mm  0 11 x  
= 2,534m²

 

QSMN 1487 IM 1850 QEWN 3784 FPR 1067

A água deve ser removida 
em até 1 hora (linha Smart), 
em até 6 horas (linhas Vision 
e Eligna Wide) ou em até 
24 horas (linha Impressive).

Exceto para  
linha Floorest  
Premiere.

RESISTÊNCIA

A RESPINGOS
USO DOMÉSTICO

O piso deve ser 
totalmente 
seco em até 15 
minutos.

Todas as garantias de resistência à água 
estão condicionadas ao uso e aplicação 
do HydroKit e acessórios originais 
Quick-Step. Válido para aplicação dos 
pisos em áreas úmidas (áreas molháveis 
sem torneira ou chuveiro).

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA
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IM 1855 QSMN 1487

IM 1850IM 1857IM 1860

Tratamento

QSMN 1291QEWN 3784

Acabamento

  
Acabamento fosco
Os níveis variados de brilho 
acentuam a estrutura do piso.

  
Acabamento extrafosco
Superfície com um aspecto 
extrafosco.

  
Acabamento acetinado
Superfície com um aspecto 
acetinado.

  
Acabamento fosco 
acetinado
Os níveis variados de brilho 
acentuam a estrutura do piso.

QEWN 3784IM  1848

Chanfro

 Chanfro genuíno

O chanfro combina perfeitamente com as 
características do piso. A cor, o design e a 
estrutura da régua são também visíveis ao 
longo do chanfro.

 Chanfro Impression

Efeito que destaca as réguas de uma  
forma sutil.

 Escovado

Um efeito de acabamento que dá
a aparência de madeira escovada.
O tratamento escovado agrega 
profundidade e autenticidade
ao piso laminado.

 Serrado

Este efeito dá a impressão da aspereza  
da madeira serrada graças aos cortes  
de serra visíveis e perceptíveis.

 Raspado 

Um tratamento de superfície com efeito  
de raspado à mão, que proporciona  
um acabamento artesanal ao seu piso.

IM 1850

   

Os ícones indicam 
as características de 
design específicas  
de cada piso.

Cada piso laminado tem a sua própria história, aparência e sensação ao toque. Os designers da Quick-Step escolhem com cuidado  
a estrutura, o tratamento, o acabamento e o chanfro de cada piso, em perfeita sintonia com as características de cada um dos designs.

Os detalhes fazem a diferença

Estrutura

 Estrutura de madeira natural

Textura de acabamento em que os veios,  
nós e fendas que são visíveis no design 
podem também ser sentidos ao toque, 
na estrutura da superfície do piso laminado. 
Esta combinação perfeita de design e 
estrutura assegura que o piso tenha aspecto 
e sensação de madeira verdadeira.

 Estrutura de madeira intensa

Uma estrutura distinta que apresenta 
níveis variados de profundidade e brilho, 
acentuando os nós e as fendas.  
O design e a estrutura da superfície  
são mais acentuados do que a estrutura  
de madeira natural.

IM 1855 IM 1853

Tipos de estrutura, tratamento, acabamento e chanfro
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FALN 3052IM 1848

Resistente a tudo, 
até à água!

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

Os pisos da linha Allure apresentam réguas maiores. 
Menos emendas e maior amplitude para o seu espaço*.

CARIBE 
FALN 3051

MAIORCA 
FALN 3052

CANCUN 
FALN 3057

FALN  
205 x 24,2 cm    8 mm

IM 
4

 
138 x 19 cm     8 mm

  
CARVALHO MARROM CLÁSSICO 
IM 1849

  
CARVALHO BEGE SERRADO 
IM 1857

  
CARVALHO MARROM ACINZENTADO 
IM 1850

  
PINUS NATURAL 
IM 1860

  
CARVALHO AREIA NATURAL 
IM 1853

  
CARVALHO CLÁSSICO NATURAL 
IM 1848

  
CARVALHO NATURAL SOFT 
IM 1855

Réguas médias com 8 mm de espessura, 
com aspecto muito natural e tecnologia de 

resistência à água*.

