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Mēs cenšamies atrast ideālu 
līdzsvaru starp koka veidu, 
klasifikāciju, krāsu, struktūru,  
apdari un dēļu izmēru.

dizainu

Visām mūsu grīdām 
ir PEFC sertifikācija, 
kas nozīmē, ka koki ir 
nākuši no ilgtspējīgi 
apsaimniekotiem 
mežiem.

dabu

Dažām no mūsu grīdām ir daļēji 
aizpildīti mezgli, bet citām ir 
mezgli, kas ir manuāli noslīpēti ar 
smilšpapīru. Tas viss tiek darīts, lai 
izceltu koka dzīvīgumu.

dabīgiem  
mezgliem

Atklājiet mūsu  
mīlestību pret...

Pateicoties tam, ka izmantojam dažādas apstrādes 
tehnikas, piemēram, kodināšanu, katrs dēlis ir unikālā 
krāsā. Tādējādi mēs radām dzīvīgas krāsu atšķirības 
starp dēļiem. Šie efekti piešķir autentisku un dabīgu 
izskatu jūsu mājām. 

autentiskumu

PEFC/07-32-37
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Zāģa iecirtumi uzskatāmi liecina par 
patiesi amatniecisku apdari. Ar rokām 
radītie zāģa iecirtumi atšķiras gan pēc 
dziļuma, gan pēc platuma, gan pēc 
atstarpēm. Identisku dēļu vienkārši nav!

amatniecības 
metodēm

meistarību
Dēļiem ar nolietojuma efektu 
ir zāģa iecirtumi, augstuma 
atšķirības un spraugas.

detaļām

koka struktūrām
Mēs apstrādājam dažas no mūsu grīdām, lai akcentētu koka 
dabīgo tekstūru un radītu īpaši autentisku efektu.

ideālu   
 apdari

Variano vai Intenso dēlis sastāv no vairākiem 
maziem dēlīšiem un tiek salikts ar rokām, 
pievēršot uzmanību detaļām.

Dažas no mūsu grīdām izskatās tik 
matētas kā neapstrādāts koks. 
Neskatoties uz to, tās ir viegli kopjamas.
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PROTECT+

JAUNUMS      Protect+

Pateicoties Quick-Step 
unikālajai Protect+ 
tehnoloģijai, grīdas segums 
izskatīsies labāk ilgākā laikā. 
Uzziniet vairāk 8.–9. lpp. 

Maksimāla bauda, viegla apkope

Visi Quick-Step parketa grīdas segumi ir apstrādāti ar augsti 
attīstīto laku vai eļļu, kas nodrošina papildu aizsardzību pret 
nodilumu, traipiem un skrāpējumiem. Turklāt jaunā ūdeni 

atgrūdošā Protect+ tehnoloģija novērš ūdens uzsūkšanos kokā un netīrumu uzkrāšanos 
savienojumos. Pateicoties šai tehnoloģijai, spraugas starp dēļiem izskatās kā jaunas. 
Šīs unikālās īpašības un grīdas seguma autentiskais dizains ļauj saglabāt grīdas seguma 
skaistumu un kvalitāti uz ilgiem gadiem. Turklāt, izmantojot pareizo izstrādājumu, ar eļļu 
apstrādāta Quick-Step parketa grīdas seguma izskatu var ātri un vienkārši uzspodrināt.

Patiess skaistums  
ar ērtībām
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100% 
WOOD

Quick-Step parkets, 
dabas skaistums

Lelaidiet dabas skaistumu jūsu mājā, izvēloties Quick-
Step 100% īsta koka grīdas parketu. Dažādu izmēru 
dēļi un to plašais dabisko krāsu un apdaru klāsts 

pilnībā atbilst jebkuram stilam un interjeram. Lai jūs izbaudītu 
ar rokām apstrādāta koka grīdas siltumu, mēs pievēršam īpašu 
uzmanību zaru mezgliem dēļos, dēļu šķiedrām un krāsai.

Kā ieklāt jūsu parketa grīdu

Quick-Step parketa grīdas ieklāšana ir ļoti vienkārša.
Nespējat noticēt? Mēs jums palīdzēsim ar mūsu 
ieklāšanas video vietnē bit.ly/ytquickstep

Ideāli ieklāta grīda, 
veicot tikai pāris klikšķus

Viegli ieklājama parketa grīda? Ar Quick-Step tas ir iespējams. 
Neskatoties uz to, vai vēlaties ieklāt paši vai jums to veiks 
speciālists, pateicoties Uniclic® Multifit sistēmai, jūsu jauno 
grīdu var ieklāt vienā mirklī. Šī sistēma ļauj ātri savienot dēļus, 
izmantojot trīs dažādas metodes. Skatiet 29.  lpp. , lai uzzinātu 
vairāk par šo moderno ieklāšanas sistēmu. 

Vēl viena lieliska priekšrocība: pēc ieklāšanas vairs nav 
nepieciešami nekādi papildus darbi. Nekādas slīpēšanas un 
putekļu, nekādas lakošanas, eļļošanas vai krāsošanas. Tiklīdz 
jūsu Quick-Step parketa grīda ir ieklāta, jūs to varat izbaudīt visu 
mūžu. 
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Augstas kvalitātes lakas vai eļļas apdare

Slīdošie krēsli, augsti papēži, bērni... Grīdas segumu noslogojums ir ļoti intensīvs. Quick-Step 
parketa grīdas segumiem ir papildu aizsargslānis no augstas kvalitātes lakas vai eļļas. 
Neatkarīgi no grīdas seguma veida — nedaudz spīdīgs vai ar raksturīgi matētu neapstrādāta 
koka izskatu — grīdas segums būs labāk aizsargāts pret nodilumu, traipiem un skrāpējumiem.

JAUNUMS      Unikāla ūdeni atgrūdošā Protect+ tehnoloģija

Vai izlējāt kaut ko? Satraukumam nav iemesla! Parketa grīdas segumu apkope 
nekad nav bijusi tik vienkārša. Quick-Step parketa grīdas segumi ir apstrādāti ar 
unikālu ūdeni atgrūdošu tehnoloģiju Protect+. Izlejot kaut ko vai veicot tīrīšanu, jums 
nav jāsatraucas — Protect+ tehnoloģija novērš šķidrumu uzsūkšanos un iekļūšanu 

starp dēļiem, un starpdēļu spraugas izskatīsies kā jaunas ilgus gadus. 

