Newsflash:
opposites attract
in de nieuwe
vinylcollectie van
Quick-Step

Illume

Met Illume lanceert Quick-Step
een collectie van achtvinyltegels
die in het teken staat van
uitersten. Zo ontwikkelden de
floor designers twee betondecors
die in schril contrast staan met
vier tapijtdessins in lichte,
pastelkleurige tinten. Andere
blikvangers zijn de twee terrazotegels waarin schelpjes en
steentjes werden verwerkt als
een poëtische ode aan de zee.
Weliswaar zonder daarbij de
praktische voordelen van Vinyl
Flex te vergeten. Of hoe QuickStep er opnieuw in slaagt om het
beste van twee werelden te
verenigen in een verrassende
vloercollectie die thuishoort in de
meest uiteenlopende interieurs.

Illume

Vinyl Flex
met de look van zacht tapijt
Sinds we ons steeds meer terugtrekken
in de cocon van ons huis, kennen
tapijten een ongekende revival, maar
qua onderhoud, slijtvastheid en
duurzaamheid, is het allesbehalve de
ideale vloeroplossing. Omdat QuickStep niet alleen trendy vloeren
ontwerpt, maar ook het leven van
mensen gemakkelijker wil maken,
ontwikkelde het designteam een
collectie vloertegels met de look van
tapijt en de warme zachtheid van Vinyl
Flex. “Hiervoor werkten we met een

speciale kleurtechnologie die een
iriserend effect creëert net zoals je op
een velvet tapijt met de hand zou
wrijven,” vertelt chief designer Joyce
Van Waeleghem. “Daarnaast heeft
Vinyl Flex ook het enorme voordeel
dat het slijtvast, waterdicht en
vlekbestendig is. Hierdoor zijn de
tapijtdecors uit de Illume-collectie
gemakkelijk te onderhouden en
geschikt voor elke ruimte. Zelfs in de
badkamer en in de keuken.”
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Mix & Match
Voor de kleuren van de Illume-collectie lieten de
floor designers zich inspireren door de natuur.
Denk aan het blauw van de lucht die opklaart na
een storm of de zachtgroene kleurschakeringen
van het gras en de blaadjes in de lente.
Pasteltinten scoren hoog omdat ze in
tegenstelling tot de primaire kleuren een zekere
zachtheid uitstralen waardoor het gevoel van
een warme, beschermende thuis versterkt
wordt. In navolging van de vorige blikvanger
uit de laminaatcollectie ontwierp het
designteam nu ook een vinylvloer in poederig
roze. Een ideale kleur om mee te spelen bij de
inrichting van je interieur. Gecombineerd met
neutrale witschakeringen of warme beigetinten
breng je harmonie in huis. Te zeemzoet? Kies
dan voor één van de vier contrasterende,
donkere kleuren uit de Illume-collectie die
trouwens perfect te mix en matchen zijn met de
andere betondesigns. Wil je toch liever het effect
van een zacht ogende, roze vinyltegel
versterken? Combineer dan met plaids of
kussens in royale kleuren als violet en paars.
Voeg daarbij elegante, koperen kandelaars of
barokke, goudverweerde spiegels voor een
nostalgische grandeur die doet dromen van
lang vervlogen tijden.
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Twee uitersten in
een vinyltegel
Als experten in vloer en interieur volgen de
designers van Quick-Step de internationale trends
op de voet, maar dat is lang niet hun enige
inspiratiebron. Zo viel hun oog op een unieke
schelpenvloer aan de Noordzeekust, in hun atelier
gingen ze daarna aan de slag met schelpjes en
steentjes om dat effect te recreëren. Ze
ontwikkelden een origineel tegeldessin dat werd
gescand en vervolgens bedrukt op een vinylvloer
die de naam oesterbeton kreeg. Het resultaat is
een minimalistische terrazzo-vloer die twee
uitersten met elkaar verbindt en daarom ook in elk
interieur past. Zo laat de betonlook zich perfect
combineren met zowel strak design als seventies
vintage. Anderzijds is het ook de ideale vloer om
de sfeer van een strandhuis te creëren. Denk aan
houten meubelen met een door zon en zee
verweerde look en natuurlijke materialen zoals riet,
wit linnen en rotan. Of werk met subtiele details
zoals een glazen kom waarin je je mooiste schelpen
etaleert en geurstokjes die een zilte zeegeur in huis
verspreiden. Zeker is dat de trendy tegels uit de
Illume-collectie de ideale basis zijn voor een
interieur dat jouw persoonlijkheid weerspiegelt.

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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