
QUICK•STEP®

IMPRESSIVE & IMPRESSIVE ULTRA:
LAMINAAT WAS NOG NOOIT ZO NATUURGETROUW,
NOG NOOIT ZO WATERRESISTENT.

Quick-Step, de absolute leider in design, innovatie en kwaliteit introduceert een nieuwe generatie 
waterresistente laminaatvloeren die er nog nooit zo natuurgetrouw uitzagen en zo realistisch aanvoel-
den: Impressive en Impressive Ultra.
Quick-Step ontwikkelde als eerste een technologie die de
voegen van de Impressive en de Impressive Ultra voorziet van 
een unieke beschermende waterafstotende laag: 
Hydroseal. Dankzij deze laag dringt het water niet door de 
voegen, maar blijft het liggen op het oppervlak. Dat maakt
van deze vloeren de meest waterbestendige
laminaatvloeren die er momenteel op de markt zijn.
Nat schoonmaken was nog nooit zo gemakkelijk.

Bovendien maakt Quick-Step het mogelijk de voegen
perfect gelijk te laten lopen met het dessin, de kleur
en de structuur van de laminaatplanken. Zo is de 
voeg perfect in balans met het karakter en de
uitstraling van de vloer. Een vloer met een verweerde
look heeft dus geen rechte maar een imperfecte voeg die 
lichtjes golft en minieme barstjes vertoont. Dat maakt de
nieuwe laminaatvloeren uitermate natuurgetrouw. Ook voor
de kleur van de voeg maakt Quick-Step geen compromissen 
meer. De voeg is niet langer unikleurig, aanleunend bij de 
overheersende tint in de vloer.

Dankzij de volledig nieuwe technologie worden behalve het 
dessin ook kleurvariaties in de planken haarfijn in de voeg 
doorgetrokken.

Ook de houtnerven op de plank lopen perfect door in de 
voeg, niet alleen aan de lange, maar ook aan de korte kant 
van de plank. Met dit uitzonderlijke boegprocedé is Quick-Step 
zijn concurrenten opnieuw een hele stap voor.   

De nieuwe voegtechnologie
maakt de Impressive en de 
Impressive Ultra collecties niet
alleen realistischer dan ooit. 
De vloeren zijn nu ook in de
voegen anti-statisch. 
De voegen trekken minder
stof aan en zijn daarom
nog makkelijker te
onderhouden.

De nieuwe innovatieve technieken worden toegepast  in
2 nieuwe types vloeren: Impressive en Impressive 
Ultra. Beide vloeren zijn 19 cm breed en 138 cm lang- een 
breedte die dessins optimaal tot hun recht laat komen, terwijl
de royale lengte zowel kleine als grote ruimtes dieper laat 
lijken. De 16 nieuwe kleuren zijn identiek voor beide collecties.

Het verschil zit in de dikte: Impressive is 8 mm dik, Impressive 
Ultra- vloeren hebben een dikte van 12 mm. 



16 NIEUWE DESSINS
De dessins van de nieuwe Impressive- en Impressive Ultra 
-vloeren spelen in op 2 grote trends: enerzijds: “fast forward 
to the future”, anderzijds heimwee naar vroeger, meer 
specifiek industrieel design, vintage en de Scandinavische stijl. 
Daarom geen kerselaar, beuk, esdoorn of merbau dit jaar, 
maar dennenhout als nieuwe blikvanger, naast de
gevestigde waarde eik.

De dessins gaan van klassiek tot verweerd- dus met 
barstjes, zaagsneden of borstelstreken- die dankzij de nieuwe 
voegtechnologie zowel voelbaar als visueel een extra dimensie 
krijgen. De afwerking is mat of mediumglans. Hoogglans heeft 
afgedaan, tenzij voor kleine accenten. Lichte tinten blijven 
belangrijk, maar ze krijgen het gezelschap van donkere 
en warme kleuren.

VARNISHED OAK:
TIJDLOOS KLASSIEK

Verweerde vloeren zijn erg in, maar dat betekent niet dat
er geen vraag meer is naar cleane, klassieke designs. Deze 
klassieke eiken vloeren hebben geen noten en barsten, maar 
zijn gekenmerkt door hun gebloemde tekening. De natuurlijke 
kleuren brengen rust en een authentiek karakter in het
interieur.