Vai meklējat grīdas segumu, kas ir vienkāršs apkopē? Quick-Step parketa grīdas segums ir tieši 
tas, ko meklējat.

Izvēloties koka grīdas segumu, tā autentisko skaistumu gribas paturēt pēc iespējas ilgāk. Quick-Step parketa grīdas 
segumi ir izstrādāti tieši ar šo domu — lai mājā rādītu siltumu ar bezrūpīgu lietošanu un uz ilgiem gadiem.

Autentisks skaistums, 
kas kalpo mūžīgi  

AR PROTECT+ TEHNOLOĢIJU BEZ PROTECT+ TEHNOLOĢIJAS

PROTECT+
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IMP 1626S PAL 3889S

Veidojiet savu  
personīgo dzīves 
telpu

Smelieties vairāk 
iedvesmas 

www.quick-step.com

Skaists interjers sākas ar labu pamatu. Grīdu var uzskatīt par piekto sienu, tāpēc tai jāpiešķir pietiekami liela nozīme. Lai arī kāds būtu jūsu stils 
un telpa, Quick-Step var jums piedāvāt piemērotu grīdu, sākot no gaišiem, tīriem toņiem un beidzot ar klasiskiem, silti brūniem toņiem, kā arī 
pat nolietota izskata grīdu ar zaru mezgliem un plaisām. Mēs jums palīdzēsim izvēlēties ideālu grīdu!
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CAS 3897S

IMP 3793S

VAR1630S

MAS 3563S

Mūsu īpaši matētās lakas apdare sniedz efektu, 
kas piešķir grīdai neapstrādātu izskatu, bet ar visām 
priekšrocībām, kas piemīt lakotai grīdai. Grīdu ir viegli 
tīrīt, un tās maksimālā aizsardzība pret skrāpējumiem 
un traipiem ļauj uzturēt grīdu labā stāvoklī!
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Izvēloties jaunu grīdu, var rasties daudz jautājumu: kādu krāsu izvēlēties? Kura 
grīda atbilst manam stilam un interjeram? Izmēģiniet mūsu rīkus FloorExplorer 
un RoomViewer tiešsaistē — mēs jums palīdzēsim grīdas izvēlē.

Ļaujiet mums  
palīdzēt jums izvēlēties 
ideālu grīdu
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1 2 3

Ar tik daudz grīdas izvēles iespējām pieņemt pareizo lēmumu var būt grūti. Tāpēc esam 
ieviesuši FloorExplorer rīku: veicot trīs vienkāršas darbības, jūs varat iegūt pārskatu par 
grīdām, kas ideāli atbildīs jūsu personīgajām vajadzībām un stilam. 

Vai nebūtu lieliski, ja pirms lēmuma pieņemšanas jūs varētu izmēģināt dažādas grīdas? Vai 
pat priekšskatīt tās savā interjerā? Ar RoomViewer tiešsaistes rīku jūs to varat izdarīt. Iegūstiet 
reālistiskus priekšskatījumus un pārliecinieties, ka jūsu gala lēmums ir pareizs.

Izmēģiniet tūlīt!
Palaidiet rīku RoomViewer

vietnē www.quick-step.com

Kāpēc gan neizmēģināt?
Ieejiet FloorExplorer

vietnē www.quick-step.com

ATRODIET SAVU IDEĀLO GRĪDU VIETNĒ WWW.QUICK-STEP.COM

3 VIENKĀRŠAS DARBĪBAS, LAI IZVĒLĒTOS  
JŪSU IDEĀLO GRĪDU

PRIEKŠSKATIET SAVAS IEMĪĻOTĀKĀS GRĪDAS

ATLASIET 
TELPU  

IZVĒLIETIES 
KRĀSU

NOSAKIET 
SAVU STILU 
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105 x 31 cm 105 x 31 cm

Dēļu un flīžu sortimenta pārskats

izmēri biezums gropes sastāvs komplekts Protect+ garantija

240 x 26 cm  14 mm
4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 2,496 m2 PROTECT+

220 x 22 cm  14 mm
4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 1,936 m2 PROTECT+

182 x 19 cm  14 mm 2
/ 

4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,075 m2 PROTECT+

182 x 14,5 cm  14 mm 2 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 1,583 m2 PROTECT+

182 x 14,5 cm  12,5 mm 2
/ 

4

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm
6 x 
= 1,583 m2 PROTECT+

 

              vairāku lokšņu
220 x 19 cm  14 mm 0 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,508 m2

 JAUNS  
 14 mm 0 HDF

3,2 mm
4 x 
= 1,302 m2

Lakas oderējums

Eļļota/lakota apdare

3,2 mm virsējā kārta (Compact: 2,5 mm)

Egles serdenis (Compact: HDF)

 vairāku lokšņu
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izmēri biezums gropes sastāvs komplekts Protect+ garantija

240 x 26 cm  14 mm
4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 2,496 m2 PROTECT+

220 x 22 cm  14 mm
4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

4 x  
= 1,936 m2 PROTECT+

182 x 19 cm  14 mm 2
/ 

4 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,075 m2 PROTECT+

182 x 14,5 cm  14 mm 2 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 1,583 m2 PROTECT+

182 x 14,5 cm  12,5 mm 2
/ 

4

SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm
6 x 
= 1,583 m2 PROTECT+

 

              vairāku lokšņu
220 x 19 cm  14 mm 0 SPRUCE

3,2 mm

HDF

2,5 mm

6 x 
= 2,508 m2

 JAUNS  
 14 mm 0 HDF

3,2 mm
4 x 
= 1,302 m2

Katrā iepakojumā ir 1 grīdlīste, ko veido 

vairāki dažādu garumu dēļi.

tikai intensoFiniera pamatne

Eļļota apdare
3,2 mm virsējā kārta

HDF plāksne
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Detaļām ir nozīme

Marquant

Koksne ar lieliem mezgliem. Izteiktas krāsas 
un struktūras variācijas.

