Protiklady se
přitahují v
nové kolekci
vinylových
podlah
quick-step

Illume

S Illume Quick-Step uvádí na trh
kolekci vinylových dlaždic, která
zaujme nejen svou krásou, ale
především rozmanitostí. Designéři
této belgické značky vyvinuli dvě
povrchové úpravy betonu, které
kontrastují se čtyřmi vzory
koberců ve světlých pastelových
odstínech. Pozoruhodné jsou i
terrazzo dlaždice s mušlemi a
oblázky, které jsou dokonalým
zhmotněním poetické ódy na
moře. Quick-Step ani tentokrát
nezapomíná na praktické výhody
svého Vinylu Flex nebo na to, jak
opět uspět ve spojení toho
nejlepšího ze světa designu a
technologií v překvapivé kolekci
podlah, která je doma v
nejrozmanitějších interiérech.

Illume

Vinyl flex
nebo měkký koberec?
Od doby, kdy se stále více stahujeme
do útočišť svých domovů, zažívají
koberce comeback, ale z hlediska
údržby, životnosti a odolnosti proti
opotřebení mají k ideálním podlahovým
řešením daleko. Quick-Step však
nenavrhuje pouze trendy podlahy, ale
také si klade za cíl usnadnit lidem život,
proto tým designérů tohoto belgického
výrobce vyvinul kolekci podlahových
dlaždic se vzhledem koberce a
praktickými vlastnostmi (hřejivostí a
příjemným povrchem) Vinylu Flex.

„Pracovali jsme se speciální barvicí
technologií, která vytváří duhový efekt
podobný tomu, když hladíme sametový
koberec rukou,“ říká šéfdesignérka
Quick-Stepu Joyce Van Waeleghem a
dodává: „Navíc Vinyl Flex má obrovskou
výhodu v tom, že je odolný vůči nárazu,
vodě i skvrnám. Dekory koberců z
kolekce Illume se tak snadno udržují a
hodí se do každé místnosti – dokonce i
koupelny a kuchyně.“
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Ideální mix
U volby barev pro kolekci Illume se designéři
inspirovali přírodou. Zkuste si vybavit jasnou
oblohu po letní bouřce nebo měkké odstíny trávy a
listí na jaře. Pastelové odstíny jsou oblíbené,
protože narozdíl od primárních barev vyzařují
určitou jemnost a umocňují pocit útulného a
bezpečného domova. V návaznosti na oblíbence z
předchozí laminátové řady Quick-Stepu (Signature,
Dub natřený rose) vytvořil tým designérů rovněž
vinylovou podlahu v pudrově růžové – ideální
barva, se kterou si můžete hrát při zařizování
interiéru. V kombinaci s neutrálními odstíny bílé
nebo teplé béžové totiž lehce vnese do vašeho
domova harmonii.
Zdá se vám to přeslazené? Pokud ano, sáhněte po
jedné ze čtyř kontrastních tmavých barev z kolekce
Illume, které lze dokonale kombinovat a ladit s
ostatními designy betonu. Pokud byste naopak
chtěli jemný efekt růžové vinylové dlaždice posílit,
nakombinujte jej s kostkovanými koberci nebo
polštáři v barvách evokujících luxus, jako jsou
fialová a nachová. Přidat můžete elegantní
měděné svícny nebo barokní zlatá zrcadla pro
docílení
nostalgické
majestátnosti,
která
připomene dávné časy.
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Dva extrémy v jedné
vinylové dlaždici
Jako odborníci na podlahy a interiéry jsou designéři
Quick-Stepu neustále na stopě světovým trendům,
ale to zdaleka není jejich jediný zdroj inspirace.
Například ve chvíli, kdy objevili unikátní mušle na
pobřeží Severního moře, se pustili do práce s
mušlemi a oblázky a vyvinuli originální design
dlaždic. Ten naskenovali a poté vytiskli na
vinylovou podlahu, která dostala název Beton
ústřice. Výsledkem je minimalistická terrazzo
podlaha, která spojuje velmi odlišné elementy a
současně se hodí do každého interiéru. Betonový
vzhled dlaždic tak skvěle nechá vyniknout jak
moderní eklektický design, tak vintage look let
sedmdesátých. Na druhou stranu se také jedná o
ideální podlahu pro vytvoření atmosféry
plážového příbytku. Představte si dřevěný nábytek
ošlehaný sluncem a mořem v kombinaci s
přírodními materiály, jako jsou rákos, len a ratan.
Nebo pracujte s jemnými detaily, jako je skleněná
mísa, do které naaranžujete své nejhezčí mušle a
vonné tyčinky, které rozptýlí vůni exotiky po celém
domě. Jisté je, že trendy dlaždice kolekce Illume
jsou ideálním základem pro interiér, který bude
reflektovat vaši osobnost.

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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