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Laminado: um piso inovador

Quando a Quick-Step foi lançada em 1990, a marca imediatamente colocou o piso 

laminado no mapa. Ao mesmo tempo em que expandimos em pisos laminados e vinílico, 

temos continuamente aperfeiçoado as nossas linhas com designs, estruturas

e desempenho cada vez mais realistas e naturais.

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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CONHEÇA 
MAIS SOBRE 

NOSSAS COLEÇÕES 
NAS PRÓXIMAS 

PÁGINAS

1990 2020

De 1990 até 2020

1990
Surgimento da marca 
Quick-Step.

1997
Introdução do Uniclic®,
um revolucionário sistema 
de encaixe sem cola.

2001
Lançamento de estruturas 
com aparência fiel à natureza 
e equiparável ao material 
verdadeiro, e do chanfro em V.

2004
A Quick-Step apresenta 
a tecnologia da pátina: 
um tratamento branco 
oleado da superfície.

2009
A tecnologia Scratch 
Guard aumenta dez vezes 
a resistência a riscos (em 
comparação com pisos 
laminados convencionais).

2014
Introdução do Impressive: 
laminado resistente à água.
A textura e o design são
aplicados no chanfro para
uma aparência mais realista.

2017  
Os produtos Floorest foram 
incorporados à marca Quick-Step, 
que consolida-se no Brasil como
a mais avançada tecnologia
em pisos laminados e vinílicos.

2019
A Quick-Step acrescenta mais
uma linha de pisos laminados
de fabricação no Brasil resistentes 
à água: a linha Smart.

2018
A Quick-Step é a primeira empresa 
de pisos laminados a fabricar 
no Brasil duas linhas de pisos 
laminados resistentes à água: 
Vision e Eligna Wide.

2020
Todas as linhas Quick-Step 
possuem a camada de proteção 
Scratch Guard.
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*Imagem meramente ilustrativa
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Tendências a serem observadas, 
segundo a Quick-Step 

“PARA IMAGINAR PISOS NOVOS E  AUTÊNTICOS, MANTEMOS 

O NOSSO OLHAR ATENTO ÀS MAIS NOVAS TENDÊNCIAS 

DE ARQUITE TURA E  DESIGN . DESCUBRA OS INSIGHTS MAIS 

RELEVANTES QUE SEPARAMOS PARA VOCÊ.”

K ATRIEN DE VLIEGER, GERENTE DE DESIGN DA QUICK-STEP

Irradiando aconchego e suavidade, os tons pastéis 

vieram para ficar. Adicione um pouco de vigor com 

uma cor contrastante, como o preto, ou combine-os 

com uma variação mais viva da mesma tonalidade. 

Isto resulta em um jogo de cores sutil e confere mais 

originalidade.

CONTR ASTE

O mundo é o nosso playground – e a nossa casa

reflete este conceito. Este ambiente é inspirado

em culturas de diversas partes do mundo. É marcado

por cores quentes e matizes terrosos de vermelho, 

laranja e terracota, plantas verdes e muitas texturas.

Em tudo, percebe-se a influência das muitas viagens.

VIA JANTE DO MUNDO

Esta tendência tem tudo a ver com estruturas rústicas 

sutis e elementos naturais. A assimetria, o estado 

natural, a simplicidade e a imperfeição natural dos 

materiais criam um todo puro e equilibrado. Busque um 

mix de madeira não tratada e outros materiais táteis, 

em composição com uma paleta de cores claras.

ZEN IMPERFEITO

RÚSTICO CHIQUE

Madeira de granulado intenso, couro,

metal e mármore criam uma atmosfera rústica 

chique, tanto no aspecto visual como sensorial.

Marcadas por um nível sem precedente

de realismo, a textura e a estrutura dos pisos 

exalam autenticidade. O resultado é um ambiente 

no qual elementos do luxo, do clássico

e do rústico se encontram.

*Imagens meramente ilustrativas
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B E L E Z A  Q U E  C H E G A  E M  V Á R I O S  T A M A N H O S 

Impressive

Vision

Eligna Wide

Smart Premiere
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Conheça nossa coleção completa de pisos com superfície impermeável nas páginas 20 a 27.

