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Quick-Step Disegno
Quick-Step Disegno

Quick-Step Wood Flooring materials are delivered with instructions in the form of illustrations. The text below is covering a floating or glue down
installation, and is divided in 4 areas: Preparation, Installation, Finishing and Maintenance. We recommend that you read through this information
carefully while studying each illustration. In case of doubts or questions please contact your Quick-Step dealer/Technical Services. The use of the
Do podłóg
Quick-Step
Wood dołączone
instrukcje w to
formie
ilustracji.
poniżej dotyczy
original
Quick-Step
accessories
is strongly są
recommended
benefit
from theTekst
full product
warranty.podłóg montowanych na klej, lub jako pływające i
został podzielony na cztery obszary: Przygotowanie, Montaż, Wykończenie i Konserwacja. Zaleca się dokładne zapoznanie z tymi informacjami
podczas analizy każdej ilustracji. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą podłóg Quick-Step lub działem
technicznym producenta. Zdecydowanie zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów Quick-Step w celu zachowania pełnej gwarancji.

BEFORE STARTING
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC…

A wood flooring is to be considered as an interior product, and should be taken care of like such prior to, during and after installation. The
Drewniana should
podłoga
być traktowana
jako produkt
do stosowania
wewnątrz
pomieszczeń
powina
być traktowana,
w związku
installation
bewinna
done after
eventual painting
and other
wet works are
done and
dried out. Ifi jako
othertaka
works
are ongoing
after installation,
an
appropriate
covering
should
be
placed
on
top
of
the
Quick
Step
Wood
Flooring.
Do
NOT
tape
covering
material
direct
to
the
surface
since the
z czym przed, w trakcie i po zakończeniu montażu należy przestrzegać kilku zasad. Montaż należy przeprowadzić po zakończeniu malowania,
tape
glue might
the lacquered
orich
oiled
surface. wyschnięciu. W przypadku prowadzenia innych prac po zakończeniu montażu podłogi
czy innych
robótharm
„mokrych”
oraz po
całkowitym
Quick-Step Wood, należy zakryć ją odpowiednim przykryciem. Nie należy przyklejać taśmy bezpośrednio do powierzchni podłogi, ponieważ
klej użyty do produkcji taśmy może uszkodzić lakierowaną lub olejowaną powierzchnię podłogi.
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15-20°
48 godz.
30-85% RH (wilg. wzgl.)

Wilgotność względna w ciągu roku [%]
30%
85%
x= 8 mm

x= 10 mm

x= 12 mm

8-12
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1. PRZYGOTOWANIE
1. PREPARATION
1
1
Podłogi
Quick-Step Wood są