*Variações de tons – Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.Estrutura:   Madeira natural    Madeira intensa Tratamento: Escovado    Serrado    Raspado Acabamento:  Acabamento extrafosco  Fosco 
 Fosco acetinado  Acetinado   Chanfro:  Chanfro genuíno  Chanfro Impression

N
O

V
O
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Resistente a tudo, 
até à água!

A linha Vision apresenta grande variedade de 
tonalidades. Maior resistência em ambientes de 

diferentes estilos*.

FVIW 1666

CARVALHO ANDES 
FVIW 866

CARVALHO STUDIO 
FVIW 1463

CARVALHO CUBANO 
FVIW 877

CARVALHO PASTIS 
FVIW 1611

CARVALHO SERENO 
FVIW 851

CARVALHO VITORIANO 
FVIW 1462

CARVALHO AGRESTE 
FVIW 1464

CUMARU TEFÉ 
FVIW 1666

FVIW   
180 x 21,5 cm     8 mm

*Variações de tons – Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

N
O

V
O

1918

 



Estrutura:  Madeira natural    Madeira intensa Tratamento: Escovado    Serrado    Raspado Acabamento:  Acabamento extrafosco  Fosco 
 Fosco acetinado  Acetinado Chanfro:  Chanfro genuíno  Chanfro Impression

QEWN 
4

 
138 x 19 cm     8 mm

  
CARVALHO CLARO SERRADO 
QEWN 3676

  
CASTANHEIRO NATURAL RESTAURADO 
QEWN 3784

  
CASTANHEIRO ANTIGO RESTAURADO 
QEWN 3786

  
CARVALHO DESERTO RESTAURADO 
QEWN 3678

  
CARVALHO CAFÉ RESTAURADO 
QEWN 3679

  
CARVALHO NATURAL SERRADO 
QEWN 3677

  
CASTANHEIRO ESCURO RESTAURADO 
QEWN 3785

Réguas médias com 8 mm de espessura, com design Madeira Intensa.  
O chanfro Impression complementa o design*.

Resistente a tudo, 
até à água!

QEWN 3785 *Variações de tons – Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

  
CARVALHO ACINZENTADO COM 
CORTES DE SERRA 
QEWN 3680

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

N
O

V
O
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QSMN     
120 x 19 cm     7 mm

Réguas padrão com 7 mm de espessura, com várias 
opções de acabamento em muitos dos designs*.

NOVO CARVALHO EVEREST 
QSMN 0314

  
CARVALHO ESCURO MIDNIGHT 
QSMN 1488

  
CARVALHO NATURAL ENVERNIZADO 
QSMN 1292

  
CARVALHO NATURAL HAVANA COM 
MARCAS DE SERRA 
QSMN 1656

CARVALHO VANILLA 
QSMN 2676

PÁTINA COTTAGE  
QSMN 5001

  
CARVALHO NATURAL MIDNIGHT 
QSMN 1487

MIRACOSA JERSEY 
QSMN 1533

Com grande variedade de cores, a linha Floorest Premiere transforma seu 
ambiente, combinando design, qualidade e economia*.

NEW PEGASUS 
FPR 0316

NOVARA ALLOVER  
FPR 037

MOCHA 
FPR 3044

NEW OAK 
FPR 1574

MALTA 
FPR 1067

IPÊ ÁBANO 
FPR 8005

ESSENCIAL OAK 
FPR 1577

CARVALHO SACRAMENTO  
FPR 034

FPR  
120 x 19,2 cm    6,5 mm

FPR 1067

*Variações de tons – Podem ser notados tons diferentes no mesmo piso, o que traz ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

Estrutura:    Madeira natural    Madeira intensa Tratamento: Escovado    Serrado    Raspado Acabamento:  Acabamento extrafosco  Fosco 
 Fosco acetinado  Acetinado Chanfro:  Chanfro genuíno  Chanfro Impression

QSMN 2676

Resistente a tudo, 
até à água!