Košs

Koksne ar lieliem mezgliem un mazām 
plaisām. Izteiktas krāsas un struktūras 
variācijas ar lauku stila izskatu.

Dabisks

Koksne ar mezgliem. Krāsas un struktūras 
variācijas.

KR
Ā

SA Dabiska krāsa Izteiktas variācijas Izteiktas variācijas 

A
PL

IE
VA Visas aplievas ir iekrāsotas,  

lai atbilstu grīdas vispārējās krāsas tonim.
Visas aplievas ir iekrāsotas,  

lai atbilstu grīdas vispārējās krāsas tonim.
Visas aplievas ir iekrāsotas,  

lai atbilstu grīdas vispārējās krāsas tonim.

M
EZ

G
LI Maks. 20 mm (pilnībā aizpildīts) Maks. 50 mm (pa pusei vai pilnībā aizpildīts) Maks. 80 mm (pa pusei vai pilnībā aizpildīts) 

PL
A

IS
A

S

Nav pieļaujams Nav pieļaujams

Klasifikācija

Mūsu ražošanas meistarība

Uzņēmumā Quick-Step mēs pievēršam 
uzmanību koka skaistumam. 
Tāpēc mūsu parketa grīdām mēs 
izvēlamies tikai augstākās kvalitātes koku.
Mēs izmantojam tradicionālus, augstas 
kvalitātes materiālus, kas tiek apstrādāti 
ar rūpību un uzmanību. Tajā pašā 
laikā mēs turpinām meklēt inovatīvus 
risinājumus attiecībā uz interjera dizainu.
Vairāk par mūsu mīlestību pret koku jūs 
varat skatīt 4.–5. lpp.

Quick-Step klāstā esošais parkets ir ražots no īsta ozolkoka, un katrai parketa grīdai ir savs 
unikāls izskats un tekstūra. Rūpīgi atlasot grīdas klasifikāciju un struktūru līdz ar inovatīviem 
pārklājumiem un apdarēm, mēs nodrošinām, ka visi mūsu grīdas elementi ir ideāli saskaņoti. 
Neatkarīgi no jūsu vēlmēm, mūsu klāstā ir īstās grīdas atbilstoši katra klienta stilam un telpai.

Mums ir unikāla klasifikācijas sistēma, kas iedala grīdas trīs dažādās kategorijās. Tas sniedz 
jums labāku priekšstatu par to, kā jūsu grīda izskatīsies.
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Apstrāde 

 Birstēts  Dziļi birstēts

Birstēšana akcentē koka dēļa dabiskās šķiedras 
struktūru un piešķir dziļumu.

 Dabīgi mezgli

Dažu grīdu mezgli nav pilnībā aizpildīti.  
Daži no tiem pat tiek slīpēti ar rokām, lai 
izceltu koksnes dzīvīgo izskatu.

 Lecirtumi

Zāģētās virsmas neregulārās pēdas izceļ 
amatniecību un koka dēļu raksturu.

 Nolietots izskats  

Mūsu Variano un Intenso grīdām ir nolietots 
izskats, kas nozīmē, ka tajās ir redzami 
iecirtumi, augstuma atšķirības un spraugas. 
Skatiet 24-25. lpp.

 Dizaina krāsas

Pateicoties tam, ka izmantojam dažādas 
apstrādes tehnikas, piemēram, kodināšanu, 
katrs dēlis ir unikālā krāsā.

1  Eļļots 2  Lakots

 Eļļota apdare    

  Īpaši matēta eļļota apdare

 Īpaši matēta apdare

 Matēta apdare

 Zīdaina apdare

• 7 aizsargājošas lakas kārtas.
• Ļoti izturīga pret skrāpējumiem un nodilumu. Aizsardzība pret 

ūdeni un saimniecības ķīmiskajiem līdzekļiem.
• Viegli tīrāma koka grīda.

Apdare

Visām Quick-Step parketa grīdām tiek veikta sākotnēja apdare rūpnīcā, kas nozīmē, ka pēc ieklāšanas tās nav nepieciešams eļļot vai lakot.

• 2 kvalitatīvas eļļas kārtas.
• Izceļ īsta koka autentiskumu.
• Iespējams atjaunot un labot ar Quick-Step apkopes 

izstrādājumiem.

  Īpaši matēta eļļota apdare JAUNS  

Jaunā īpaši matētā eļļotā apdare izceļ koka grīdu neapstrādāto 
un autentisko izskatu.

 Īpaši matēta apdare JAUNS  

Īpaši matētās lakas apdare sniedz efektu, kas piešķir grīdai neapstrā-
dātu izskatu, bet ar visām priekšrocībām, kas piemīt lakotai grīdai.
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MAS 3566S

Ņemiet vērā: ilustrētie raksti un krāsas ir tikai attēli un nesniedz pilnīgu priekšstatu par visām dažādajām koka grīdas niansēm.  
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par dēļa virsmas struktūru un variācijām, apskatiet lielos izliktos paraugus un konsultējieties ar pārdevēju.

MAS 3566S

Lenesiet autentiskumu 
jūsu mājā
Atklājiet mūsu 100% īsta koka grīdas parketu klāstu.
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IMP 
220 x 22 cm   14 mm

MAS 
240 x 26 cm   14 mm

4
 

SALDĒTS OZOLS EXTRA MATĒTS 
MAS3562S 
KOŠS

 4
 

KAPUČINO KRĀSAS OZOLS EXTRA 
MATĒTS 
MAS3566S 
KOŠS

  4

TUMŠAS ŠOKOLĀDES OZOLS EĻĻOTS 
EXTRA MATĒTS 
MAS3564S 
KOŠS

  4
 

EVERESTA BALTS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
IMP3793S 
KOŠS