dostępne w różnych formatach, wersjach dekoracyjnych i stopniach selekcji. Przed przystąpieniem do montażu
należy upewnić
się,
że dostarczona
podłoga
jest zgodna
zamówieniem.
Dobrym
rozwiązaniem
zachowanie
jednej
etykiety
z dowodem
Quick-Step
Wood
Floors
can be bought
in different
formats, zdecors
and gradings.
Make
sure you havejest
received
the wood
flooring
that wraz
you have
ordered
zakupu.
Warto
również
zapisać
kod
produkcji
nadrukowany
na
spodniej
części
panelu.
Nie
należy
montować
paneli
z
uszkodzoną
powierzchnią,
before starting the installation. It is always a good idea to keep one end-label together with your receipt. Also write down the productioncode mentioned at
krawędziami
lub zamkami.
Każdy
panel
należy
dokładnie
sprawdzić
przed
i podczas
najlepiej
świetlebefore
dziennym.
Należythepamiętać,
że
the
back of a panel.
Do not install
planks
with
damaged
surfaces,
edges or
locking
systems.montażu,
Check every
plank w
carefully
and during
installation,
drewno jestinmateriałem
niejednorodnym.
Drewno
produktem naturalnym,
co oznacza,
że deski
nie będą
podobnie
jak
preferably
daylight. Bear
in mind that wood
is notjest
a homogeneous
material. Wood
is a natural
product,
whichwyglądały
means thatidentycznie
no wooden–flooring
plank
w naturze,
gdzietonie
występują
identyczne
dwa drzewa.
Występowanie
bieli, sęków
i pęknięć,
a także
ichwood,
rozmiar
i ilość
klasy selekcji
will
be identical
another
just like
no tree is identical
to another
one. The occurrence,
amount
and size
of sap
knots
andzależą
cracksod
depends
on the
i wybranej
kolekcji.
to naturalnie
występujące
drewna
i nie
za wady.asW
związku
z tym
należyyou
zawsze
się, żeif
selected
grading
andSą
chosen
range. These
are naturalcechy
features
of wood
anduznaje
cannotsię
beich
considered
a product
fault.
Therefore
shouldupewnić
always check
podłoga
odpowiednie
przed
jej zamontowaniem
osoba
dysponuje
wszystkimi
informacjami.
deska
you
havesprawia
the right
impression wrażenie
of the floor
before
installation andi że
that
you montująca
have all the
information.
If a wood
flooringJeśli
plank
haszostała
been
zamontowana,
uznaje się, as
że została
zaakceptowana
kupującego
żadne wady
nieWe
mogą
wówczas stanowić
installed
it is considered
accepted
and defects przez
or color
variation i cannot
form ani
anyróżnice
groundkolorystyczne
of complaint.
recommend
that the
podstawy
reklamacji.
Zaleca
się mieszanie
desek z kilku paczek podczas montażu.
planks
are do
mixed
from several
packs
during installation.
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Po dostawie
należy
poddać
aklimatyzacji.This
Przed
pozostawić
deski
i na
płaskiej
After
receivingpaczek
the packs,
thesejeshould
be acclimatized.
has montażem
to be done trzeba
unopened
and stored
in awflatzamkniętych
position freeopakowaniach
from the wall and
base
floor
powierzchni
z zachowaniem
od ściany
podłogi.room
Zaleca
się przechowywanie
paczek
w temperaturze
pokojowej
(15–20°C)
prior
to installation.
Store the odległości
unopened packs
at ai normal
temperature
(15-20°C /nieotwartych
59 - 65 °F) and
a relative
humidity(RH)
level between
30przy wilgotności
względnej
na poziomie
30-85% przez
okres przynajmniej
48 godzin
montażem.
Podłoga
Quick-Step
wykonana
85%
for a minimum
of 48 hours
prior to installation.
A Quick-Step
Wood Floor
is madeprzed
of natural
wood and
will expand
and Wood
contractjest
upon
changesz
naturalnego
w The
związku
z tym zmiany
wilgotności
względnej
skutkowały
jej rozszerzaniem
się i kurczeniem.
Zmiana
szerokości
będzie
in
the relativedrewna,
humidity.
dimensional
variation
of an installed
floorbędą
will be
slightly more
in width compared
to the length.
At 20°C
and a relative
nieco większa
niż zmiana
długości
Przy temperaturze
wynoszącej
20°C i wilgotności
względnej
w przedziale
40-60%,with
zmiany
wymiarów
są
humidity
(RH) between
40-60%,
thedesek.
dimensional
change is very
limited. Quick-Step
Wood Floors
are produced
and delivered
a moisture
content
bardzo
Podłogi 30-85%.
Quick-Step Wood produkowane i dostarczane klientom posiadają wilgotność własną umożliwiająca bezproblemową
to
cope nieznaczne.
with an RH between
eksploatację w zakresie wilgotności względnej 30-85%.
Floating
Montaż pływający
In certain climates, for example in the Nordics during winter time, the RH might drop below 30% and in summertime rise above 85%. This will
W warunkach
suchego
klimatu,
przykład
w czasie
skandynawskiej
zimy,
względna
spaść
poniżej
a latemetc.
wzrosnąć
create
a movement
of your
woodna
flooring.
To secure
enough
clearance for
thiswilgotność
natural movement
andmoże
to avoid
open
joints,30%,
squeaking,
always
do ponad
85%. dilatation
Takie zmiany
rozmiarów
drewnianych
Abyspacers
zapewnić
odpowiednią
przestrzeń
dlacorrect
tego naturalnego
keep
the correct
jointspowodują
to the walls,zmianę
thresholds,
staircases,
pipes, etc.desek.
Use the
of the
installation kit
to keep the
clearance.
a jednocześnie
widocznych
szczelin,
skrzypienia
itp., be
należy
zapewnić
odpowiednią
szczelinęshould
dylatacyjną
przy
Ifruchu,
installing
in regions withuniknąć
an average
high RH level
the clearance
should
raised.zawsze
(high RH
= floor expands).
The clearance
be left open
ścianach,
progach,
rurachsilicone
i innychorelemntach
stałych.
Dla uzyskania
właściwego
rozmiaru
szczelin
dylatacyjnych
możnawith
nanails,
czas
and
