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APARÊNCIA 
NATURAL

O visual que você 
deseja, com o conforto 
que você precisa

Uma grande variedade  
de designs bonitos  
e de aparência natural

A coleção de pisos vinílicos Livyn da Quick-Step apresenta 
uma ampla variedade de designs com a aparência de 
madeira natural, cada um com suas próprias características 
autênticas. O acabamento extrafosco deixa praticamente 
impossível distingui-los dos pisos de madeira verdadeira.  
Para um acabamento perfeito, escolhemos os chanfros  
e as estruturas que combinam com o seu design favorito.

Como instalar seu piso vinílico

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

Silencioso, resistente e 100% impermeável

Desfrute de seu piso vinílico por muitos anos, graças à camada protetora selada, com a tecnologia Stain e Scratch Guard.  
Essa película garante uma proteção superior contra riscos, manchas, sujeira e marcas de sapatos. E mais: graças à sua excelente
resistência à água, nossos sofisticados pisos vinílicos são a escolha ideal para qualquer ambiente, até mesmo banheiros  
e cozinhas. A camada protetora hidrorrepelente faz com que sejam superfáceis de limpar. É muito gostoso caminhar sobre
esses pisos quentes e confortáveis, mesmo com os pés descalços. Prefere ficar com seus sapatos? Todos os pisos vinílicos
são silenciosos: não se ouve quase nada.

Instalação em 1, 2, 3

Os pisos vinílicos são finos e flexíveis, e por isso se tornam  
a escolha ideal para instalação sobre o revestimento existente 
no local. Você mesmo pode fazer a instalação; vai precisar 
apenas de um estilete para cortar as réguas do piso!  
O piso vinílico é de fato a solução perfeita para renovar  
um ambiente.

O sistema de instalação Uniclic® Multifit foi especialmente 
desenvolvido para os pisos vinílicos. Esse sistema garante  
uma instalação tranquila, mesmo nos cantos apertados.

Imagem meramente ilustrativa

RESISTENTE
À ÁGUA
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Inspirados na natureza, nossos sofisticados pisos vinílicos são praticamente idênticos aos pisos de madeira verdadeira.

APARÊNCIA 
NATURAL

Você sabia que  
um piso vinílico podia 
ser tão bonito?

Descubra nossa linha 
completa de produtos  
na página 11. 

Para qualquer ambiente, qualquer que seja
seu estilo preferido, a Quick-Step tem a solução 
certa e sofisticada em piso vinílico para você. 
Cada piso vinílico tem a sua própria e exclusiva 
aparência e sensação ao toque. Nossos 
designers criaram para você uma coleção que 
tem uma grande variedade de possibilidades: 
cores vivas, lindos padrões, estruturas ousadas, 
detalhes deslumbrantes...  Basta escolher entre 
tantos o seu tipo preferido de beleza.

Imagem meramente ilustrativa
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BACL 40058   BACL 40127

Crie
o seu próprio 
espaço
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.

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

TENHA UMA PRÉVIA DOS SEUS PISOS FAVORITOS

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.

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

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
Você sabia que os pisos Quick-Step Livyn podem 
suportar grandes variações de temperatura?  
Eles são o produto vinílico mais estável, o que 
permite sua instalação flutuante em qualquer 
espaço, até mesmo em um conservatório. E mais, 
como você não precisa de perfis de transição 
entre ambientes, o resultado é um acabamento 
com aspecto clean.
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3 PASSOS SIMPLES PARA ENCONTRAR O SEU PISO PERFEITO

SELECIONE  
UM AMBIENTE1 ESCOLHA  

UMA COR
DEFINA  
O SEU ESTILO2 3

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.

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



Os detalhes fazem a diferença
Cada piso vinílico 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.

BACL 40127 BACL 40038

Acabamento Chanfro

BACL 40018 BACL 40029

Estrutura
  Estrutura de madeira 
elegante 

Textura de acabamento
sutil, com uma estrutura de veios  
finos, que proporciona o efeito 
de madeira com aparência
e sensação ao toque
muito naturais.

  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 na estrutura 
de madeira natural.

 Acabamento fosco
Um acabamento fosco  
que dá ao piso um aspecto 
bastante natural.