  4
 

ORIĢINĀLAIS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
IMP3792S 
KOŠS

  4
 

ŠĶIEDRAINS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
IMP3790S 
KOŠS

   4
 

KARAMEĻU KRĀSAS OZOLS, EĻĻOTS 
IMP1625S 
KOŠS

   4
 

RIEKSTU KRĀSAS OZOLS, EĻĻOTS 
IMP1626S 
KOŠS

    4
 

RAUPJŠ, PELĒKS OZOLS, EĻĻOTS 
IMP1628S 
MARQUANT

Īpaši gari un plati dēļi ar autentisku izskatu

Gari un plati ozolkoka dēļi

  4
 

ZIEMAS PUTEŅA OZOLS EĻĻOTS EXTRA 
MATĒTS
MAS3563S 
KOŠS

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

Apstrāde:  Birstēts Dziļi birstēts  Iecirtumi  Dabīgi mezgli  Nolietots izskats  Dizaina krāsas

Apdare:   Eļļota  Īpaši matēta, eļļota  Īpaši matēta  Matēta  Zīdaina | Gropes:  0
 

2
 

4    
19



PAL 
182  x 19 cm   14 mm

 2
 

POLAR OAK MATĒTS 
PAL1340S 
DABISKS

 4
 

SALDĒTS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
PAL3562S 
KOŠS

2
 

SNIEGBALTS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
PAL3884S 
DABISKS

 4
 

CITRONA KRĀSAS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
PAL3887S 
KOŠS

4
 

JŪRAS DIBENA KRĀSAS OZOLS, EĻĻOTS  
PAL3890S 
KOŠS

 4
 

LEDUS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
PAL3787S 
KOŠS

 2
 

AUZU KRĀSAS BALTS OZOLS, EĻĻOTS 
PAL3891S 
MARQUANT

  4
 

VASARAS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
PAL3886S 
KOŠS

 4
 

SAULRIETA KRĀSAS OZOLS, EKSTRA 
MATĒTS 
PAL3893S 
KOŠS

  2
 

PIPARKŪKU KRĀSAS OZOLS, EKSTRA 
MATĒTS 
PAL3888S 
DABISKS

 4
 

COUNTRY RAW OZOLS EXTRA MATĒTS 
PAL3097S 
KOŠS

  4
 

KANĒĻA OZOLS EXTRA MATĒTS 
PAL3096S 
KOŠS

Eleganti ozolkoka dēļi

2
 

RAFINĒTS OZOLS EXTRA MATĒTS 
PAL3095S 
DABISKS

2
 

DUNE WHITE OZOLS, EĻĻOTS  
PAL1473S 
DABISKS

2
 

HONEY OZOLS, EĻĻOTS  
PAL1472S 
DABISKS

 2
 

NATURAL HERITAGE OZOLS, MATĒTS  
PAL1338S 
MARQUANT

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

Ņemiet vērā: ilustrētie raksti un krāsas ir tikai attēli un nesniedz pilnīgu priekšstatu par visām dažādajām koka grīdas niansēm.  
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par dēļa virsmas struktūru un variācijām, apskatiet lielos izliktos paraugus un konsultējieties ar pārdevēju.20



   4
 

PUSNAKTS KRĀSAS OZOLS, EĻĻOTS 
PAL3889S 
KOŠS

  2
 

SUDRABAINS OZOLS, EKSTRA MATETS 
PAL3892S 
MARQUANT

   4
 

LATE KRĀSAS OZOLS, EĻĻOTS 
PAL3885S 
KOŠS

   4
 

BETONA KRĀSAS OZOLS EĻĻOTS 
PAL3795S 
KOŠS

 2
 

MATĒTS OZOLS EĻĻOTS 
PAL3092S 
DABISKS

   4
 

ZILO KALNU OZOLS EĻĻOTS 
PAL3094S 
KOŠS
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Apstrāde:  Birstēts Dziļi birstēts  Iecirtumi  Dabīgi mezgli  Nolietots izskats  Dizaina krāsas

Apdare:   Eļļota  Īpaši matēta, eļļota  Īpaši matēta  Matēta  Zīdaina | Gropes:  0
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CAS 
182 x 14,5 cm   14 mm

  2
 

MUCAS BRŪNS OZOLS, EĻĻOTS 
CAS3897S 
MARQUANT

2
 

SNIEGBALTS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
CAS3884S 
DABISKS

2
 

ZĪDAINS OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
CAS3894S 
DABISKS

 2
 

PURE OZOLS, MATĒTS  
CAS1341S 
DABISKS

2
 

POLAR OAK MATĒTS 
CAS1340S 
DABISKS

2
 

HONEY OZOLS, EĻĻOTS  
CAS1472S 
DABISKS

2
 

DUNE WHITE OZOLS, EĻĻOTS  
CAS1473S 
DABISKS

 2
 

NATURAL HERITAGE OZOLS, MATĒTS 
CAS1338S 
MARQUANT

 2
 

COFFEE BROWN OZOLS, MATĒJUMS  
CAS1352S 
DABISKS

 2
 

WENGE OZOLS, ZĪDA  
CAS1343S 
DABISKS

  2
 

HAVANA SMOKED OZOLS, MATĒJUMS  
CAS1354S 
DABISKS

  2
 

CAPPUCCINO OAK, EĻĻOTS  
CAS1478S 
MARQUANT
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Ņemiet vērā: ilustrētie raksti un krāsas ir tikai attēli un nesniedz pilnīgu priekšstatu par visām dažādajām koka grīdas niansēm.  
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par dēļa virsmas struktūru un variācijām, apskatiet lielos izliktos paraugus un konsultējieties ar pārdevēju.