must not
be filledschodach,
by any sealant,
other adhesive.
A floating
installation
must remain
a floating.
So never
fix the flooring
montażu
użyćorkliny
dystansowe
z zestawu
montażowego.
W przypadku
montażu podłogi w regionach charakteryzujących się wyższą średnią
glue,
screws
heavy
build-in objects
like kitchens
in any other
way.
wilgotnością względną powietrza należy wykonać większą szczelinę dylatacyjną. Wysoka wilgotność względna spowoduje rozszerzanie się
podłogi. Szczelina musi pozostać wolna. Nie należy wypełniać jej żadnym uszczelniaczem, silikonem ani klejem. Podłoga pływająca musi
pozostać pływająca. Z tego powodu nie należy pod żadnym pozorem unieruchamiać podłogi przy pomocy gwoździ, kleju, ciężkich obiektów
(np. stałych zabudów meblowych) lub w dowolny inny sposób.
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> 4 mm
2m
> 1-2 mm
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Podłogę Quick-Step
Wood must
należy
samonośnym
podłożu
wykonanym
materiałów
bazie
cementu.
Przed
Quick-Step
Wood Flooring
beukładać
installedna
onwytrzymałym,
a solid, self-supporting
wooden
or cement
based zsubfloor.
Any na
other
typedrewna
of floorlub
coverings
must
be
montażemfirst.
należy
inne rodzaje
podłogowych,
Na drewnie
mogą
jakiekolwiek
oznaki down
obecności
removed
No usunąć
signs ofwszelkie
mould and/or
insect pokryć
infestation
should be present.
Makeniesure
the występować
subfloor is level
and nail/screw
any szkodników
loose parts.
anicase
pleśni.
Należy
upewnić
się, że podłoże
jestcoverings
odpowiednio
wypoziomowane,
a następne
gwoździami
wszystkie
In
of textile
or other
vapor-permeable
floor
it is necessary
to remove both
the floordokręcić
coveringlub
andzabezpieczyć
its base. Existing
floors made
from a
luźne elementy.
W przypadku
występowania
z tkaniny
innego
materiału
paroprzepuszczalnego
należy
usunąć
zarównobase
warstwę
vapor-tight
covering
do not need
to be removednawierzchni
(PVC, linoleum,
etc.) iflub
they
meet all
other requirements.
The crawl space
under
the wooden
must
wierzchnią,
i podłoże.
ma potrzeby
usuwania
istniejących
wykonanych
z nieprzepuszczalnych
materiałów
(PCW,
linoleum
itp.),
o
be
ventilated.jakRemove
any Nie
obstacles
and make
sure there
is sufficientpodłóg
ventilation
(min. 4 cm²
of ventilation opening/m²
of floor).
Be aware
of the
fact
ile spełniają
one
wszystkie
wymagania
(dot. podłoża
i podkładów).
znajdująca
się pod
podłożem
musi
być
wentylowana.
wood flooring
if any
heatingdrewnianym
source like hot
fans,
wood
stoves etc.
that
any wood
and/or
organic
material might/will
dry out
locally and Przestrzeń
damage your
Należy
usunąć
wszystkie przeszkody
orazcontent
zapewnić
wentylację
cm² światła
otworów
wentylacyjnych
na 1 m² podłogi).
is
creating
hight temperatures.
The moisture
of thewłaściwą
wood cannot
exceed(minimum
10%. An 4
installation
directly
on floor
joists is prohibited.
Należy pamiętać, że drewno i materiały organiczne mogą wysychać i ulec uszkodzeniu przy ekspozycji na działanie wysokich temperatur (np. w
Floating
wyniku
działania gorących nawiewów, grzejników, pieców itd.). Zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 10%. Zabrania się montażu
bezpośrednio na legarach /belkach stropowych.
For a floating installation it is always necessary to use an underlay. In case of a wooden subfloor install the new Quick-Step Wood Flooring
perpendicular
to the existing wooden planks or boards. Make sure that the subfloor is dry, flat, stable, clean and free from grease and chemical
Montaż pływający
substances. If needed, scrape off and clean up old adhesives. Prior to installation, carefully remove all debris (including nails), sweep and vacuum.
Podłogimajor
pływające
zawszeand
montować
na podkładzie.
W przypadku
podłoża
drewnianego
należy
podłogę
Quick-Step
Repair
surfacenależy
imperfections
large cracks.
It is recommended
to remove
old skirtings
and to install
newukładać
ones after
the installation
of theWood
floor.
prostopadle do istniejących desek. Należy zapewnić, aby podłoże było suche, płaskie, stabilne oraz wolne od tłuszczów i substancji chemicznych.
Glued
W razie potrzeby stare materiały klejące należy zeskrobać i usunąć. Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i odkurzyć, usuwając
wszystkie zanieczyszczenia (łącznie z gwoździami). Konieczne jest naprawienie poważniejszych niedoskonałości podłoża i dużych pęknięć.
gluing down your
Quick-Step
Wood Floor.
The subfloor
Existing
be removed
completely before
Zalecanefloorcovering
jest usunięciemust
starych
listew przyściennych
oraz zainstalowanie
nowych
po zakończeniu
montażu
podłogi.must be firm, hard, dry even
and must be conform the standard.
Montaż na kleju
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Konieczne jest całkowite usunięcie istniejących okładzin podłogowych przed przyklejeniem podłogi Quick-Step Wood. Podłoże musi być mocne,
The entire
subfloor
be carefully
any type of unevenness.
twarde,
suchemust
i równe
oraz musichecked
spełniaćforodpowiednie
standardy. Use a straight edge of 2 m, make sure there are no unevenness’s of more than
4 mm for floating installation and 3mm for glue down installation. Small peaks higher than 1 à 2 mm within a 200 mm radius are also prohibited and
need to be scraped away. If needed use a levelling compound to achieve correct flatness of the subfloor.