De vloer is verkrijgbaar in:

IMPRESSIVE ULTRA WHITE VARNISHED OAK IMU3105

IMPRESSIVE ULTRA NATURAL VARNISHED OAK IMU3106

IMPRESSIVE ULTRA NATURAL VARNISHED OAK IMU3106



CLASSIC OAK:
KLASSIEKE EIK MAAR DAN ANDERS

Het karaktervolle van klassieke eik, maar met een nieuwe
touch, dat is de‘Classic Oak’. De barsten en noten tonen een 
erg charmante, warme kant van een eiken vloer. De vloer blinkt 
uit door de dynamische structuur met verschillende glansgraden.

Er wordt een beweging, een soort diepte in de structuur
gecreëerd die voor extra golving aan het oppervlak zorgt. 
De barsten en noten creëren een rustgevende en tijdloze look.

De vloer is verkrijgbaar in:

IMPRESSIVE ULTRA CLASSIC OAK BEIGE IMU1847 

IMPRESSIVE ULTRA CLASSIC OAK NATURAL IMU1848

IMPRESSIVE ULTRA CLASSIC OAK BROWN IMU1849 IMPRESSIVE ULTRA CLASSIC OAK BROWN IMU1849

IMPRESSIVE ULTRA CLASSIC OAK BEIGE IMU1847 



SOFT OAK:
OP EN TOP ROMANTIEK

Deze vloer is geïnspireerd op een eik, behandeld met een 
zachte patine en voorzien van subtiele barsten en noten. De 
zachte kleur en de uiterst matte structuur ondersteunen het soft 
karakter van de vloer. Deze vloeren dompelen je kamer onder 

in een intieme, romantische sfeer. Dankzij een nieuwe vorm van 
Scratch Guard, blijft de vloer zijn matte uitstraling behouden en 
is ze bovendien polijst vaster! Dat is uniek.

Deze eik is verkrijgbaar in 3 tinten:

IMPRESSIVE ULTRA SOFT OAK BEIGE IMU1854 

IMPRESSIVE ULTRA SOFT OAK NATURAL IMU1855

IMPRESSIVE ULTRA SOFT OAK WARM GREY IMU1856

IMPRESSIVE ULTRA SOFT OAK BEIGE IMU1854 



SCRAPED OAK:
GESCHRAAPTE VLOER

De ‘Scraped Oak’ heeft het karakter van een doorleefde
vloer. Het lijkt alsof de vloer werd geschraapt met een scherp 
voorwerp en af en toe is blijven haperen. Deze haperingen
of ‘chatter marks’ variëren van zachte, afgeronde tot harde,
scherpe markeringen.

De zwarte patine, zichtbaar in de nerven, barsten, voegen en 
‘chatter marks’ geven de vloer karakter. De zwarte voeg is afge-
rond en lijkt mee te bewegen met de structuur van het hout,

wat een extra dimensie geeft aan de vloer. Warme, donkerbrui-
ne vloertinten zijn in. Ze geven het interieur een gezellig, intiem 
en huiselijk gevoel. 

De vloer is verkrijgbaar in:

IMPRESSIVE ULTRA SCRAPED OAK GREY BROWN IMU 1850

SANDBLASTED OAK: NATUURLIJKE VLOER
MET UITZONDERLIJKE STRUCTUUR

Natuurlijke tinten zoals de ‘Sandblasted Oak’ vloeren zijn een 
veilige, neutrale keuze voor je vloer,  maar laten tegelijkertijd 
alle opties open om te spelen met de kleur van de meubels, 
accessoires en muren. Bovendien blinken deze eiken vloeren uit 
met  een prachtig geborstelde, ruwe structuur die daarenboven 
gezandstraald is.

De ruwheid loopt zelf door tot in de voeg. Het resultaat is een 
klassieke look met een speciale structuur die doet denken aan 
hout dat ten gevolge van wind en zand ruwe striemen vertoont.  

De vloer is verkrijgbaar in: 

IMPRESSIVE ULTRA SANDBLASTED OAK NATURAL IMU 1853

IMPRESSIVE ULTRA SANDBLASTED OAK NATURAL IMU 1853



SAW CUT OAK:
STOERE, RUWE LOOK

Vloeren met zaagsneden zijn al enkele jaren bijzonder
populair. De ruwe structuur van deze vloer is geïnspireerd
op de markeringen van een zaagblad op een houten plank. 
Quick-Step ontwikkelde hiervoor een unieke technologie die
de natuurlijke variatie in de vorm en diepte van de zaag-
sneden opvallend realistisch weergeeft.

De dwarse kappen die je ziet, komen bovendien perfect
overeen met wat je voelt. Door de nieuwe voegtechnologie 
volgt de voeg volledig de structuur van het plankenoppervlak, 
waardoor de vloer er nog natuurgetrouwer uitziet.
De ‘Saw Cut Oak’ past perfect in een rustieke landelijke look. 