Mazāki dēļi ar dažādām apdarēm
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COM 
182 x 14,5 cm   12,5 mm

 2
 

OZOLS HIMALAJU BALTS, EXTRA MATĒTS 
COM3098 
MARQUANT

  2
 

SNIEGPĀRSLAS BALTAS OZOLS, EXTRA 
MATĒTS 
COM3099 
MARQUANT

  4
 

ZAPHYR OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
COM3895 
KOŠS

   4
 

MUSKATRIEKSTA KRĀSAS OZOLS, 
EĻĻOTS 
COM3898 
KOŠS

2
 

OZOLS COTTON WHITE, MATĒTS  
COM1451 
MARQUANT

 2
 

BRUĢAKMENS PELĒKS OZOLS EXTRA 
MATĒTS 
COM3107 
MARQUANT

 4
 

COUNTRY RAW OZOLS, EKSTRA MATĒTS 
COM3097 
KOŠS

    4
 

KRĒSLAS KRĀSAS OZOLS, EĻĻOTS 
COM3899 
KOŠS

 2
 

TĪRS OZOLS EXTRA MATĒTS 
COM3100 
MARQUANT

 2
 

OZOLS NATURAL  MATĒTS  
COM1450 
MARQUANT

Dēļi ar renovācijai piemērotu biezumu

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

JA
U

N
S

Apstrāde:  Birstēts Dziļi birstēts  Iecirtumi  Dabīgi mezgli  Nolietots izskats  Dizaina krāsas

Apdare:   Eļļota  Īpaši matēta, eļļota  Īpaši matēta  Matēta  Zīdaina | Gropes:  0
 

2
 

4    

Pārāk liela izvēle?
Nevarat izlemt, kura grīda ir jūsu iecienītākā? Rīks RoomViewer palīdz 
grīdas izvēlē. Izmēģiniet savas izvēles vietnē www.quick-step.com
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Variano Intenso

Ņemiet vērā: ilustrētie raksti un krāsas ir tikai attēli un nesniedz pilnīgu priekšstatu par visām dažādajām koka grīdas niansēm.  
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par dēļa virsmas struktūru un variācijām, apskatiet lielos izliktos paraugus un konsultējieties ar pārdevēju.

VAR 
220 x 19 cm 0   14 mm

    

KRĀSOTS, BALTS OZOLS, EĻĻOTS 
VAR1629S 
MARQUANT

     

KARALISKAIS OZOLS PELĒKS, EĻĻOTS 
VAR1631S 
MARQUANT

    

DYNAMIC RAW OZOLS EXTRA MATĒTS 
VAR3102S 
MARQUANT

     

ESPRESO MAISĪJUMA KRĀSAS OZOLS, 
EĻĻOTS 
VAR1632S 
MARQUANT

    

BALTA GLIEMEŽVĀKA OZOLS, EXTRA 
MATĒTS 
VAR3101S 
MARQUANT

     

ŠAMPANIEŠA BRUTA KRĀSAS OZOLS, 
EĻĻOTS 
VAR1630S 
MARQUANT

Unikāli dēļi ar nolietotu izskatu un rakstu

Variano un Intenso klāsts ir unikāls Quick-Step izgudrojums. Dēļi sastāv no 
vairākiem maziem koka dēlīšiem ar atšķirīgu garumu, platumu un apdari, 
piemēram, tie var būt raupji vai gludi, ar lieliem vai maziem zaru mezgliem, 
kā arī viens var būt nedaudz taisnāks par otru, vai arī tie var būt ideāli gludi 
vai ar zāģa iecirtumiem. Šie mazie dēlīši tiek izvēlēti un manuāli salikti kā 
“puzle”, veidojot greznu un piesaistošu dizainu ar izteikti nolietotu izskatu.
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INT 3903INT 3903

Apstrāde:  Birstēts Dziļi birstēts  Iecirtumi  Dabīgi mezgli  Nolietots izskats  Dizaina krāsas

Apdare:   Eļļota  Īpaši matēta, eļļota  Īpaši matēta  Matēta  Zīdaina | Gropes:  0
 

2
 

4    

INT 
105  x 31 cm 0   14 mm

     

TRADICIONĀLS OZOLS, EĻĻOTS 
INT3902 
KOŠS

     

APTUMŠOTS OZOLS, EĻĻOTS 
INT3903 
KOŠS

     

RŪPNIECISKS OZOLS, EĻĻOTS 
INT3904 
KOŠS

     

PIESĀTINĀTAS KRĀSAS OZOLS, EĻĻOTS 
INT3901 
KOŠS

JAUNS Īpaši dēļi ar franču skujas rakstu un nolietotu izskatu
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1. SOLIS
IEKLĀŠANA

1  Ieklājiet grīdu jebkur,  
pat virs grīdas apsildes

Quick-Step parketa grīdas ir ideāli 
piemērotas ieklāšanai uz apsildāmas grīdas 
neatkarīgi no tā, vai izvēlaties līmēšanu vai 
peldošas grīdas ieklāšanu. 

3  Ieklāšanas rīki 
katrai situācijai

Quick-Step piederumi, piemēram, mūsu 
ieklāšanas komplekts vai rokas zāģis palīdz 
atvieglot jūsu grīdas ieklāšanu.

2  Viegla ieklāšana, pateicoties 
nolaišanas klikšķa sistēmai

Mūsu Uniclic® Multifit clik sistēma ir īpaši 
izstrādāta tieši mūsu parketa grīdām, 
padarot to ieklāšanu ātru un vienkāršu. 

Noskatieties mūsu ieklāšanas video vietnē www.quick-step.com 

Grīdas ieklāšana bez grūtībām! 
Quick-Step grīdas ieklāšana ir tik vienkārša, pateicoties patentētajai pasaulslavenajai Uniclic® Multifit clik sistēmai. Šī 
sistēma ir ļoti draudzīga lietotājam, ātrāk uzstādāma un daudz stabilāka nekā citas sistēmas. Quick-Step grīda atvieglo 
ieklāšanu pat mazākajos telpas stūrīšos vai zem radiatoriem un durvīm.

*Intenso: saderīgs ar Uniclic® klikšķa sistēmu.Ieklāšanas 
instrukciju var atrast vietnē www.quick-step.com

tikai intenso
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Vienkārši izvēlieties ieklāšanu ar klikšķa sistēmu vai līmi
Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties līmēt vai ieklāt kā peldošo grīdu, Quick-Step sniedz ideālu risinājumu.

Grīdas apsilde: Ikviena Quick-Step parketa grīda ir piemērota uzstādīšanai virs tradicionālās grīdas apsildes. Paturiet prātā:

• Labākais rezultāts tiks iegūts, līmējot parketa grīdu ar Quick-Step parketa līmi.
• Tā kā mitrumaizturošo apakšklāju nevar izmantot kopā ar līmētu koka grīdu, pēkšņas vai lielas temperatūras izmaiņas var radīt 

kondensāciju.
• Peldošās uzstādīšanas gadījumā mēs iesakām grīdas apsildi tikai apvienojumā ar Quick-Step Silent Walk apakšklāju. Šis 

apakšklājs apturēs pieaugošu mitrumu un kondensāciju. 

