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Raskite projektui tinkamiausias „Alpha Vinyl“ grindis
Greitas ir paprastas
montavimas

Tiks kiekviename
kambaryje

Ypač tinka
renovacijos darbams
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Renovuoti tapo
lengviau
Meistravimas nėra jūsų didžioji stiprybė? Jokių bėdų.
Sumontuoti „Alpha Vinyl“ yra absoliučiai paprasta, nes šios
grindys yra su patentuota sistema „Uniclic“. Jas iš esmės
tereikia sunerti ir tiek žinių! Kadangi serijos „Alpha Vinyl“
grindys yra tokios stiprios, daugeliu atveju pagrindo ruošti
net nereikia. Tokias grindis galima įrengti bet kuriuose
namuose. Dėl to jos puikiai tinka renovacijos projektams.

Nusipelnote grindų, atitinkančių energingą jūsų
gyvenimo būdą. Pasirūpinome, kad šių grindų centrinis
sluoksnis būtų ypač stiprus, todėl jos yra paruoštos
bet kokiai situacijai. Jos priims pulką entuziastingų
vaikų, arba devyniais darbais vienu metu užsiimančių
suaugusiųjų, iš kurių rankų kai kas kartais ir iškrenta. Be
to, galite būti tikri ir dėl viršutinio „Alpha Vinyl“ grindų
sluoksnio, kurio atsparumas dėmėms ir įbrėžimams
dabar yra dar geresnis.
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Kokybė kiekviename
sluoksnyje
MEDIUM PLANKS
5 mm

Vanduo? Bala nematė!
„Alpha Vinyl“ yra visiškai atspari vandeniui. Mūsų vandens nepraleidžianti
suneriamoji sistema neleidžia skysčiams prasiskverbti per siūles, todėl pelėsis
neturi jokių šansų – net ir drėgnose patalpose, tokiose kaip vonios kambarys ar
virtuvė.
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MEDIUM TILES
5 mm
TILES
4 mm
4+1 mm
5 mm

TŪR A

VI

NILAS

Interjerui suteikite
natūralumo
Žinome, kad medienos ir plytelių išvaizda jums patinka. Būtent todėl „Alpha
Vinyl“ dekoro elementai atrodo tokie pat natūralūs, kaip ir jų atkartojama
medžiaga. Unikali nuožulos technika užtikrina, kad gražus „Alpha Vinyl“ dizainas
eina ir per visas siūles. Be to, kadangi panaudotas ypač matinis viršutinis sluoksnis
su paviršiaus struktūra, „Alpha Vinyl“ išvaizdos natūralumas yra maksimalus.

1 Dėvėjimuisi atsparus sluoksnis
Pritaikyta 5S technologija: apsauga nuo
įbrėžimų, dėmių, nutrynimo, kvapo ir
blizgesio.
2 Smulkaus rašto vinilinis puošybinis
sluoksnis
Mūsų įmonėje sukurti puošybos elementai
suteiks grindims itin tikrovišką ir autentišką
išvaizdą.
3 Lankstus vinilinis sluoksnis
Komfortą ir akustiką užtikrinantis stangrus
sluoksnis.
4, 5 ir 6 tvirtas mišrus pagrindas
Kietą pagrindą sudaro stabilumo
sluoksnis (5) ir du stiklo pluošto sustiprinti
sluoksniai (4 ir 6).
Nepersišviečiantis
Aukštas atsparumas smūgiams
Žema įdaužų galimybė
Nesilanksto
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„ALPHA VINYL“: STANDŽIOS IR ATSPARIOS GRINDYS
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Stipri ir
tyli danga
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SMALL PLANKS
4+1 mm
TILES
4+1 mm

7 P
 riklijuotas aukštos kokybės
paklotas
Priklijuotas paklotas idealiai priglunda prie
grindlenčių ar plytelių, todėl jums nereikia
nerimauti dėl tarpų. Taip užtikrinama
nepriekaištinga suneriamosios sistemos
atrama ir geresnis garso slopinimas.

