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Vinílico: o tipo robusto e silencioso

Embora o vinílico seja a mais recente categoria de revestimentos a se juntar à família Quick-Step 

– sendo a outra o laminado –, não é de forma alguma exceção ao legado da marca. Em todos 

os muitos designs que são mostrados neste catálogo, a qualidade, o desempenho e a praticidade 

são os protagonistas centrais. Em nossa coleção de pisos vinílicos encontram-se alguns dos pisos 

mais confortáveis e silenciosos do mercado.

Entre no mundo da Quick∙Step®

A história da Quick-Step está cheia de exemplos do mais puro empreendedorismo

e inovação. Graças a esta rica história, somos capazes de lhe oferecer não apenas alguns

dos pisos mais bonitos do mercado, mas também os mais resistentes. Temos orgulho

de nossa dedicação em perseguir a beleza e elegância feitas para durar.

“INOVAÇÃO E MODERNIDADE SÃO PARTE 

DO DNA DA QUICK-STEP.  ESTAMOS SEMPRE 

BUSCANDO FAZER AS COISAS MELHORES, 

MAIS BONITAS E  MAIS EF ICIENTES.”

Estamos confiantes de que você encontrará um piso Quick-Step para combinar com sua visão 

particular, um piso que lhe traga a inspiração para começar aquele projeto de reforma, um piso que 

ajudará a transformar a sua casa no lar com o qual você sempre sonhou – uma régua de cada vez. 

E mais do que isso, que você encontrará um piso que vai durar a vida inteira.

Se você busca encontrar o piso mais elegante 

e duradouro, estamos aqui para orientá-lo. 

BERNARD THIERS, DIRETOR -PRESIDENTE
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Elegância robusta e silenciosa

COMO A QUICK⋅STEP ® CONQUISTOU O VINÍLICO

“Em 2013, depois de décadas de experiência com pisos 

laminados, a Quick-Step finalmente se aventurou no mundo 

do vinílico. Não foi uma decisão simples: tínhamos construído 

ao longo dos anos uma reputação de excelência em todas 

as outras categorias de pisos, de modo que qualquer coisa 

que não fosse um produto de qualidade superior seria 

considerada um fracasso. Nossa meta era desenvolver 

o melhor piso vinílico do mercado. Havia muita coisa em jogo.”

CHRISTOPHE NAEYAERT, 
GERENTE INDUSTRIAL DE VINÍLICO DA QUICK-STEP

“O segredo dos pisos vinílicos Quick-Step é que eles combinam, 

sem qualquer esforço, a beleza com o desempenho. É também muito 

gostoso caminhar sobre eles.”
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UM PISO QUE NÃO TR AZ PREOCUPAÇÕES

“Todavia, conforto é mais do que uma sensação agradável. Significa também 

não ter que se preocupar se seu piso vai manchar ou ficar riscado, ou se vai 

acumular umidade. Foi por isso que acrescentamos uma camada protetora selada, 

incorporando a tecnologia Scratch e Stain Guard, patenteada por nós, que 

oferece uma proteção superior contra riscos, manchas, sujeira e marcas

de sapatos. Mais do que isso, esses pisos são resistentes à água. Isto não só faz 

com que o vinílico da Quick-Step seja extremamente fácil de limpar,

como também o transforma na escolha favorita para todos os ambientes,

mesmo lavabos e cozinhas.”

A ESCOLHA ÓBVIA PAR A REFORMAS

“Revestimentos de vinil sempre foram uma escolha segura em reformas.

Com o vinílico da Quick-Step, quisemos oferecer outros ótimos motivos adicionais 

para você instalar este piso na casa dos seus sonhos. Por isso os nossos pisos 

vinílicos contam com um fácil sistema de instalação. Decidimos também fazer

as réguas tão finas quanto possível, para poderem ser facilmente instaladas

sobre um piso já existente, realizando a preparação necessária. 

O P OTENCIAL IL IMITADO DO PISO VINÍLICO FLEXÍVEL

“O piso vinílico da Quick-Step é atualmente o piso de melhor estabilidade 

dimensional do mercado. Isto significa que alterações no tamanho ocasionadas 

por diferenças de temperatura no inverno ou no verão são reduzidas para

um mínimo absoluto. Esta característica notável resulta em instalações

que são virtualmente ilimitadas em comprimento e largura, sem que seja

necessária a utilização de perfis.” 