LĪMĒTS
Kāpēc izvēlēties Quick•Step® parketa līmi?

1  Maksimāla skaņas samazināšana

Soļu atbalss telpā tiek samazināta līdz minimumam.

2  Izturība pret mitrumu

Quick-Step parketa līmei ir laba izturība pret mitrumu.

3  Augsta elastība

Quick-Step parketa līme ir ļoti elastīga. Jūsu grīda var brīvi elpot un 
izplesties pie jebkādām temperatūras variācijām.

4  Ideāli piemērota apsildāmām grīdām

Grīdas līmēšana ir labākais risinājums apsildāmām grīdām.

PELDOŠS 
Kāpēc izvēlēties Quick•Step® apakšklāju?

1  Pastāvīga skaņas absorbēšana

Quick-Step apakšklāju sākotnējais biezums saglabājas gadiem ilgi. 
Jūs varat būt droši, ka tie turpinās slāpēt skaņu gan telpā, kurā tie 
uzstādīti, gan telpā zem tās.

2  Ideāli piemērots Uniclic® Multifit sistēmai

Visi Quick-Step apakšklāji sniedz stabilu pamatni, kas aizsargā 
Uniclic® Multifit sistēmu pret smagām mēbelēm un smagu īslaicīgu 
slodzi, piemēram, augstpapēžu kurpēm.

3  Izlīdzinošs efekts

Quick-Step apakšklājs izveido stabilu, līdzenu pamatni jūsu jaunajai 
grīdai.

4  Lieliska aizsardzība pret mitrumu

Integrētā mitrumizturīgā membrāna (DPM) ar līmlenti viscaur aizsargā 
jūsu grīdu pret pieaugošu mitrumu.

Quick•Step®

PARKETA LĪME
16 kg: QSWGL16 = pietiek +/- 16 m², 
izmantojiet 1–1,2 kg uz kvadrātmetru parketa dēļu 
 

Quick•Step®

PARKETA ĶELLE
QSWB11
Parketa ķelle nodrošina ideāli atbilstošu līmes 
patēriņu uz kvadrātmetru. Jāpasūta atsevišķi.
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Ņemiet vērā: ir svarīgi lietot Quick-Step apakšklāju vai Quick-Step parketa līmi, lai saglabātu grīdas kvalitāti. Ja ir veikta pareiza uzstādīšana un apkope, Quick-Step var piedāvāt Quick-Step grīdas un 

Uniclic® Multifit sistēmas garantiju. Vaicājiet savam izplatītājam īstu Quick-Step apakšklāju vai Quick-Step parketa līmi, un apmeklējiet www.quick-step.com, lai iepazītos ar mūsu garantijas nosacījumiem.

Es vēlos budžetam 
draudzīgu risinājumu

Vēlos mazināt gan 
pāriešanas, gan 
atbalss troksni

Es vēlos mazināt 
atbalsi, ko rada 
iešana pa grīdu

Es vēlos mazināt 
troksni, ko dzird 

kaimiņi

Man nepieciešama 
grīdas papildu 

izolācija un 
izlīdzināšana

Quick•Step® 
BASIC PLUS

Quick•Step® 
UNISOUND

Quick•Step® 
SILENT WALK

Quick•Step® 
TRANSITSOUND

Quick•Step® 
THERMOLEVEL

QSUDLBP15/60 QSUDLDRUCO15 QSUDLSW7 QSUDLTRS15 QSUDLTL9

Laba un ekonomiska 
pamatne vietām, kur 
netiek bieži staigāts, 

piemēram, guļamistabai 
vai bēniņiem.

Ideāls vietām, kur bieži 
staigā, piemēram, 
dzīvojamai istabai.

Ideāli piemērots pirmā 
stāva grīdai. 

Piemērots lietošanai virs 
zemgrīdas apsildes un 
dzesēšanas sistēmām.

Es vēlos mazināt troksni, 
ko dzird kaimiņi.

Ideāla izvēle ieklāšanai 
uz esošas flīžu grīdas vai 

ļoti nelīdzenas grīdas. 
Nodrošina arī papildu 

izolāciju.

Biezums: 2 mm
Rullis: 15 m2 / 60 m²

Biezums: 2 mm
Rullis: 15 m2

Biezums: 2 mm
Rullis: 7 m2

Biezums: 2 mm
Rullis: 15 m2 

Biezums: 5mm 
Kaste: 9m²

    
✓ Izturība pret mitrumu

✓ Izlīdzināšana

✓ Izturība pret mitrumu

✓ Izlīdzināšana

✓ Izturība pret mitrumu

✓ Izlīdzināšana

✓ Grīdas apsilde 

✓ Grīdas dzesēšana

✓ Izturība pret mitrumu

✓ Izlīdzināšana

✓ Izturība pret mitrumu

✓ Izlīdzināšana

Quick•Step® apakšklājs katrai situācijai
Ieklājot grīdu, apakšklājs ir absolūta nepieciešamība. Pareizā apakšklāja uzstādīšanai ir liela ietekme uz jūsu Quick-Step parketa grīdas 
galīgo izskatu, kvalitāti un ērtībām. Kvalitatīvos apakšklājus ir viegli uzstādīt, izveidojot līdzenu pamatni jūsu jaunajai grīdai, un tie nodrošina 
izcilu skaņas un siltuma izolāciju. Quick-Step apakšklāji nodrošina stabilu pamatni, kas aizsargā Uniclic® un Uniclic® Multifit sistēmas. Turklāt tie 
aizsargā grīdu pret pieaugošu mitrumu.

 Uzstādot šo apakšklāju, 
izmantojiet līmlenti: 

NETAPE50
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Jūsu grīdas ieklāšana 

Atšķirībā no daudziem citiem zīmoliem 
Quick-Step parketa dēļus var ievietot 
arī horizontāli. Tas ir būtiski, ieklājot dēļu 
pēdējo rindu vai vietās, kur ir grūti vai pat 
neiespējami tos pagriezt (piemēram, zem 
durvju apmalēm vai radiatoriem).