Raskite jūsų poreikius atitinka nčias grindis
Ieškau
grindų, kurios montuojamos
greitai ir paprasta
IŠSIRINKITE PROJEKTUI
TINKAMIAUSIAS „ALPHA VINYL“ GRINDIS
Ar jums ypač svarbus greitas ir lengvas montavimas? O gal
ieškote grindų, kurios tiktų visuose kambariuose? O gal jūs
įpusėjote renovacijos projektą? Kad ir ko ieškotumėte, „Alpha
Vinyl“ kolekcijoje tikrai rasite jums tinkamas grindis. Ši apžvalga
padės rasti geriausiai jūsų projektui tinkančias grindis.

grindų, kurios tiktų visuose
kambariuose

grindų, kurios ypač tinka
renovacijos darbams

GRINDŲ DANGOS SPRENDIMAS
SU PRIKLIJUOTU PAKLOTU
Dėl priklijuoto pakloto, grindų klojimas atliekamas greičiau
ir lengviau nei bet kada anksčiau. Be to, šioms dėvėjimuisi
atsparioms grindims nebaisūs jokie kasdieniai iššūkiai.
Visada džiaugsitės puikiu atsparumu dėmėms, įbrėžimams
ir smūgiams.

I T I N D Ė V Ė J I M U I S I ATS PA R I O S GR I N DYS
Šioms dėvėjimuisi atsparioms grindims nebaisūs kasdieniai
iššūkiai. Visada džiaugsitės puikiu atsparumu dėmėms,
įbrėžimams ir smūgiams.

Y PAČ P LO N O S GR I N DYS
Plonos grindlentės arba plytelės yra geriausias pasirinkimas
renovacijos projektui. Mažai tikėtina, kad jums reikės
pašalinti esamas grindis ar trumpinti duris, kad tilptų naujoji
danga. Be to, šioms dėvėjimuisi atsparioms grindims
nebaisūs kasdieniai iššūkiai. Visada džiaugsitės puikiu
atsparumu dėmėms, įbrėžimams ir smūgiams.

P R I K L I J U OTAS AU K Š TO S KO K Y B Ė S PA K LOTAS
Priklijuotas paklotas idealiai priglunda prie grindlenčių
ar plytelių, todėl jums nereikia nerimauti dėl tarpų. Taip
užtikrinama nepriekaištinga suneriamosios sistemos atrama
ir geresnis garso slopinimas.

K E L I P R I D E R I N T I PA K LOTA I
Atsižvelgdami į savo poreikius, grindims pasirinkite 1 iš
3 paklotų. Sužinokite daugiau apie paklotus ir jų unikalias
ypatybes.

K E L I P R I D E R I N T I PA K LOTA I
Atsižvelgdami į savo poreikius, grindims pasirinkite 1 iš
3 paklotų. Sužinokite daugiau apie paklotus ir jų unikalias
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P E R D I R B A M AS S P R E N D I M AS
Atėjus laikui, grindis, net ir su priklijuotu paklotu,
perdirbame savo vidiniame gamybos procese.

T VA R Ū S PAS I R I N K I M A I
„Heat“ paklotas sudarytas iš tvarių žaliavų, įskaitant
augalinius aliejus ir mineralinius komponentus, pavyzdžiui,
kreidą. Paklotai „Comfort“ ir „Transit“ yra pagaminti iš
perdirbtų PET dribsnių.
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Jūsų projektui tinkamiausios
„Alpha Vinyl“ grindys

Jūsų projektui tinkamiausios
„Alpha Vinyl“ grindys

Jūsų projektui tinkamiausios
„Alpha Vinyl“ grindys

SMALL PLANKS 4+1 mm
TILES 4+1 mm

MEDIUM PLANKS 5 mm
SMALL PLANKS 5 mm
MEDIUM TILES 5 mm
TILES 5 mm

SMALL PLANKS 4 mm
TILES 4 mm

DABAR, K AI IŠSIRIINKOTE GRINDIS, L AIK AS

Priklijuotas paklotas

Keli priderinti paklotai

Keli priderinti paklotai*

PASIRINKTI TINK AMIAUSIĄ PAKLOTĄ

Paklotas jau priklijuotas prie grindų, todėl papildomo
pakloto nebereikia.

