ALPHA VINYL: NIEZWYKLE WYTRZYMAŁA
PODŁOGA DO OTWARTEJ KUCHNI
Od wybuchu pandemii kuchnia stała się najważniejszym
miejscem w domu. Jako że spędzamy w niej coraz więcej czasu,
przejęła ona poniekąd rolę salonu. Quick-Step odpowiada na
ten nowy trend ofertą niezwykle wytrzymałych i odpornych na
działanie wody paneli Alpha Vinyl.

BIJĄCE SERCE KAŻDEGO DOMU
Już od jakiegoś czasu koncepcja otwartej kuchni zyskuje na popularności.
Ma to związek z faktem, że coraz więcej osób dostrzega korzyści płynące
z połączenia jej z resztą przestrzeni mieszkalnej, a że spędzamy w niej
większą część dnia, zmieniło się jej przeznaczenie. To już nie tylko miejsce
przygotowywania posiłków, ale również przestrzeń biurowa oraz miejsce
prowadzenia konferencji wideo czy nauki. Z kolei wieczorem staje się ona
idealną przestrzenią do spotkań i rozmów. Innymi słowy: kuchnia stała się
bijącym sercem domu.
W czasach naszych dziadków o kuchni myślano jedynie w kategoriach
użytkowych. Jadalnia z kolei była miejscem rodzinnych posiłków, a pokój
gościnny służył do przyjmowania rodziny lub znajomych. Współcześnie nie
ograniczamy się już do takiego podziału i – wraz ze zmieniającym się stylem
życia – coraz częściej rezygnujemy ze ścian działowych między kuchnią a
przestrzenią mieszkalną.

PODŁOGA DO KUCHNI ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O JEJ
MIESZKAŃCACH
Trendy wnętrzarskie, takie jak eksperymenty z organicznymi kształtami i
naturalnymi materiałami – drewnem i kamieniem – równie często widoczne
są w sposobie, w jaki urządzamy otwartą kuchnię. Przejawiają się one
również w stosowaniu odważniejszych kolorów. Częściej sięgamy po czarne
akcenty, a wybierając miękkie pastelowe odcienie, takie jak przygaszony
róż, mięta i blady błękit, przełamujemy klasyczną, wszechobecną w
ostatnich latach biel. Możemy także zaobserwować połączenia z rdzawą
czerwienią, koralem i miedzią, co pozwala stworzyć wizualnie wydzielone
miejsce, które – pozostając w harmonii z resztą domu – optycznie powiększa
przestrzeń mieszkalną.
Efekt ten wzmacnia wybór jednej podłogi dla całego domu, w tym także
kuchni. Sztuką jest jednak właściwe połączenie estetyki z funkcjonalnością
tego typu rozwiązań. Choć większość z nas chciałaby mieć we wnętrzach
podłogę z drewna lub kamienia, w kuchni potrzebne jest rozwiązanie
gwarantujące maksymalną wytrzymałość, łatwość w utrzymaniu i
odporność na wodę. Naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu wychodzą
panele Alpha Vinyl produkowane przez Quick-Step. Łączą one praktyczne
zalety winylu i autentyczny design oddający walory prawdziwego drewna
czy kamienia. Ich wierzchnia warstwa ochronna zapobiega powstawaniu
plam i zadrapań, a dzięki mocnemu rdzeniowi, panele Alpha Vinyl są także
odporne na obicia. Nawet jeśli na podłogę przypadkowo spadnie nam
patelnia czy garnek, na nie uraczymy na niej śladu po tym zdarzeniu.
Połączenie zaawansowanego, wodoszczelnego systemu zatrzasków z
technologią wspierającą wodoodporność oznacza, że panele Alpha Vinyl
są również w 100% niepodatne na wilgoć. Rozlane napoje czy eksperymenty
kulinarne z naszymi dziećmi przestają być powodem do zmartwień, a
łatwość czyszczenia podłogi gwarantuje szybkie i bezstresowe pozbycie
się brudu i bakterii. Takie praktyczne rozwiązania są idealną odpowiedzią
na nasze obecne oczekiwania względem kuchni.

INFORMACJE O
QUICK-STEP
Quick-Step to marka wysokiej jakości podłóg
produkowanych przez Unilin. Badania i liczne
innowacyjne rozwiązania wraz z silnym naciskiem
na jakość sprawiły, że Quick-Step jest dziś
jednym z czołowych graczy w branży rozwiązań
podłogowych. Marka, znana z bezklejowego
systemu instalacyjnego Uniclic, niegdyś oferująca
osiągalne cenowo rozwiązania w segmencie
imitacji podłóg drewnianych, dziś stanowi uznaną
markę, która jest w stanie zaoferować różnorodne
wzory szybkich i łatwych w montażu i utrzymaniu
podłóg. Firma Quick-Step jest globalną marką w
kategorii inżynierii drewna, laminatu i luksusowych
podłóg winylowych działająca w ponad 100
krajach. To prawdziwy lider w dziedzinie
wzornictwa, innowacji i jakości.
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