N
O

V
O

N
O

V
O

N
O

V
O
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Procuro uma  
solução econômica

Procuro uma  
solução de qualidade

 Quero diminuir o tempo 
gasto na instalação  
e o ruído refletido 

Quero diminuir o som  
ouvido pelos vizinhos

Quick-Step 
STANDARD QS

Quick-Step 
BASIC PLUS

Quick-Step 
UNISOUND

Quick-Step
TRANSITSOUND

Uma base de boa qualidade 
para locais com menos 

tráfego como, por exemplo,  
um dormitório. 

Uma base econômica
e de boa qualidade para 
locais com menos tráfego 
como, por exemplo, um 
dormitório ou um sótão.

Ideal para locais com  
tráfego frequente como,  
por exemplo, uma sala  

de estar.

Ideal para um piso superior  
ou um apartamento.

Espessura: 2 mm  
Rolo = 20,4 m²

Espessura: 2 mm  
Rolo = 15 m²

Espessura: 2 mm  
Rolo = 15 m²

Espessura: 2 mm 
Rolo = 15 m²

  

✓ Proteção contra umidade

✓ Efeito de nivelamento

✓ Proteção contra umidade

✓ Efeito de nivelamento

✓ Aquecimento do piso

✓ Proteção contra umidade

✓ Efeito de nivelamento

✓ Aquecimento do piso

✓ Proteção contra umidade

✓ Efeito de nivelamento

✓ Aquecimento do piso

PASSO 1
INSTALAÇÃO

Observações: É importante utilizar uma manta Quick-Step para preservar a qualidade de seu piso. Se instalados e conservados da forma correta, a Quick-Step
oferece a devida garantia para os pisos Quick-Step e para o sistema Uniclic®. Peça que seu revendedor utilize uma manta original da Quick-Step e consulte no nosso 
website os termos de garantia: www.quick-step.com.br

Uma manta Quick-Step para cada situação
A manta é uma necessidade absoluta na instalação de um piso. O uso da manta correta tem um impacto importante no aspecto
final, na qualidade e no conforto proporcionado pelo seu piso laminado Quick-Step. As mantas de alta qualidade são fáceis
de instalar, criam uma base nivelada para o seu novo piso e oferecem excelente isolamento térmico e acústico. As mantas Quick-Step 
proporcionam uma base estável que protege os sistemas Uniclic® e Uniclic® Multifit. Além disso, elas garantem proteção contra
a umidade que pode subir do contrapiso.

Instale o seu piso sem complicações 
Instalar um piso Quick-Step é muito fácil, graças ao mundialmente famoso e patenteado sistema de encaixe 
Uniclic®. Este sistema é extremamente simples, permite uma instalação mais rápida e é muito mais robusto
do que outras soluções. Com um piso Quick-Step, a instalação fica mais fácil, mesmo nos cantos mais apertados 
ou por baixo das portas.

1  Fácil instalação, graças  
ao sistema Uniclic®

A Quick-Step é a inventora do sistema  
de instalação Uniclic®, que atualmente  
é o padrão nas aplicações que  
utilizam sistemas de encaixe. Utilize  
o revolucionário e patenteado sistema  
de encaixe para unir sem esforço
as réguas do seu piso.

2  Fácil instalação sobre  
pisos existentes 

Comprove a facilidade de instalação  
dos pisos Quick-Step, assistindo
aos nossos vídeos. 

Para mais informações, visite:
www.quick-step.com.br

Confira os vídeos  
de instalação no link 
goo.gl/bcUGfV

Quick-Step 
KIT DE INSTALAÇÃO
Conteúdo: bloco batedor Quick-Step,  
pé de cabra de metal, espaçadores 
ajustáveis. 

Instale o seu piso laminado de uma  
forma fácil e profissional, com o prático  
kit de instalação Quick-Step.

Ferramentas de instalação
MANTA MUTE PLUSMANTA STANDARD QS MANTA MUTE DRUCO MANTA MUTE TRA
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PASSO 2
ACABAMENTO

Tenha um acabamento perfeito
Dê o acabamento perfeito para o seu piso, com os rodapés e perfis da Quick-Step.