Christophe Naeyaert, 
Gerente Industrial de Vinílico 
da Quick-Step

APERFEIÇOANDO A APARÊNCIA E A SENSAÇÃO AO TOQUE

“Nossa primeira prioridade foi a aparência e o aspecto

visual. Queríamos usar a nossa experiência em pisos laminados 

para criar pisos vinílicos, inspirados na natureza, que fossem

os mais bonitos do mercado. Nossa equipe interna de design 

criou uma coleção de desenhos inspirados em madeira,

de aparência natural, cada um deles com seu caráter

individual e autêntico. Graças ao acabamento extra fosco, 

eles são praticamente indistinguíveis dos pisos de madeira 

verdadeira. E os nossos chanfros, textura e estrutura 

cuidadosamente aperfeiçoados garantem que passem

também aos outros sentidos a sensação de serem tão reais 

quanto parecem aos olhos.

O PRAZER DE SE CAMINHAR SOBRE ELES

“Falando de conseguir transmitir uma sensação boa,

além da aparência visual, a equipe da Quick-Step fez todos

os esforços para tornar os nossos pisos vinílicos tão

confortáveis quanto possível. Queríamos que as pessoas 

pudessem experimentar aquela deliciosa sensação

de caminhar de manhã com pés descalços sobre um piso

quente e confortável – com uma xícara de café nas mãos.

Ao mesmo tempo, impusemo-nos a missão de eliminar

aquele som de ‘toc-toc’ emitido por muitos pisos existentes

no mercado quando alguém com sapato de salto

caminha sobre eles. Eu tenho toda a convicção

de que alcançamos esses dois objetivos.”

“QUERÍAMOS PERMITIR QUE AS PESSOAS PUDESSEM EXPERIMENTAR

AQUEL A DELICIOSA SENSAÇÃO DE CAMINHAR DE MANHÃ

COM PÉS DESCALÇOS SOBRE UM PISO QUENTE E  CONFORTÁVEL

– COM UMA XÍCARA DE CAFÉ NAS MÃOS.”

CHRISTOPHE NAEYAERT
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Tendências a serem observadas, 
segundo a Quick-Step 

“O design de interiores está em constante evolução. Inspirados pela arquitetura
e design, estamos constantemente acompanhando as mais novas tendências.
Buscamos inspiração nos fundamentos dos décors modernos e atuais, e também 
naqueles clássicos atemporais, para os revestimentos vinílicos. Descubra os mais
novos insights que separamos para você.”

CAROLINE MONBAILLIU, 
GERENTE DE DESIGN DA QUICK-STEP

Nossa ligação com a natureza dissolve os limites entre 

interior e exterior. Convidamos para as nossas casas o mundo 

natural, por meio de plantas e flores ou de formas e cores 

naturais. A perfeição é substituída pela autenticidade. 

O verde, em todas as suas dimensões, está incorporado 

por todo o ambiente.

EM SINTONIA COM A NATUREZA

*Imagens meramente ilustrativas

SUAVIDADE E  PERCEP ÇÃO TÁTIL

O nosso lar é o lugar onde podemos ser verdadeiramente

nós mesmos. Em vez de assistir ou utilizar telas e displays, 

queremos desacelerar em um ambiente tranquilo no qual 

predominem os materiais leves e as cores suaves – ou tons 

pastéis. Criando ambientes de serenidade, tornamo-nos 

capazes de recarregar as baterias para o dia seguinte.

SOFISTICAÇÃO CL ÁSSICA

Mármore, dourados, veludo, técnica e destreza manual... 

O luxo e a sofisticação chegaram para ficar, assim como 

os materiais de alta qualidade. O mármore, por exemplo, 

continua a ser bastante popular em pisos, balcões de 

cozinha e peças acessórias. Associado a um piso de 

carvalho claro e elegante, confere ao ambiente

um toque ainda mais sofisticado.

PUREZA

Em um mundo agitado, ansiamos por 

tranquilidade e segurança. Cores claras 

e neutras e materiais táteis e artesanais 

são as principais formas de trazer paz 

e simplicidade ao ambiente.
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Escolha o seu piso laminado

Medidas:

125,1 x 18,7 cm

Espessura:

4,5 mm

Embalagem:

9 réguas = 2,105 m2

Classe:

32

Chanfro:

Chanfro moderno 

Garantia:

20 anos

Instalação

Balance Click
Para instalação em superfícies 

ligeiramente irregulares ou pisos já 

existentes de cerâmica com juntas 

não superiores a 4 mm de largura 

e 1 mm de profundidade*.