3  Horizontāla ievietošana

Ieklāšanai sarežģītās vietās.

Savienojiet paneli garajā malā, virziet 
grīdas dēļus vienu pret otru īsajā malā un 
piespiediet lejup.

2  Slīpā ieklāšana

Dēļu pirmās rindas ieklāšanai.

Quick•Step®

ROKAS ZĀĢIS
QSTOOLSAW

Vispirms savienojiet paneļus īsajā malā un 
tad savienojiet kopā garās malas.

1  Nomešana*

Ātrai un vieglākai ieklāšanai lielā platībā.

Quick•Step®

IEKLĀŠANAS RĪKU KOMPLEKTS
QSTOOL 
Komplektācija: Quick-Step iegriešanas bloks, 
metāla montāžas lauznis, regulējami starpelementi. 

Ieklājiet parketa grīdu vienkārši un 
profesionāli, izmantojot parocīgo  
Quick-Step ieklāšanas rīku komplektu.

Ar Quick-Step rokas zāģi grīdas var uzstādīt 
tā, lai tās ideāli piegulētu durvju apmalēm. 

Ieklāšanas rīki

*Nav piemērojams šim Intenso klāstam. Ieklāšanas instrukciju 

var atrast vietnē www.quick-step.com

tikai intenso
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QSTRACK QSGLUE290

2. SOLIS
APDARE

Nevainojama apdare
Izveidojiet nevainojamu apdari jūsu grīdai, izmantojot Quick-Step grīdlīstes un profilus.

Grīdlīstes un profilus var uzstādīt ātri un droši, izmantojot Quick-Step 
līmi One4All.

Ar vienu līmes One4All tūbiņu pie sienas var piestiprināt grīdlīstes 
15 m garumā.

Mūsu īpaši izgatavotā sliedīte ļauj jums ātri un vienkārši uzstādīt 
grīdlīstes. Vienkārši piestipriniet to pie sienas ar skrūvēm vai  
Quick-Step līmi One4All, un tad ar klikšķi piespiediet grīdlīsti. Pēc  
tam tās var viegli noņemt, ja nepieciešams piekļūt kabeļiem.

Quick•Step®

SLIEDĪTE
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Quick•Step®

LĪME ONE4ALL
Tilpums: 290 ml

1  Pieskaņotas krāsas

Quick-Step piedāvā nevainojami pieskaņotu 
krāsu grīdlīstes ikvienai grīdai.

2  Īsts finieris

Quick-Step grīdlīstēm ir kvalitatīva finiera 
virsma. Tas nozīmē, ka tās spēj izturēt visus 
ikdienas pārbaudījumus!

3  Quick•Step® garantija

Quick-Step grīdlīstēm ir tāda pati garantija 
kā Quick-Step grīdām.

Viegla uzstādīšana

30



QSWPPSKR(-)QSWSCOT(-)

Grīdlīstes

Quick•Step®

SCOTIA
240 x 1,7 x 1,7 cm

Quick•Step®

PARKETA GRĪDLĪSTE
240 x 1,6 x 8 cm

Grīdlīste ar gropi aizmugurē, lai noslēptu tālruņa vai datora kabeļus.

Krāsojamās grīdlīstes ar Incizo® tehnoloģiju var ļoti vienkārši 
nogriezt vēlamajā garumā (pateicoties iepriekš norādītām 
griezuma vietām). Kad grīdlīstes ir uzstādītas, jūs varat tās nokrāsot 
vai atstāt baltas.

Krāsojamas grīdlīstes

Quick•Step®

GRĪDLĪSTE OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm

Quick•Step®

GRĪDLĪSTE OGEE
240 x 1,6 x 16 cm

Quick•Step®

GRĪDLĪSTE COVER
240 x 1,6 x 12,9 cm

Quick•Step®

ELASTĪGĀ GRĪDLĪSTE
1,4 cm x 4 cm (var nogriezt 
vēlamajā garumā)

QSISKRWHITE QSISKROGEE QSISKRCOVER
QSFLEXSKR
QSPSKR4PAINT

Ir pieejama arī neelastīgā versija, 
lai veidotu pārējās telpas apdari 
tādā pašā stilā (240 cm gara:

QSPSKR4PAINT).
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Quick•Step®

HYDROKIT
QSKITTRANSP 310 ml  

Quick-Step Hydrokit 
ir caurspīdīgs silikons 
neredzamai un 
ūdensnecaurlaidīgai 
grīdlīstu, profilu u. c. 
apdarei. 

1  Kā lai es savienoju divas 
vienāda augstuma grīdas?

2  Kā es varu tikt galā ar 
dažāda augstuma grīdām?

3  Kā lai es veicu grīdas 
apdari pie sienas vai loga?

4  Kā es varu savienot 
grīdu ar paklāju un iegūt 
skaistu apdari?

Izmantojiet Incizo® profilu, kurš 
izgriezts kā izplešanās profils.

Izmantojiet Incizo® profilu, kurš 
izgriezts kā savienojuma profils.

Izmantojiet Incizo® profilu, kurš 
izgriezts kā gala profils.

Izmantojiet Incizo® profilu, kurš 
izgriezts kā salaiduma profils.

Apdares profili grīdai un kāpnēm

Quick-Step Incizo® profils ir daudzfunkcionāls apdares rīks. Vienu profilu pieskaņotā krāsā var lietot visām grīdas un kāpņu apdares 
vajadzībām. Vienkārši izgrieziet Incizo® pamata profilu nepieciešamajā formā, izmantojot komplektā iekļauto garengriezni.

Quick∙Step® Incizo®: pieci jautājumi, viena atbilde

Apdares rīki
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QSRCINOX15 
QSRCINOX22

 

Quick•Step®

KOMPLEKTS
QSKIT(-) 310 ml  

Šī elastīgā akrila bāzes pasta ir ideāls risinājums 
vietām, kur nav iespējams uzstādīt grīdlīstes vai 
profilus. Tā ir pieejama jūsu grīdai pieskaņotā 
krāsā. Konsultējieties ar pārdevēju.