4

Całe
5 podłoże należy dokładnie skontrolować pod kątem jakichkolwiek nierówności. Używając łaty o długości 2 metrów należy upewnić się, że nie
występują nierówności podłoża większe niż 4 mm w przypadku montażu pływającego i 3 mm w przypadku montażu na klej. Niewielkie wzniesienia
wyższe niż 1 do 2 mm w promieniu 200 mm są również niedozwolone i wymagają zeszlifowania. W razie potrzeby należy zastosować masę
Floating
poziomującą w celu uzyskania płaskiego podłoża.

5

6

Floating In case of a FLOATING installation we strongly recommend using a Quick-Step underlay to achieve optimal sound reduction, best
walking comfort, avoid squeaking and to level minor unevenness. A floating installation on cement screed, concrete or in case of floor heating,
requires the use of a damp screen. All Quick-Step underlays have a build-in vapor barrier. In case you use another underlay, which does not have
a
vapor barrier,
the installation of a 0,2 mm PE-film is required as a minimum damp screen. Make sure the PE-film overlaps with a minimum of 200
Montaż
pływający
mm. A floating installation with any other type of underlay that is not a Quick-Step underlay must meet the same technical specifications. In case
W problems
przypadku
montażu
zdecydowanie
zalecawill
siębe
wykorzystanie
podkładu Quick-Step w celu uzyskania optymalnej redukcji
of
caused
by a pływającego
non-compatible
underlay, warranty
void.
odgłosów, zapewnienia wygody chodzenia oraz zapobiegania skrzypieniu i zniwelowania drobnych nierówności podłoża. Instalacja
Glued
pływająca na jastrychu cementowym, betonie lub podłodze wyposażonej w ogrzewanie podłogowe wymaga zastosowania membrany
przeciwwilgociowej. Wszystkie podkłady Quick-Step posiadają zintegrowaną barierę paroizolacyjną. W przypadku zastosowania innego
In
case of aktóry
GLUED
an underlay
can not bewymagane
used. Whenjest
installing
the glued
Wood
on the ground
alwaysminimalną
recommend
to first
podkładu,
nie installation,
posiada bariery
paroizolacyjnej,
rozłożenie
folii PE
o grubości
0,2 mm,floor,
którawe
stanowi
warstwę
applying
liquidwilgocią.
damp proof
membrane.
This liquid DPM
is amuszą
2 or 3zachodzić
component
coating which200
makes
is a moisture
barrier.
The
ochronnąaprzed
Sąsiadujące
arkusze/pasy
folii PE
naepoxy
siebie przynajmniej
mm.sure
Przythere
montażu
pływającej
podłogi
Quick-Step
Wood
Floor
then beQuick-Step
bonded directly
this DPM
flexible adhesive
such asW
MSprzypadku
or PU.
na podkładzie
innym
niżcan
podkład
należyonto
spełnić
takie with
samea wymagania
techniczne.
problemów spowodowanych
przez zastosowanie nieodpowiedniego podkładu, gwarancja nie obowiązuje.