1  Cores que combinam

A Quick-Step oferece rodapés 
nas cores correspondentes 
a cada piso.

2  Uma ampla variedade de opções

A Quick-Step tem uma ampla variedade  
de rodapés e perfis, com diferentes 
alturas e larguras.

3  Resistência a riscos

Os rodapés da Quick-Step são resistentes 
a riscos e protegidos contra o desgaste 
do dia a dia, e contam com a mesma 
garantia dos pisos.

ACESSÓRIOS
COMPATÍVEIS

Os rodapés brancos com 
a tecnologia Incizo® são 
facilmente cortados na altura 
desejada (graças às várias 
linhas de pré-corte feitas  
na fábrica). 

Rodapés brancos

Rodapés      

Quick-Step
RODAPÉ DOMO 
240 x  7 x 1,5 cm
Apenas para a linha Floorest Premiere.

Quick-Step
RODAPÉ BORDER
240 x 8 x 1,8 cm

Quick-Step
RODAPÉ NOBLE 
240 x 10 x 1,8 cm
Apenas para a linha Allure.

Quick-Step
CANTONEIRA
240 x 2 x 2 cm 
Instalado.

RODAPÉ DOMO(-) RODAPÉ BORDER(-) RODAPÉ NOBLE(-) CANTONEIRA(-)

RODAPÉ BORDER 
BRANCO

Quick-Step
RODAPÉ BORDER 
BRANCO
240 x 8 x 1,8 cm

Quick-Step
RODAPÉ NOBLE 
BRANCO
240 x 10 x 1,8 cm

RODAPÉ NOBLE 
BRANCO

Quick-Step
RODAPÉ DOMO 
BRANCO
240 x  7 x 1,5 cm

RODAPÉ DOMO 
BRANCO

Quick-Step
CANTONEIRA 
BRANCA
240 x 2 x 2 cm 
Instalado.

CANTONEIRA
BRANCA

Quick-Step
RODAPÉ COVER 
BRANCO
240 x 12,7 x 1,8 cm

RODAPÉ COVER 
BRANCO
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TRANSIÇÃO METAL BRONZE/OURO/PRATA

1  Como conectar  
dois pisos de mesma  
altura?

2  Como resolver 
variações de altura  
de um piso para outro?

3  Como fazer 
o acabamento do piso 
ao longo de uma parede  
ou de uma janela?

4  Como conectar 
o piso a um carpete 
e ainda assim conseguir 
um lindo acabamento?

Use o perfil Incizo®  
no formato de transição.

Use o perfil Incizo®  
no formato de perfil redutor.

Use o perfil Incizo®  
no formato de perfil terminal.

Use o perfil Incizo®  
no formato de um perfil 
terminal de ambiente.

Quick-Step
PERFIL MULTIFUNCIONAL 
186 x 4,7 x 1 cm
Conteúdo: 1 perfil multifuncional, 1 base de encaixe de plástico

PERFIL MTF PRATA  QSPR(-)

Perfil de alumínio resistente a riscos para conectar pisos com 
diferença de altura entre 0 e 12,3 mm. A ser utilizado, por 
exemplo, entre dois pisos laminados Quick-Step ou entre um piso 
laminado e outro piso mais alto ou mais baixo. Somente disponível 
na cor prata. Uso residencial.

Perfis de acabamento para pisos e escadas
O perfil Incizo® da Quick-Step é uma ferramenta multifuncional de acabamento. Um mesmo e único perfil pode ser utilizado
em todos os acabamentos do piso e das escadas, nas cores correspondentes. Simplesmente corte o perfil básico Incizo® no formato 
adequado, utilizando para isso o cortador fornecido. 