Quick•Step®

CAURUĻU PĀRSEGI
Daudzums: 2 radiatora pārsegi katrā iepakojumā
Pieejami ar diviem dažādiem diametriem: 15 mm vai 22 mm.
Quick-Step nerūsējošā tērauda cauruļu pārsegi nodrošina jums stilīgu 
un modernu radiatoru un cauruļu apdari, kas ir ideāli saskaņota ar 
jūsu grīdu. 

Quick•Step®

INCIZO® ALUMĪNIJA APAKŠPROFILS KĀPNĒM
NEWINCPBASE(-)
215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm 
Jāpasūta atsevišķi. 
Incizo® kāpņu apdare nav paredzēta komerciāliem lietojumiem. 

Quick•Step®

INCIZO® PROFILS
QSWINCP(-)
215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm
Komplektācija: 1 Incizo®, 1 garengrieznis, 
1 plastmasas sliede, skrūves un tapas

Noskatieties mūsu ieklāšanas video vietnē  
www.quick-step.com 

5  Ko darīt ar kāpņu apdari?

Jūs varat pārklāt kāpnes vai pakāpienus ar Quick-Step dēļiem un veikt apdari ar Incizo® profilu jūsu izvēlētajā stilā. 
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QSCLEANINGKIT

Quick•Step®

TĪRĪŠANAS KOMPLEKTS
Grīdas lupatas turētājs, mazgājama mikrošķiedras lupata, 
Quick-Step tīrīšanas līdzeklis 750 ml

Visi tīrīšanas līdzekļi ir īpaši veidoti Quick-Step grīdām. Tie pilnīgi 
notīra grīdas virsmu un saglabā grīdas sākotnējo izskatu. Nepaliek 
nekādi tīrīšanas līdzekļa atlikumi.

Pieejami arī atsevišķi:

Quick•Step®

TĪRĪŠANAS 
LĪDZEKLIS 2 L
QSCLEANING2000

Quick•Step®

TĪRĪŠANAS 
LĪDZEKLIS 750 ML
QSCLEANING750

Quick•Step®

GRĪDAS  
LUPATA
QSCLEANINGMOP

3. SOLIS
TĪRĪŠANA

Uzturiet grīdu vislabākajā stāvoklī

Uzturiet grīdu vislabākajā stāvoklī 
• Eļļa aizsargā jūsu eļļoto parketa grīdu, un neļauj tai izžūt un  

kļūt blāvai
• Atjauno tās sākotnējo izskatu un novērš mikroskopiskus 

skrāpējumus
• Pagarina laiku līdz brīdim, kad būs nepieciešama apkopes eļļa
• Vienkārši lietojama, lietotājam draudzīga un efektīva
• Lietojiet ik pēc 4 nedaudz mitras tīrīšanas reizēm

Intensīvai apkopei un labošanai
• Ļauj saglabāt parketa grīdas matēto apdari
• Novērš nelielus grīdas bojājumus
• Nodrošina grīdas barošanu
• Zems izgarojumu līmenis
• Nesatur šķīdinātāju

VIENREIZ GADĀKATRĀ 4. TĪRĪŠANAS REIZĒ

Aplūkojiet mūsu pārskatu tiešsaistē, lai noskaidrotu, kura apkopes eļļa ir piemērota jūsu eļļotā parketa grīdai:  
www.quick-step.com

Quick•Step®

KOPŠANAS EĻĻA
QSCARE750
Tilpums: 750 ml

Quick•Step®

APKOPES EĻĻA, BALTA 
QSWMAINTOILW

Quick•Step®

MAINTENANCE OIL  
CAURSPĪDĪGA 
QSWMAINTOILN
Tilpums: 1 l (= 75 m2)
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Quick•Step®

REMONTA KOMPLEKTS
QSREPAIR 
Komplektācija: kausējamais nazis, tīrāmā suka,  
7 vaska klucīši, smilšpapīrs

Nelielus bojājumus var viegli izlabot sākotnējā krāsā,  
izmantojot remonta komplektu. Vienkārši atjaunojiet bojāto  
dēļu krāsu ar vienu no septiņiem vaska klucīšiem, kuri atlasīti tā,  
lai aptvertu visas Quick-Step krāsas.

Pārbaudiet savas grīdas konkrēto krāsu 
kombināciju vietnē www.quick-step.com

Eļļotas parketa grīdas: tīrīšanas cikls

1. NEDĒĻA: 1 vāciņš/5 l ūdens

Quick•Step®

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

2. NEDĒĻA: 1 vāciņš/5 l ūdens

Quick•Step®

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

3. NEDĒĻA: 1 vāciņš/5 l ūdens

Quick•Step®

TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

4. NEDĒĻA
1 vāciņš/5 l ūdens ¶ NOŽĀVĒT ¶ 2–4 vāciņi/5 l ūdens

Quick•Step®

KOPŠANAS 
EĻĻA

Quick•Step®

TĪRĪŠANAS  
LĪDZEKLIS

Remonts 
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Quick•Step® ir kvalitatīvs izstrādājums, ko ražo   bvba nodaļa Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Beļģijā, Eiropā. ATTĒLS UZ VĀKA INT 3901.

Izstrādājumu attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Izstrādājumu pieejamība vai paši izstrādājumi var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.  

Saturs © 2017.–2018.   bvba nodaļa Flooring.

Visas tiesības aizsargātas. Šīs brošūras saturu nedrīkst pārpublicēt ne pilnīgi, ne daļēji bez izdevēja iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Izdrukas atsauce 017 279 02

SEKOJIET MUMS  

 www.facebook.com/QuickStepFloors    www.youtube.com/quickstepfloor  

 plus.google.com/+quickstep    www.pinterest.com/quickstepfloor    @QuickStepFloor

www.quick-step.com

2017.–2018. GADA KOLEKCIJA

Jūsu Quick•Step® tirdzniecības vieta

Pārāk liela izvēle?
Nevarat izlemt, kura grīda ir jūsu iecienītākā? Rīks RoomViewer palīdz grīdas izvēlē. Izmēģiniet savas  
izvēles vietnē www.quick-step.com