„Heat“

„Heat“

Kai klojate „Alpha Vinyl“ grindis, pasirinkti tinkamą paklotą yra

Priklijuotas paklotas

„Transit“

„Transit“

„Comfort“

„Comfort“

nepaprastai svarbu. Jis rekomenduojamas tam, kad sukurtumėte
lygų pagrindą, ant kurio klosite naująsias grindis. Be to, jis
sukuria vertingą garso ir šilumos izoliaciją. Jei norite, paklotą
galite drąsiai naudoti su įprastine grindinio šildymo sistema.
Kiekvienoms mūsų grindims siūlome paklotą (-us), kuris (-ie)
užtikrins geriausią rezultatą.

Reikia pagalbos atliekant montavimo darbus? Peržiūrėkite
quickstep.com svetainėje pateikiamas instrukcijas.

Priklijuotas paklotas geriausiai slopina triukšmą gretimose
patalpose, todėl idealiai tinka antrojo aukšto kambariams
ir butams. Paklotas idealiai priglunda prie grindlenčių
ar plytelių, todėl jums nereikia nerimauti dėl tarpų. Taip
užtikrinama nepriekaištinga suneriamosios sistemos atrama
ir geresnis garso slopinimas. Be to, jis gali būti naudojamas
esant grindų šildymo ir vėsinimo sistemai.

Šis paklotas rekomenduojamas patalpoms, į kurias dažnai
krenta tiesioginė saulės šviesa, ir patalpoms, kuriose
grindys yra šildomos arba vėsinamos. „Heat“ paklotas taip
pat užtikrina optimalų triukšmo patalpoje slopinimą. Be to,
jis garantuoja geriausius grindų eksploatacinius parametrus
per visą jų naudojimo laiką: laikui bėgant grindys nepraranda
akustinių ir atraminių ypatybių.

Užtikrina geriausią triukšmo iš gretimų patalpų slopinimą
(idealiai tinka antriesiems aukštams ir butams). „Transit“
paklotas – tvarus pasirinkimas, nes jis gaminamas daugiausiai
iš perdirbtų PET dribsnių. Jis gali būti naudojamas esant
grindų šildymo ir vėsinimo sistemai.

Šis universalus paklotas padeda išlyginti esamą pagrindą.
„Comfort“ paklotas tinka bet kokiai patalpai, be to tai –
tvarus pasirinkimas, nes jis gaminamas iš perdirbtų PET
dribsnių. Jis gali būti naudojamas esant grindų šildymo ir
vėsinimo sistemai.

Šis paklotas rekomenduojamas patalpoms, į kurias dažnai
krenta tiesioginė saulės šviesa, ir patalpoms, kuriose
grindys yra šildomos arba vėsinamos. „Heat“ paklotas taip
pat užtikrina optimalų triukšmo patalpoje slopinimą. Be to,
jis garantuoja geriausius grindų eksploatacinius parametrus
per visą jų naudojimo laiką: laikui bėgant grindys nepraranda
akustinių ir atraminių ypatybių.

Užtikrina geriausią triukšmo iš gretimų patalpų slopinimą
(idealiai tinka antriesiems aukštams ir butams). „Transit“
paklotas – tvarus pasirinkimas, nes jis gaminamas daugiausiai
iš perdirbtų PET dribsnių. Jis gali būti naudojamas esant
grindų šildymo ir vėsinimo sistemai.

Šis universalus paklotas padeda išlyginti esamą pagrindą.
„Comfort“ paklotas tinka bet kokiai patalpai, be to tai –
tvarus pasirinkimas, nes jis gaminamas iš perdirbtų PET
dribsnių. Jis gali būti naudojamas esant grindų šildymo ir
vėsinimo sistemai.
* intensyviai naudojamose komercinėse patalpose rekomenduojame naudoti „Heat“ paklotą