Montaż na kleju
Quick-Step Wood Flooring must not be installed in a typical wet room or in rooms with a floor drain or in extremely dry rooms like saunas.
W przypadku montażu na kleju podkładu nie stosuje się. Przy układaniu drewnianej podłogi Wood na parterze zalecamy zastosowanie płynnej
membrany przeciwwilgociowej w postaci warstwy 2- lub 3-składnikowej żywicy epoksydowej, która zapewni skuteczną barierę dla wilgoci.
Podłoga drewniana Quick-Step Wood może być następnie przyklejona bezpośrednio do membrany przy pomocy elastycznego kleju, takiego
jak MS lub PU.

6
Nie należy montować drewnianych podłóg Quick-Step Wood w pomieszczeniach mokrych lub z odpływem w podłodze a także w ekstremalnie
suchych pomieszczeniach, takich jak sauny.
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Cement<<2,5%
2,5%CM
CM
Cement
CaSo
0,5%CM
CM
CaSo
< <0,5%
44

www.quick-step.com
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W przypadku,
gdy wykorzystywane
chłodzenie
bądźorogrzewanie
dodatkowo
wymagania:
Ze Wood
Additional
instructions
apply if there isjest
underfloor
heating
cooling. Forpodłogowe
health and należy
safety reasons
and spełnić
to avoidnastępujące
problems with
the Quick-Step
względów
zdrowotnych
i bezpieczeństwa
w celu uniknięcia problemów z podłogą Quick-Step Wood, należy przestrzegać pewnych ważnych
Floor,
certain
important basic
rules need tooraz
be followed:
podstawowych zasad:
Floor Heating
Ogrzewanie podłogowe
• Firstly it is very important to ensure a floor surface temperature of maximum 27°C (80°F)
Najważniejszą
zasadą
jest zadbanie
o to, underlay
by maksymalna
nie (R)
przekraczała
27°C. Wood floor in
• In
case of a floating
installation,
a suitable
must betemperatura
chosen. The powierzchni
total Thermalpodłogi
Resistance
of your Quick-Step
• combination
W przypadkuwith
montażu
pływającego
dobrać
podkład. Całkowity łączny opór cieplny (R) podłogi Quick-Step Wood i
the underlay
must benależy
not higher
thanodpowiedni
0,15 m²K/W
podkładu
nie może
przekraczaćgradually
0,15 m²K/W,
• Always
change
the temperature
at the start and end of a heating period
Temperaturę
należyheat
zmieniać
stopniowo
rozpoczynając,
kończąc
okres grzewczy).
• Finally
try to avoid
accumulation
by (np.
carpets
or rugs or bylub
leaving
insufficient
space between furniture and the floor.
Nie należy
dopuszczać
do akumulacji
ciepła
przez
lub chodniki, a także w wyniku pozostawienia niedostatecznej wentylacji
• Water
based
and electrical
floor heating
systems
aredywany
permitted
przestrzeni pomiędzy meblami a podłogą.
Floor
Coolingjest przeznaczona do stosowania z wodnymi i elektrycznymi systemami ogrzewania podłogowego.
•
Podłoga
Chłodzenie
•
For floorpodłogowe
cooling, a heat-resistance of < 0.09m²K/W is prescribed. The heat-resistance of Quick-Step Wood Floor 14mm is about 0.140
m²K/W. So account should be taken here of a certain loss of capacity.
W przypadku
chłodzenia
podłogowego
zalecanasensors
jest oporność
cieplna
pokrycia
0,09 m²K/W.
Opórbelow
cieplny
• Ensure
a proper
safety system
including automatic
that detect
when
the dewpodłogowego
point (= start ofponizej
condensation)
is reached
or in the
podłogi
drewnianej
Wood
14mm wynosi około 0,140 m²K/W. W związku z tym należy uwzględnić pewien spadek
wood
floor
and thenQuick-Step
switch off the
cooling.
wydajności rozwiązania.
Należy zastosować
system
bezpieczeństwa
wyposażony
w Floor
czujniki
wykrywające osiągnięcie punktu rosy (kondensacji pary
Visit•
www.quick-step.com
forodpowiedni
more detailed
information
about Floor
Heating and
Cooling.
wodnej) w podłodze lub pod nią wyłączający chłodzenie na wypadek wystąpienia kondensacji.