Chanfros criam ritmo

CHANFRO GENUÍNO  
O chanfro combina perfeitamente

com as características do piso. A cor,

o design e a estrutura da régua são

visíveis também ao longo do chanfro.

CHANFRO IMPRESSION 

Um efeito que dá a impressão de 

chanfros e confere ao piso a aparência 

de réguas autênticas.

Cada piso laminado tem a sua própria história e suas aparência e sensação 
ao toque únicas. A equipe de design da Quick-Step escolhe com todo 
o cuidado a estrutura e a textura, o tratamento, o acabamento e o tipo 
de chanfro para criar as características gerais. Desta forma, os chanfros 
determinam o ritmo e a atmosfera do piso.

Resistente a tudo, até à água
Descubra a mais nova geração de pisos laminados. Pisos que não apenas 
se mostram excepcionalmente elegantes, modernos e naturais, mas que também 
suportam a correria e agitação do dia a dia. E acima de tudo, que também 
têm superfície 100% resistente à água.

1 0 0 %  R E S I S T E N T E  À  Á G U A

Não entre em pânico: seu piso não vai absorver nenhum líquido e você poderá 

secá-lo com um pano. Quatro das nossas coleções de Laminados – Impressive, 

Eligna Wide, Vision e Smart – contam com a camada de proteção HydroSeal,

que repele a água. A limpeza fica mais fácil do que nunca, graças às propriedades 

de resistência à água desses pisos. Uma superfície completamente selada significa

que bactérias, poeira e mesmo respingos ou líquidos não terão a menor chance. 

Isso tudo pode ser simplesmente removido com um pano úmido, deixando a superfície 

limpa e higienizada. Graças a essas características, o laminado é o piso ideal

para a sua cozinha, corredores e áreas de acesso. E também é a escolha perfeita

para o seu lavabo. Além do mais, a Quick-Step oferece uma garantia que pode 

chegar a 25 anos para o seu novo piso laminado, assegurando a você

muitos anos de prazer e tranquilidade em sua casa.

DERR AMOU ALGUM LÍQUIDO? 
AS CRIANÇAS BRINCAR AM COM ÁGUA?

Saiba mais sobre as propriedades de resistência à água 
de nossos pisos em www.quick-step.com.br

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA
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GARANTIA - Para mais informações sobre as garantias dos pisos para uso residencial, comercial ou em áreas molháveis, visite: www.quick-step.com.br

Medidas:

120 x 19 cm

Espessura:

7 mm

Embalagem:

10 réguas = 2,280 m2

Chanfro:

0

Garantia:

Uso residencial 20 anos
Uso comercial 5 anos 
Áreas molháveis* 5 anos

Abrasão:

Instalação:           Resistência à água:

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

Smart 

Réguas com 7 mm de espessura, 

com uma gama ampla de cores 

e várias opções de designs.

Medidas:

180 x 21,5 cm

Espessura:

8 mm

Embalagem:

7 réguas = 2,709 m2

Chanfro:

0  

Garantia:

Uso residencial 25 anos
Uso comercial 5 anos 
Áreas molháveis* 5 anos

Abrasão:

Instalação:        Resistência à água:

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

Vision

A linha Vision apresenta

grande variedade de tonalidades.

Maior resistência em ambientes 

de diferentes estilos.

Medidas:

138 x 19 cm

Espessura:

8 mm

Embalagem:

8 réguas = 2,0976 m2

Chanfro:

4 chanfros impression  

Garantia:

Uso residencial 25 anos
Uso comercial 5 anos 
Áreas molháveis* 5 anos

Abrasão:

Instalação:          Resistência à água:

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

Eligna Wide

Réguas médias com 8 mm de 

espessura, com design de madeira 

intensa. O chanfro Impression 

complementa o design.

Escolha o seu piso laminado

Medidas:

120 x 21,5 cm

Espessura:

6,5 mm

Embalagem:

11 réguas = 2,838 m2

Chanfro:

0  

Garantia:

Uso residencial 18 anos
Uso comercial 5 anos 

Abrasão:

 

Instalação:  

Premiere

Com grande variedade de cores, 

a linha Premiere transforma seu 

ambiente, combinando design, 

qualidade e economia.