Verkrijgbaar in 2 kleuren: 

IMPRESSIVE ULTRA SAW CUT OAK BEIGE IMU1857 IMPRESSIVE ULTRA SAW CUT OAK GREY IMU1858

IMPRESSIVE ULTRA SAW CUT OAK GREY IMU1858



NATURAL PINE:
OP EN TOP SCANDINAVISCH

Scandinavisch design is in en dat betekent dat dennenhout 
als houtsoort meer en meer opduikt in het interieur. Deze vloer 
heeft de structuur, look en feel van gezandstraald dennenhout. 
Bovendien loopt de structuur door in de bevel. Anders dan bij 
echt dennenhout dat wordt gezandstraald- en daardoor veel 
splinters zou vertonen- is deze laminaatvloer wel aangenaam 
om op te lopen. Een absoluut uniek dessin dus!

Combineer de natuurlijke kleur van deze vloer met wit, grijs en  
zwart voor een op en top Scandinavisch interieur. 

De vloer is verkrijgbaar in:

IMPRESSIVE ULTRA NATURAL PINE IMU1860

IMPRESSIVE ULTRA NATURAL PINE IMU1860



CONCRETE WOOD:
WARME INDUSTRIËLE LOOK

Beton kent de laatste twee jaar een ware upgrade in de archi-
tectuur. In moderne interieurs zorgt het voor een hippe, coole 
look. Quick-Step speelt hierop in met een industriële betonlook, 
maar met de warmte van hout. De structuur van dennenhout is 
op deze vloer niet alleen zichtbaar maar ook voelbaar. Deze 
betonlook vloer is bijzonder mooi in combinatie met vintage 
meubels en fluo tinten. 

De vloer is verkrijgbaar in:

IMPRESSIVE ULTRA CONCRETE WOOD LIGHT GREY IMU1861

IMPRESSIVE ULTRA CONCRETE WOOD LIGHT GREY IMU1861



WHITE PLANKS:
TIJDLOZE ROMANTIEK

Witte vloeren blijven het goed doen. Wit past immers in
de meest uiteenlopende interieurs, gaande van modern over 
romantisch tot klassiek. Quick-Step vernieuwt haar collectie
met een nieuwe uitblinker in het wit. De uitzonderlijke structuur 
van gezandstraald hout, maakt van deze vloer een echte
eyecatcher.

Kies voor  romantiek met verschillende wittinten (ivoor, beige, 
gebroken wit,…) en glansgraden , werk met natuurlijke materi-
alen en neutrale kleuren of ga voor een moderne, rustgevende 

look met grijs en zwart. Wit helpt bovendien de intensiteit van 
andere kleuren te reduceren. Heb dus geen schrik om een witte 
vloer met fellere kleuren te combineren.

IMPRESSIVE ULTRA WHITE PLANKS IMU1859

IMPRESSIVE ULTRA WHITE PLANKS IMU1859



BURNED PLANKS:
BLACK IS BACK!

Black is back! En daarom pakt Quick-Step uit met een erg
speciale zwarte vloer: een vloer met een verbrande houtstruc-
tuur. Verbrand hout heeft namelijk een erg rijke structuur en
een diepzwarte kleur die tot de verbeelding spreekt.

De huidige technieken laten echter niet toe om de structuur
van een verbrande eik natuurgetrouw na te bootsen. Tot Quick-
Step- in navolging van de Japanse architectuur, waar verband 
dennenhout gebruikt wordt als gevelbekleding om brand geen
kans te geven en ongedierte buiten te houden- met deze hout-
soort is beginnen experimenteren. Met succes.

Het houtoppervlak werd met een brander behandeld en
vervolgens met een lak gefixeerd. De structuur van de bewerkte 
planken op de gebruikelijke manier scannen, dat bleek niet
zo eenvoudig: de dennenhouten planken waren zodanig zacht 
geworden dat ze braken. Quick-Step ging op zoek en vond 

een techniek gelijkaardig aan reliefografie waarmee nauw-
keurige replica’s van schilderijen vervaardigd worden om de 
structuur van het verbrand hout in te scannen. Het resultaat is 
een zwarte vloer met een unieke, nog nooit geziene structuur 
van verbrand hout.  

Een zwarte Quick-Step vloer in je ruimte, dat is pas een
statement! In combinatie met lichte muren creëer je een chic
en hedendaagse ruimte. 

 IMPRESSIVE ULTRA BURNED PLANKS IMU1862

 IMPRESSIVE ULTRA BURNED PLANKS IMU1862

MORE INFORMATION?

Sahin Demuynck • PR Coördinator
http://media.quick-step.com
www.quick-step.be