 Chanfro moderno
O chanfro define as bordas 
da régua, e o resultado é uma 
aparência clean e moderna.

BACL 40028 BACL 40031

Tratamento
 Escovado

Um efeito de acabamento  
que dá a aparência de madeira 
escovada. O tratamento 
escovado agrega profundidade  
e autenticidade aos pisos 
vinílicos.

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

RESISTENTE
À ÁGUA

SUPERFÍCIES 
AQUECIDAS OU 

RESFRIADAS
CONFORTO 

PARA CAMINHAR

Estrutura:   Madeira elegante  Madeira intensa | Tratamento:  Escovado  Serrado | Acabamento:   Acabamento fosco | Chanfro:   Chanfro moderno

BACL 40127

  

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

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

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

  
CARVALHO BEGE DRIFT 
BACL 40018 | BAGP 40018

   
CASTANHEIRO NATURAL VINTAGE 
BACL 40029 | BAGP 40029

   
CASTANHEIRO CLARO VINTAGE 
BACL 40028 | BAGP 40028

  
CARVALHO BEGE CANYON 
BACL 40038 | BAGP 40038

  
CARVALHO NATURAL SELECT 
BACL 40033 | BAGP 40033

   
CARVALHO MARROM CLARO CANYON 
COM CORTES  DE SERRA 
BACL 40031 | BAGP 40031

  
CARVALHO MARROM CANYON 
BACL 40127  | BAGP 40127

  
CARVALHO MARROM PEROLADO 
BACL 40058 | BAGP 40058

Rodapés
RODAPÉS 
BALANCE 

CLICK

200 x 4,8 cm
  9 mm

BACL 40038 BACL 40028 BACL 40018 BACL 40033 BACL 40029 BACL 40031 BACL 40127 BACL 40058

RODAPÉS 
BALANCE 

GLUE+

200 x 4,8 cm
  9 mm

BAGP 40038 BAGP 40028 BAGP 40018 BAGP 40033 BAGP 40029 BAGP 40031 BAGP 40127 BAGP 40058

Descubra a linha completa de vinílicos

Tipos de estrutura, tratamento, acabamento e chanfro

Ver página 13

9 x   = 2,105 m2 15 x   = 3,655 m2

CLASSE 32 
Para Balance Click. 
Uso residencial.

CLASSE 33 
Para Balance Glue+. 
Uso comercial.

Balance Click Balance Glue+
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Instale o seu piso sem complicaçõesPASSO 1
INSTALAÇÃO

Uma escolha simples entre encaixe e cola

ENCAIXE

Instalar o seu piso vinílico é muito fácil, graças ao patenteado 
sistema de encaixe Uniclic® Multifit para a linha vinílico. O uso de 
uma boa manta tem um impacto importante no aspecto final, na 
qualidade e no conforto proporcionado pelo seu piso Quick-Step 
vinílico. Use uma Manta Básica para todas as instalações comuns. 

• A manta Quick-Step nivela o piso e ajuda a corrigir 
pequenas irregularidades.

• Ela proporciona excelente isolamento acústico e reduz ruídos  
e rangidos ao caminhar sobre o piso.

• Adequado para pisos com aquecimento e/ou refrigeração.

Para obter os melhores resultados, seja utilizando encaixe ou cola, comece sempre com um contrapiso nivelado. Assegure-se  
de que o contrapiso esteja completamente seco e livre de poeira ou gordura. Para mais informações sobre como preparar  
o seu contrapiso, acesse www.quick-step.com.br ou consulte o revendedor Quick-Step mais próximo.

COLA

Produtos da linha Quick-Step Balance Glue+ devem
ser colados ao piso. 

Recomendamos a aplicação do adesivo MAPEI ULTRABOND 
ECO 4 LVT.

1  Fácil instalação, graças ao sistema  
de encaixe drop-down

Nosso sistema de encaixe Uniclic® Multifit foi desenvolvido 
especialmente para os pisos vinílicos da linha Livyn, e por isso 
eles têm instalação rápida e fácil. A aperfeiçoada tecnologia 
drop-down confere maior resistência e durabilidade para  
a instalação devido ao travamento vertical e horizontal.