Medidas:

138 x 19 cm

Espessura:

8 mm

Embalagem:

7 réguas = 1,835 m2

Chanfro:

4 chanfros genuínos  

Garantia:

Uso residencial 25 anos
Uso comercial 5 anos 
Áreas molháveis* 10 anos

Abrasão:

Instalação:        Resistência à água:

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

Impressive

Uma coleção de pisos laminados

de tamanho médio, resistentes à água 

e com aparência e sensação ao toque 

excepcionalmente naturais.

*Áreas molháveis: áreas que recebem respingos de água decorrente da sua condição de uso e exposição e que não resulte na formação de lâmina de água (exemplo: banheiro 
sem chuveiro, cozinhas e sacadas cobertas)”. A água deve ser removida em até 6 horas (linhas Smart e Eligna Wide), 12 horas (linha Vision) e 24 horas (linha Impressive).
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C O L E Ç Ã O  L A M I N A D O  2 0 2 0
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IM 1856

CARVALHO SUAVE MÉDIO

IM 1856

CONCRETO AMADEIR ADO 
CINZA CL ARO

IM 1861

CARVALHO CL ÁSSICO 
NATUR AL

IM 1848

CARVALHO MARROM 
ACINZENTADO

IM 1850

CARVALHO BEGE SERR ADO

IM 1857

CARVALHO CINZA SUAVE

IM 3558

CARVALHO MARROM 
CL ÁSSICO

IM 1849

Uma coleção de pisos laminados de tamanho médio, 

resistentes à água e com aparência e sensação ao toque 

excepcionalmente naturais*. 

Impressive
IM
138 x 19 cm x 8 mm 

N
O

V
O

CARVALHO NATURAL SOFT

IM 1855

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA

N
O

V
O

N
O

V
O

N
O

V
O

*(I) A água deve ser removida em até 24 horas.
*(II) Variações de tons: Podem ser notados 

tons diferentes no mesmo piso, o que traz
ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

CHANFRO 
4
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FVIW 1666

A linha Vision apresenta grande variedade de tonalidades. 

Maior resistência em ambientes de diferentes estilos*.

Vision 
FVIW

180 x 21,5 cm x 8 mm 

CARVALHO ANDES

FVIW 866

CARVALHO CUBANO

FVIW 877

CARVALHO STUDIO

FVIW 1463

CARVALHO PASTIS

FVIW 1611

CARVALHO AGRESTE

FVIW 1464

CARVALHO SERENO

FVIW 851

CARVALHO VITORIANO

FVIW 1462

CUMARU TEFÉ

FVIW 1666

*(I) A água deve ser removida em até 12 horas.
*(II) Variações de tons: Podem ser notados 

tons diferentes no mesmo piso, o que traz
ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA
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4

QEWN 3785

CARVALHO CL ARO SERR ADO

QEWN 3676

CARVALHO NATUR AL 
SERR ADO

QEWN 3677

CASTANHEIRO ESCURO 
RESTAUR ADO

QEWN 3785

CASTANHEIRO ANTIGO
RESTAUR ADO

QEWN 3786

CASTANHEIRO NATUR AL
RESTAUR ADO

QEWN 3784

CARVALHO DESERTO 
RESTAUR ADO

QEWN 3678

Réguas médias com 8 mm de espessura, com design de madeira 

intensa. O chanfro Impression complementa o design*.

Eligna Wide

CHANFRO 

QEWN

138 x 19 cm x 8 mm 

CARVALHO CAFÉ RESTAUR ADO

QEWN 3679

CARVALHO ACINZENTADO 
COM CORTES DE SERR A

QEWN 3680

*(I) A água deve ser removida em até 6 horas.
*(II) Variações de tons: Podem ser notados 

tons diferentes no mesmo piso, o que traz
ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

24

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA
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QSMN 2676

PÁTINA COT TAGE

QSMN 5001

MIR ACOSA JERSEY

QSMN 1533

CARVALHO NATUR AL HAVANA 
COM MARCAS DE SERR A

QSMN 1656

CARVALHO NATUR AL 
ENVERNIZADO

QSMN 1292

CARVALHO VANILL A

QSMN 2676

NOVO CARVALHO EVEREST

QSMN 0314

CARVALHO NATUR AL 
MIDNIGHT

QSMN 1487

CARVALHO ESCURO 
MIDNIGHT

QSMN 1488

Smart
QSMN

120 x 19 cm x 7 mm 

Réguas com 7 mm de espessura, com uma gama ampla

de cores e várias opções de designs*.