A linha Balance combina designs rústicos e modernos;

desde estruturas e texturas de madeira elegantes e sofisticadas 

àquelas mais intensas e de granulado mais forte. Para intensificar 

sua aparência realista, diversos designs da linha Balance Click 

apresentam estruturas e texturas que combinam entre si.

Balance Click BACL
125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm 

Chanfro moderno 

CARVALHO BEGE DRIFT

CASTANHEIRO NATUR AL 
VINTAGE

CARVALHO COT TAGE 
MARROM ESCURO

CARVALHO BEGE CANYON

CARVALHO MARROM 
CL ARO CANYON COM 
CORTES  DE SERR A 

CARVALHO MARROM 
CANYON 

BACL 40029 

BACL 40031 

BACL 40127  

BACL 40038 BACL 40027 BACL 40018 

CARVALHO NATUR AL 
SELECT
BACL 40033

CARVALHO AREIA 
DE VELUDO

BACL 40159

CL ASSE 32
Utilização cotidiana normal 
em ambientes residenciais 
convencionais e comercial leve 
(consultórios e escritórios com 
pouca circulação).

GAR ANTIA
Para informações adicionais 
sobre nossas garantias, visite: 
www.quick-step.com.br

*Consulte um instalador profissional para uma correta avaliação do contrapiso antes de instalar.

N
O

V
O

N
O

V
O
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Fácil instalação

Instalação com click 

Mantas Quick·Step®

Rolo = 15 m²                     Espessura: 1 mm

A escolha perfeita para (quase) todos os ambientes.

MANTA BÁSICA LIVYN

Quando for instalar o seu piso vinílico Quick-Step novo, a utilização da manta

correta é muito importante, uma vez que ela terá um impacto fundamental no aspecto visual, 

na qualidade, na correção de eventuais pequenas imperfeições do seu contrapiso 

e no conforto do seu piso.

A escolha da manta correta é um ponto essencial para o resultado final

de uma instalação de sistema click.

As mantas da Quick-Step são fáceis de instalar e proporcionam uma base estável

para os sistemas Uniclic® e Uniclic® Multifit. Elas também:

• Nivelam o contrapiso e regularizam pequenas irregularidades;

• Oferecem excelente isolamento acústico e reduzem os ruídos e rangidos;

• São compatíveis com os sistemas tradicionais de aquecimento

     e/ou refrigeração no contrapiso.
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Perfil de Acabamento em Alumínio

*Comercial: para pisos vinílicos de encaixe. Sem subperfil. Com parafusos e plugues inclusos.
**Residencial: para pisos vinílicos de encaixe.

Perfil de alumínio resistente
a riscos para conectar pisos com 

diferença de altura entre
0 e 12,3mm e pode ser utilizado 

como perfil adaptador ou
perfil de expansão.

PERFIL  MULTIFUNCIONAL PR ATA
1860 x 47 x 12,3 mm

Material de Instalação

310 ml
HYDROKIT

O Hydrokit Quick-Step é um silicone 
transparente que proporciona um 

acabamento impermeável e invisível.

Acabamento com estilo

PERFIL  TR ANSIÇÃO
2.000 x 5 x 26 mm 

Para uso comercial*

PERFIL  REDUTOR
2.000 x 7 x 24 mm 

Para uso comercial*

PERFIL  TERMINAL

2.000 x 7 x 18 mm 
Para uso comercial*

Dê o acabamento perfeito para o seu piso

com os perfis da Quick-Step. 

Manutenção sem preocupações

Os produtos de limpeza da Quick-Step são desenvolvidos especificamente

para os nossos pisos. Eles limpam profundamente a superfície do piso,

conservando seu aspecto original e prolongando aquela sensação de ‘piso novo’.

Para instruções de manutenção detalhadas, visite www.quick-step.com.br.

KIT DE L IMPEZA
Conteúdo: um suporte com cabo ajustável, 

pano de microfibra lavável, produto de 
limpeza Quick-Step 1000 ml.