2  Indicado também para reformas

Os pisos vinílicos são finos e flexíveis, por isso podem 
ser facilmente assentados sobre o revestimento existente
do piso, desde que esteja nivelado e sem irregularidades.
Isso evita o trabalhoso processo de quebra e retirada
do piso antigo, permitindo que você reforme
o seu espaço sem maiores complicações.

ESPESSURA 
ADEQUADA 

PARA REFORMA

Rodapés

Perfis de acabamento de alumínio

PERFIL MULTIFUNCIONAL PRATA

PERFIL REDUTOR PERFIL TERMINAL

*Comercial: para pisos vinílicos colados e de encaixe. Sem subperfil. Com parafusos e plugues inclusos.
**Residencial: para pisos vinílicos de encaixe.

Quick-Step
PERFIL MULTIFUNCIONAL PRATA
1860 x 47 x 12,3 mm
Para uso residencial**
Acomoda diferenças de nível de até  
12,3 mm e pode ser utilizado como perfil  
adaptador ou perfil de expansão.

PERFIL TRANSIÇÃO

Quick-Step
PERFIL TRANSIÇÃO
2.000 x 5 x 26 mm 
Para uso comercial*

Quick-Step
PERFIL TERMINAL
2.000 x 7 x 18 mm 
Para uso comercial*

Quick-Step
PERFIL REDUTOR
2.000 x 7 x 24 mm 
Para uso comercial*

2.000 x 48 x 9 mm
Combina perfeitamente em cor e estrutura com
o seu piso Quick-Step Livyn. Resistente a água 
e abrasão proporciona muitos anos de satisfação.

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

RODAPÉ VINÍLICO

Quick-Step
RODAPÉ LIVYN

Quick-Step
MANTA BÁSICA LIVYN  
Conteúdo:  
1 rolo = 15 m²
Espessura: 1 mm
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*** Os mesmos ftalatos podem ser usados no PVC destinado à fabricação  
de brinquedos infantis ou de produtos ligados à indústria alimentícia.

Utilizamos matérias-primas 
cuidadosamente selecionadas

Reciclamos 100% dos resíduos 
que geramos. O piso vinílico  
da Quick-Step contém até 30% 
de material reciclado.

O piso vinílico da Quick-Step 
não contém nenhuma substância 
nociva à saúde. Utilizamos 
apenas plastificantes livres  
de ftalatos***.

O piso vinílico da Quick-Step  
é seguro e extremamente durável.

Porque a camada superficial  
do piso é perfeitamente selada, 
a emissão de compostos 
orgânicos voláteis é mais  
de 50 vezes inferior ao que 
exigem as mais rigorosas 
regulamentações europeias.

Graças à tecnologia Scratch  
e Stain Guard, a sujeira pode  
ser simplesmente removida  
com um pano, deixando o piso  
limpo e higienizado. Sem 
precisar de produtos de limpeza 
com agentes agressivos.

Investimos em produção  
com eficiência energética

Produzimos energia a partir  
do resíduo que geramos.
Essa é a principal fonte  
de energia da unidade
de produção do vinílico.

Continuamos a minimizar  
o nosso uso de água.
97%  da água que utilizamos  
na produção é reciclada  
e mais de 1.000 m³ de água  
de chuva são aproveitados.

Escadas e degraus 

PERFIL FRONTAL DE ESCADA

Quick-Step
PERFIL FRONTAL ESCADA
2.000 x 15 x 30 mm 
LIVYN CLICK – para uso residencial

Sempre cole os painéis do piso 
nos degraus das escadas.

Materiais de acabamento
Quick-Step
HYDROKIT 
QSKITTRANSP
310  ml
O Hydrokit Quick-Step é um silicone transparente que 
proporciona um acabamento impermeável e invisível.

Mantenha o seu piso em perfeitas condiçõesMantenha o seu piso em perfeitas condiçõesPASSO 3
LIMPEZA

KIT DE LIMPEZA

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
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COLLECTION 2018

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

e veja qual piso fica melhor.

Seu revendedor Quick-Step 

www.quick-step.com.br

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
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