*(I) A água deve ser removida em até 6 horas.
*(II) Variações de tons: Podem ser notados 

tons diferentes no mesmo piso, o que traz
ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

26

RE

SISTÊNCIA

À ÁGUA
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NOVAR A ALLOVER

QPR 037

CARVALHO SACR AMENTO

QPR 034

NEW PEGASUS

QPR 0316

ESSENCIAL OAK

QPR 1577

MALTA

QPR 1067

MOCHA

QPR 3044

NEW OAK

QPR 1574

IPÊ ÁBANO

QPR 8005

Premiere 
120 x 21,5 cm x 6,5 mm 

Com grande variedade de cores, a linha Premiere transforma

seu ambiente, combinando design, qualidade e economia*.

QPR 10 67

*(I) ATENÇÃO: A linha de pisos PREMIERE 
não é resistente à água e um eventual contato 

com água, deverá ser seco de forma imediata.
*(II) Variações de tons: Podem ser notados 

tons diferentes no mesmo piso, o que traz
ainda mais beleza e naturalidade ao produto.

QPR
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T U D O  O  Q U E  V O C Ê  P R E C I S A  P A R A
U M A  E X P E R I Ê N C I A  P E R F E I T A  C O M  S E U  P I S O
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Fácil instalação

A manta ideal

Mantas Quick·Step®

Ferramentas de instalação 

 O USO DA MANTA CORRE TA TEM UM IMPAC TO

IMPORTANTE NO ASPEC TO FINAL,  NA QUALIDADE

E NO CONFORTO ACÚSTICO DO SEU PISO. 

Observações: É importante utilizar uma manta Quick-Step (ou produtos similares – manta de espuma de Polietileno expandido
de baixa densidade com espessura mínima de 2mm) para preservar a qualidade de seu piso. Se instalados e conservados da forma 
correta, a Quick-Step oferece a devida garantia para os pisos Quick-Step e para o sistema Uniclic®. Consulte em nosso website
os termos de garantia: www.quick-step.com.br

Utilize nosso Hydrokit (ou produto similar) e espuma de polietileno (PE) para obter
um acabamento 100% resistente à água e assegure os anos de garantia para uso residencial 
em ambientes úmidos. Compatível com as linhas Impressive, Eligna Wide, Vision e Smart.

Ferramentas para um acabamento 

completamente resistente à água

HYDROKIT 

310 ml

Silicone transparente que proporciona
um acabamento impermeável
e invisível para rodapés e perfis.
Rendimento médio: 15m/tubo.

Descubra qual de nossas mantas é a melhor escolha para seu projeto. 

Uma boa manta polivalente para
uso em ambientes com menos tráfego
(quartos, home office, etc.). 

Instale o seu piso laminado de uma  
forma fácil e profissional, com o prático 
kit de instalação Quick-Step.

STANDARD QS
Espessura: 2 mm Rolo: 20,4 m2

KIT  DE INSTAL AÇÃO
Conteúdo: bloco batedor Quick-Step,  
pé de cabra de metal, espaçadores ajustáveis. 

UNISOUND
Espessura: 2 mm Rolo: 15 m2

A escolha da manta correta é essencial para o aspecto final e para a qualidade 

e o conforto de seu novo piso laminado. Além disso, as mantas da Quick-Step são

fáceis de instalar e são compatíveis com aquecimento de piso. Oferecem:

• Excelente isolamento térmico e acústico;

• Uma base estável para o sistema Uniclic®;

• Proteção contra umidade ascendente. 