Quick-Step
PERFIL METÁLICO
270 x 4,8 x 1,2 cm
Contém: 1 perfil Incizo® metal, 1 cortador, 1 base de encaixe de plástico. 
Com o cortador, você pode criar o perfil desejado. Não utilizar  
em escadas. Disponível em alumínio, nas cores prata, ouro ou bronze.
Também disponível para aplicações comerciais com trilho metálico, 
parafusos e buchas.

5  E quanto ao acabamento nos degraus das escadas?

Você pode recobrir escadas ou degraus com réguas Quick-Step e fazer
o acabamento no estilo de sua preferência utilizando o perfil Incizo®.

Quick-Step
SUBPERFIL DE ALUMÍNIO INCIZO® PARA ESCADAS
BASE DE METAL 1/2/3 
215 x 7,1 x 1,7 cm 
A ser encomendado separadamente, incluindo a tira de plástico. O acabamento de escadas 
com o perfil Incizo® não pode ser utilizado em aplicações comerciais. 

Quick-Step
PERFIL INCIZO®

PERFIL 5 EM 1 
180 x 4,8 x 1,3 cm
Contém: 1 perfil Incizo®, 1 cortador, 1 base  
de encaixe de plástico. Para acabamento de 
escadas é preciso usar o subperfil de alumínio. 
Vendido separadamente.

Quick-Step Incizo®: cinco perguntas, uma única resposta

Assista aos vídeos de instalação no link goo.gl/bcUGfV 

Material de acabamento 
Quick-Step
HYDROKIT

 

O Hydrokit Quick-Step  
é um silicone transparente  
que proporciona um  
acabamento impermeável  
e invisível para rodapés,  
perfis, etc.
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Quick-Step
KIT DE LIMPEZA
Conteúdo: um suporte com cabo ajustável, pano de microfibra lavável, 
produto de limpeza da Quick-Step (1.000 ml).

Os produtos de limpeza foram desenvolvidos especificamente  
para os pisos da Quick-Step. Limpam profundamente a superfície  
do piso e conservam seu aspecto original sem deixar camadas 
residuais do produto.

Também disponíveis separadamente:

Quick-Step
PRODUTO DE LIMPEZA
1.000 ml

PASSO 3
LIMPEZA

Mantenha o seu piso em perfeitas condições   Utilizamos matérias-primas cuidadosamente selecionadas 
  Investimos em produção com eficiência energética
  Cumprimos todos os regulamentos aplicáveis

Aqui na Quick-Step, estamos cientes de que o seu mundo ideal não se resume apenas a um mundo de ambientes e interiores com 
estilo. É também um mundo que mostra respeito pela natureza e pelo meio ambiente. É por isso que, enquanto empresa, esforçamo-nos 
continuamente para minimizar os impactos ambientais de nossos produtos e processos todos os dias, procuramos por novas formas de 
reciclar, reduzir e reutilizar ao longo de todos os processos de produção da Quick-Step.
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Seu revendedor Quick-Step 

www.quick-step.com.br

Curioso para descobrir como ficaria o seu ambiente com um piso laminado?
 Experimente o nosso RoomViewer: siga o passo a passo no nosso site www.quick-step.com.br  

e veja qual piso fica melhor.

COLEÇÃO 2019

Quick-Step é um produto de qualidade produzido por  bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa e 
Unilin Arauco Pisos Ltda, Piên – Paraná – Brasil. FOTO DA CAPA: imagem meramente ilustrativa. As imagens dos produtos aqui mostradas podem 
ser diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos ou os próprios produtos podem ser modificados a qualquer tempo, sem aviso 
prévio. Conteúdo registrado © 2017 por  bvba – division Flooring. Todos os direitos reservados. O conteúdo deste catálogo não poderá 
ser reproduzido no todo ou em parte, sem prévia autorização por escrito do editor. | Referência de impressão 016 1258 01 – Z7 – PT – Português.

SIGA-NOS 

 www.facebook.com/quickstepbrasil/            www.pinterest.com/quickstepfloor

        @quickstep_brasil  www.instagram.com/quickstep_brasil/            plus.google.com/+quickstep 

        Quick-Step Brasil   goo.gl/bcUGfV    @QuickStepFloor