Daug grožio, daug dydžių
PLANKS
MEDIUM PLANKS

AVSP

AVSPT

AVMT

AVSTU

AVST

AVSTT

Kam tinka
kiekvienai patalpai

Greitas ir paprastas
montavimas

Kam tinka
kiekvienai patalpai

Ypač tinka
renovacijos
darbams

Kam tinka
kiekvienai patalpai

Greitas ir lengvas
montavimas

Kam tinka
kiekvienai patalpai

Ypač tinka
renovacijos darbams

5 mm

4+1 mm

5 mm

4 mm

5 mm

4+1 mm

5 mm

4 mm

1494 x 209 mm

1251 x 189 mm

1251 x 189 mm

1251 x 189 mm

856 x 428 mm

610 x 303 mm

610 x 303 mm

610 x 303 mm

6 lentos = 1,873 m 2

9 lentos = 2,128 m2

9 lentos = 2,128 m2

12 lentų = 2,837 m2

6 plytelės = 2,198 m²

10 plytelių = 1,848 m2

10 plytelių = 1,848 m2

15 plytelių = 2,772 m2
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Atsparus vandeniui

NE PR ALE

Nuožulos
Klasė

TILES

AVSPU

NE PR ALE

Dėžė

MEDIUM TILES

SMALL PLANKS

AVMP

Storis
Matmenys
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Klojimas
25 METAI NAUDOJANT
GYVENAMOSIOSE PATALPOSE

Garantija

„Heat“
Tinkantys paklotai

„Transit“
„Comfort“

25 METAI NAUDOJANT
GYVENAMOSIOSE PATALPOSE

25 METAI NAUDOJANT
GYVENAMOSIOSE PATALPOSE

„Heat“

Paklotas priklijuotas
prie grindų (nereikia
atskiro pakloto)

25 METAI NAUDOJANT
GYVENAMOSIOSE PATALPOSE

„Heat“ **
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GYVENAMOSIOSE PATALPOSE
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„Comfort“

„Comfort“

„Comfort“
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Paklotas priklijuotas
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atskiro pakloto)

25 METAI NAUDOJANT
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„Heat“

25 METAI NAUDOJANT
GYVENAMOSIOSE PATALPOSE

„Heat“ **

„Transit“

„Transit“

„Comfort“

„Comfort“

-

-

Grindų apdaila
Pritaikytos spalvos
„Incizo“ profilis
arba
Aliuminio profilis

NAUJIENA

Laiptų apdaila

-

Incizo

-

Laiptų danga

-

* išbandyta pagal ISO CD 4760 (nuotėkio nėra)
** intensyviai naudojamose komercinėse patalpose rekomenduojame naudoti „Heat“ paklotą

AUTENTIŠKA NUOŽULA:

33 KLASĖ:

nuožula tobulai atitinka grindų pobūdį. Lentos spalva,

dėvėjimuisi itin atsparios grindys, skirtos intensyviai

dizainas ir struktūra puikiai matomi net ir per visą nuožulą.

naudojamoms / komercinėms patalpoms.

GAR ANTIJOS SĄLYGOS

quickstep.com

UAB „VILKONDA“ YR A OFICIALI „QUICK-STEP“ ATSTOVĖ LIETUVOJE, L AT VIJOJE IR ESTIJOJE.
„QUICK-STEP“ GRINDŲ ASORTIMENTĄ IR IDĖJŲ R ASITE ČIA: W W W.2DI.LT

„Quick- Step“ – tai kokybiški produktai, kuriuos gamina bendrovės „UNILIN BV“ grindų dangų
padalinys, įsikūręs adresu Ooigemstraat 3, B-8710, Wielsbeke, Belgija.
Gaminiai nuotraukose gali skirtis nuo tikrųjų gaminių. Gaminių prieinamumas ar patys gaminiai
gali būti bet kada pakeisti iš anksto nepranešus. © 2022–2023 m., „UNILIN BV“ grindų dangų
padalinys. Visos teisės saugomos. Be išankstinio leidėjo leidimo raštu draudžiama atkurti visą
šios brošiūros turinį ar jo dalį.
022 1647 01 - LT
Viršelio nuotrauka: AVMP40236

quickstep.com

SEKITE MUS PER
@2di.lt

@quickstepfloors

@quickstepfloor