Uma excepcional manta polivalente
para uso em ambientes com tráfego
frequente (sala de estar, corredores,
áreas de acesso, cozinha, etc.).
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RODAPÉ DOMO BR ANCO RODAPÉ BORDER BR ANCO

Acabamento com estilo

Por que escolher rodapés e perfis Quick-Step® 

CORES QUE COMBINAM PERFEITAMENTE

As cores dos nossos rodapés e perfis combinam perfeitamente com

as respectivas cores de cada um dos nossos pisos.

CAMADA PROTETOR A RESISTENTE A ARR ANHÕES

Os rodapés e perfis da Quick-Step resistem a arranhões e são protegidos

contra o desgaste e os danos do dia a dia.

Os rodapés brancos com a 
tecnologia Incizo® são facilmente 

cortados na altura desejada 
(graças às várias linhas de

pré-corte feitas na fábrica). 

Rodapés Amadeirados 

Rodapés Brancos

RODAPÉ MIDI
240 x 6 x 1,5 cm
(apenas para linha Premiere)

RODAPÉ BORDER
240 x 8 x 1,8 cm

CANTONEIR A
240 x 2 x 2 cm (instalado)  
(exceto para linha Impressive)

RODAPÉ MIDI  BR ANCO
240 x 6 x 1,5 cm

RODAPÉ BORDER BR ANCO
240 x 8 x 1,8 cm

CANTONEIR A BR ANCA
240 x 2 x 2 cm (instalado)

RODAPÉ  COVER  BR ANCO
240 x 12,7 x 1,8 cm

RODAPÉ NOBLE BR ANCO
240 x 10 x 1,8 cm
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O perfil Incizo® também permite fazer o acabamento 
em escadas com o design de sua preferência.

Para esta aplicação específica você precisará utilizar 
o perfil Incizo® e um subperfil de alumínio. 

Subperfil de alumínio Incizo para escadas 
(215 x 7,1 x 1,7 cm). A ser encomendado 

separadamente, incluindo a tira de plástico. 
O acabamento de escadas com o perfil Incizo não 

pode ser utilizado em aplicações comerciais.

Perfil Incizo®: Um perfil, cinco aplicações

Perfis de acabamento para pisos e escadas 

Perfil Metálico

Perfil Incizo®

Conectar dois pisos
com alturas diferentes.

APLICAÇÃO 1

Conectar dois pisos
com a mesma altura.

APLICAÇÃO 2

Dar acabamento a seu piso
junto a paredes ou janelas.

APLICAÇÃO 3

PERFIL  INCIZO ® METAL
270 x 4,8 x 1,2 cm

PERFIL  MULTIFUNCIONAL
186 x 4,7 x 1 cm

Criar uma transição 
harmoniosa entre seu piso 

laminado e outros tipos de piso.

APLICAÇÃO 4

APLICAÇÃO 5 

O perfil Incizo® da Quick-Step é uma ferramenta multifuncional

de acabamento que pode ser usada para dar o acabamento a seu piso 

ou sua escada, em cores que combinam perfeitamente. Simplesmente 

corte o perfil básico Incizo® no formato adequado, utilizando 

para isso o cortador Incizo® fornecido.

Conteúdo: 1 perfil Incizo® metal, 
1 cortador, 1 base de encaixe de plástico. 

Com o cortador, você pode criar o perfil 
desejado. Não utilizar em escadas. Disponível 
em alumínio nas cores prata, ouro ou bronze. 

Também disponível para aplicações comerciais 
com trilho metálico, parafusos e buchas. 

Perfil de alumínio resistente a riscos para 
conectar pisos com diferença de altura entre 

0 e 12,3 mm. A ser utilizado por exemplo, 
entre dois pisos laminados Quick-Step 

ou entre um piso laminado e outro piso mais 
alto ou mais baixo. Somente disponível 

na cor prata. Uso residencial.
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PEFC/07-32-37

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.” 

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. 

Além disso, os nossos pisos laminados também recebem o selo Ecolabel. Isto significa que

eles atendem às mais rigorosas normas da União Europeia para a qualidade do ar em interiores, 

qualidade e origem das matérias-primas e saúde e segurança dos funcionários.

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

TINO MULLE,DIRETOR DE SUSTENTABILIDADE DA UNILIN



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.

   

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 
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