Newsflash
Quick-Step zorgt
voor een primeur
met de lancering
van een volledig
waterdichte
parketvloer

Cascada

De floor designers van Quick-Step bevestigen hun
internationale pioniersrol met de lancering van
Cascada, de eerste collectie waterdichte
parketvloeren. Dankzij hun revolutionaire
innovatie kan je vanaf nu overal in huis genieten
van de warmte van hout. Zelfs in de badkamer en
de keuken!

Cascada

Innovatief
klikdesign
Met de ontwikkeling van het gepatenteerd
Uniclic-systeem zorgde Quick-Step eerder al
voor een wereldwijde primeur, maar ‘pushing the
limits’ is niet voor niets het motto van de Belgische
vloerproducent. Zo ontwikkelde het R&D-team
vervolgens Wood For Life om parketvloeren
beter te beschermen tegen vuil en vocht.
Vandaag gaan ze nog een stap verder door een
geoptimaliseerd klikdesign en een innovatieve
technologie voor te stellen met een strakke
afwerking aan alle zijden van de plank. Hierdoor
kan er geen water meer tussen de planken
sijpelen die schade veroorzaakt aan de onderkant
van de vloer. Dankzij deze revolutionaire
innovatie is Cascada de eerste collectie waarmee
je een volledig waterdichte parketvloer kunt
realiseren. Zo kan je genieten van de warmte van
hout zonder zorgen over waterspatten of
insijpelend vocht. Zelfs in een huis met kinderen
waar intens wordt geleefd!

CONCURRENT

Cascada

Vind je
perfecte match
Ben je een hobby-kok en is de keuken het
kloppend hart van je woning? Of misschien
droom je wel van een badkamer die je kan
inrichten als wellness-ruimte om op het einde
van de dag volledig te ontspannen? Dankzij de
innovatie van Quick-Step kan je overal, ook in de
keuken en badkamer, genieten van de
authentieke look van hout zonder angst voor
vocht, vuil, vlekken of krassen. Bovendien
bestaat de Cascada-collectie maar liefst uit 14
verschillende varianten met een breed scala aan
beschikbare kleuren, structuren en afwerkingen.
Zo kan je kiezen voor een parketvloer die niet
alleen past bij jouw levensstijl, maar ook bij je
interieur. Heb je een klassiek, tijdloos interieur of
houd je meer van modern design? Zoek je een
licht houtdecor dat aansluit bij de Scandinavische
stijl of een plankenvloer in de landelijke stijl?
Zeker is dat je met Cascada kiest voor een
waterdichte, onderhoudsvriendelijke parketvloer die van jouw huis een echte thuis maakt.

Over Quick-Step
Quick-Step is een eersteklas vloerenmerk
geproduceerd door Unilin. Dankzij de combinatie
van doorlopend onderzoek en innovatie en een
sterke focus op kwaliteit is Quick-Step uitgegroeid
tot een van de toonaangevende producenten in
de vloerenbranche. Het merk, dat bekend staat
om het Uniclic-installatiesysteem waarbij geen
lijm nodig is, heeft zich ontwikkeld van een
betaalbaar alternatief voor hout tot een volledige
nieuwe categorie met een breed aanbod aan
eenvoudig te installeren, onderhoudsvriendelijke
designvloeren voor elke situatie. Tegenwoordig
is Quick-Step een wereldwijd geproduceerd merk
voor houten, laminaat- en luxe vinylvloeren dat in
meer dan 100 landen actief is. Een echte leider
op het gebied van design, innovatie en kwaliteit.
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