Manuntenção fácil para agregar o máximo de valor
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Abrindo caminho para a sustentabilidade

“A SUSTENTABIL IDADE SE TORNOU UM ELEMENTO

INDISPENSÁVEL NO MUNDO DOS NEGÓCIOS.  É  POR ISSO QUE

NOS ESFORÇAMOS PARA TORNAR OS NOSSOS PISOS

TÃO SUSTENTÁVEIS QUANTO POSSÍVEL.” AS CREDENCIAIS DOS NOSSOS PISOS

A fim de lhe oferecer o máximo valor, os pisos vinílicos da Quick-Step 

atendem aos mais rigorosos selos de qualidade e de sustentabilidade.

Todos os dias, a UNILIN – a empresa por trás da Quick-Step – redefine as fronteiras 

do que significa ser uma marca de pisos. Além de fazer com que nossos pisos sejam 

tão bonitos e duradouros quanto possível, nós também nos empenhamos ao máximo 

para torná-los mais sustentáveis e para minimizar o nosso impacto ambiental de todas 

as formas que pudermos. Assim como você, estamos convencidos de que um mundo 

de beleza é um mundo no qual respeitamos e valorizamos nossos recursos naturais.

Isto significa que estamos atentos não apenas à forma como conseguimos nossa 

matéria-prima, mas também como obtemos a energia necessária para a produção. 

Em muitas das fábricas da UNILIN, restos de madeira não utilizada são a fonte 

primária de energia. 

UM CUIDADO COM A NATUREZA

Os pisos vinílicos da Quick-Step não são apenas muito agradáveis aos pés

– eles também têm um cuidado com a natureza. Portanto, todo o resíduo que

geramos é reutilizado e visamos utilizar energia de fontes renováveis tanto quanto 

possível. Além disso, porque os nossos pisos não contêm nenhuma substância

nociva à saúde (utilizamos apenas plastificantes livres de ftalatos), você pode

respirar tranquila e confortavelmente por ter feito uma excelente escolha.

TINO MULLE,DIRETOR DE SUSTENTABILIDADE DA UNILIN

M1

A menor classe possível de emissões, 

indicando que os nossos pisos não emitem 

nenhuma substância tóxica, não necessitando, 

portanto, de ventilação extra no ambiente. 

Isto significa também que os nossos

produtos não emitem odores.

LEED

Programa aplicado na construção

civil, em nível mundial, para a classificação 

de produtos com baixas emissões

de carbono.

FLOORSCORE

Programa de certificação da SCS Global

Services, que demonstra a conformidade 

do piso aos requisitos de qualificação

dos produtos com baixas emissões de carbono.

A+

O melhor programa de acreditação

para a qualidade do ar em interiores.

MEMBRO DA MMFA

A Multilayer Modular Flooring Association 

(Associação de Pisos Multicamada Modulares)

é a organização dos fabricantes de pisos

e seus fornecedores mais importante da Europa.



Ajudando você a encontrar o piso perfeito

Curioso para descobrir como ficaria o seu ambiente com um piso laminado? Experimente o nosso RoomViewer: 

siga o passo a passo em nosso site www.quick-step.com.br e veja qual piso fica melhor.

   

SEU REVENDEDOR QUICK-STEP 

www.quick-step.com.br

Quick-Step® é um produto de qualidade produzido por  bv – divisão de pisos, Ooigemstraat 3, 

B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa e Unilin Arauco Pisos Ltda, Piên – Paraná – Brasil. FOTO DA CAPA: imagem 

meramente ilustrativa. As imagens dos produtos aqui mostradas podem ser diferentes dos produtos reais.

A disponibilidade dos produtos, ou os próprios produtos, podem ser modificados a qualquer tempo, sem aviso 

prévio. Conteúdo registrado © 2019-2020 por  bv – divisão de pisos. Todos os direitos reservados.

O conteúdo deste catálogo não poderá ser reproduzido no todo ou em parte, sem prévia autorização por escrito 

do editor. | Referência de impressão 019 099 01 - Z1C – PT – Português.

SIGA -NOS

 www.quick-step.com.br

   @quickstep_brasil  www.instagram.com/quickstep_brasil  

   www.facebook.com/quickstepbrasil

  Quick-Step Brasil   goo.gl/bcUGfV

   www.pinterest.com/quickstepfloor

   @QuickStepFloor


