Przeciwieństwa
się przyciągają,
czyli nowa
kolekcja podłóg
winylowych
quick-step

Illume

Quick-Step wprowadza kolekcję
podłóg winylowych Illume, na
którą
składa
się
osiem
zróżnicowanych deseni. Są wśród
nich dwa betonowe wykończenia,
które kontrastują z czterema
wzorami w jasnych, pastelowych
odcieniach. Uwagę przyciągają
także dwie propozycje z efektem
lastryko z widocznymi śladami
muszli i kamyków, będącymi
poetycką odą do morza. Nie
zapominając o praktycznych
zaletach Vinyl Flex, Quick-Step po
raz kolejny oferuje rozwiązania,
sprawdzające się w bardzo
zróżnicowanych wnętrzach.

Illume

Vinyl Flex –
podłogi o wyglądzie
miękkiej wykładziny
Odkąd
coraz
więcej
czasu
spędzamy we własnych domach,
wykładziny dywanowe przeżywają
bezprecedensowy renesans. Jednak
pod
względem
konserwacji,
odporności na zużycie i trwałość nie są
one idealnym rozwiązaniem. Jako że
Quick-Step nie tylko oferuje modne
podłogi, ale także wprowadza
praktyczne rozwiązania do mieszkań i
domów,
zespół
projektantów
producenta z Belgii opracował kolekcję
podłóg
o
wyglądzie wykładziny
dywanowej, które jednocześnie są ciepłe
i miękkie niczym podłogi Vinyl Flex.

„Projektując
nowe
podłogi,
opracowaliśmy specjalną technologię
barwienia, która tworzy opalizujący
efekt przypominający pocieranie dłonią
aksamitnego dywanu" – mówi Joyce
Van Waeleghem, główna projektantka
marki Quick Step. „Vinyl Flex to ponadto
szereg
korzyści
w
kontekście
wytrzymałości,
wodoodporności
i
odporności na plamy. Podłogi z kolekcji
Illume są łatwe w utrzymaniu i nadają
się do każdego typu pomieszczeń –
nawet do łazienki i kuchni" – kontynuuje
projektantka.
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Mix & Match
W kwestii kolorystyki, projektanci kolekcji Illume
inspirowali się naturą. Wśród nowych wzorów
dostrzec można rozjaśniające się po burzy niebo
lub miękkie odcienie wiosennej trawy i liści. Pastele
są tak popularne, ponieważ – w przeciwieństwie
do kolorów bazowych – emanują delikatnością i
wzmacniają poczucie bezpieczeństwa. Zespół
projektantów Quick-Step opracował również
podłogę winylową w kolorze pudrowego różu. Jest
to idealne rozwiązanie, jeżeli lubi się oryginalniejsze
aranżacje. W połączeniu z neutralnymi odcieniami
bieli lub ciepłego beżu, podłoga ta pomoże
wprowadzić do domu harmonię i spokój.
Klienci mają również do wyboru cztery ciemniejsze
podłogi Illume, które da się łączyć z panelami ze
wzorami betonu lub w kolorze pudrowego różu.
Taką eklektyczną aranżację można uzupełnić o
pleciony chodnik lub poduszki w soczystych
kolorach, takich jak fiolet i purpura. Efekt nostalgii
wzmocni
kilka
eleganckich,
miedzianych
świeczników lub barokowe, postarzane złote lustro.
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Dwie skrajności –
jedna podłoga winylowa
Jako eksperci w dziedzinie podłóg i wnętrz,
projektanci Quick-Step uważnie śledzą
międzynarodowe trendy, jednak nie jest to ich
jedyne źródło inspiracji. Projektując nowe
kolekcję ich uwagę przyciągnęła wyjątkowa
podłoga z muszli, którą wytropili gdzieś na
wybrzeżu Morza Północnego. Po powrocie do
studia projektowego zaczęli eksperymentować
z kompozycjami z muszli i kamyków, aby
finalnie odtworzyć ten wyjątkowy wzór.
Wynikiem prac był projekt, który najpierw
został zeskanowany, a następnie wydrukowany

minimalistycznych, jak i tych urządzonych w
stylu vintage lat 70. To także idealna podłoga
do stworzenia atmosfery znanej z nadmorskich
domków letniskowych. W takim kontekście
najlepiej zestawić ją z naturalnymi materiałami,
takimi jak trzcina, białe płótno i rattan. Całość
aranżacji dopełnią subtelne detale, na przykład
szklana misa wypełniona muszelkami czy
patyczkami zapachowymi.

na winylu. W rezultacie powstała minimalistyczna
podłoga z efektem lastryko, która pasuje do
różnego rodzaju wnętrz, w szczególności tych

wnętrza, mogącego odzwierciedlić osobowość
domowników.

Pewne jest, że modne płytki z kolekcji
Illume to idealna podstawa do stworzenia

About Quick-Step
Quick-Step is a quality flooring brand produced
by Unilin. On-going research and innovation
along with a strong focus on quality have made
Quick-Step one of the top players in the flooring
industry. The brand, known for its glueless Uniclic
installation system, has evolved from being an
affordable alternative to wood to a category in its
own right, bringing a wide variety of design floors
that are swift and easy to install and maintain in
every situation. Today, Quick-Step is a global
engineered wood, laminate and luxury vinyl
flooring brand active in over 100 countries. A true
leader in design, innovation and quality.
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