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Dodatkowe informacje na temat chłodzenia i ogrzewania podłogowego znajdują się na stronie internetowej www.quick-step.com.
Mineral subfloors such as concrete must be sufficiently dry prior to installation. Installation on cement subfloor requires a CM < 2,5 (75 % RH). An
installation on anhydrite subfloor requires a CM < 0,5 % (50% RH). If the moisture content is higher or may become higher other types of damp proofing
8 be used. If floor heating is used, cement subfloor requires a CM < 1,5 (60% RH) and andhydrite subfloor requires a CM < 0,3 (40% RH). (see
must
Podłoża
mineralne,
np. betonowe,
muszą być
wystarczająco
suchemoisture
przed montażem.
Montaż
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podłożuscreed
cementowym
wymaga
CM <1 2,5
Floor
Heating
Instructions)
Always measure,
record
and keep your
content results.
A new
floor must
dry at least
week(75%
per
wilgotności
podłożuThicknesses
anhydrytowym
CM <require
0,5% (50%
względnej).
wilgotność
jest(2-1/2”)
wyższa lub
może
1cm
(3/8”)względnej).
thickness upMontaż
to 4cm na
(1-1/2”).
over wymaga
4cm (1-1/2”)
twicewilgotności
as much drying
time. ForJeśli
example,
a 6cm
concrete
ulec podwyższeniu,
należy
zastosować inne zabezpieczenia przed wilgocią. W przypadku obecności ogrzewania podłogowego, maksymalny
subfloor
must dry at least
8 weeks.
poziom wilgotności podłoża cementowego to < 1,5% (60% RH), natomiast dla anhydrytu < 0,3% (40% RH). Więcej informacji znajduje się w
instrukcji
dotyczącej ogrzewania podłogowego. W każdym przypadku należy prowadzić pomiary wilgotności oraz zapisywać i przechowywać
9
ich wyniki. Świeża wylewka musi schnąć przez co najmniej 1 tydzień na każdy centymetr grubości wylewki na głębokości do 4 cm i 2 tygodnie na
Plan
installation
direction
of the na
planks
carefullywiększej
before start
Herringbone
pattern,6the
is toprzez
install8the
V-row
każdythecentymetr
grubości
wylewki
głębokości
niż 4up.
cm.For
Nainstalling
przykłada wylewka
o grubości
cmfirst
musirecommendation
schnąć co najmniej
tygodni.
in the direction of the longest wall. In case all walls are almost equal in length, we recommend installation in line with the main entrance or parallel to
the incoming light (= perpendicular to windows). Be aware of the fact natural color will be affected by sun light (discoloration by UV light is inevitable).
9 might lead to natural fading and color changes which are not a product fault.
This
Przed rozpoczęciem pracy należy ostrożnie zaplanować kierunek układania paneli. W przypadku instalacji podłogi o wzorze jodełki proponowanym
układem
jest orientacja rzędów klepek wzdłuż najdłuższej ściany. W przypadku, gdy wszystkie ściany są podobnej długości, zalecamy orientację
10
rzędów klepek jodełi wzdłuż linii głównego wejścia lub równolegle do kierunku światła wpadającego do pomieszczenia (= prostopadle do okien).
In
case of
a FLOATING
cooking
kitchens
and other
very heavy wywołane
objects should
NOT
be installed onUV
topsąofnieuniknione).
your floor. TheMoże
floating
Należy
pamiętać,
że naInstallation,
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wpływ for
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be
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to
move
around
the
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to
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joints
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separating
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Possible
methods
to
ensure
this
are
the
following:
prowadzić do naturalnego blaknięcia i zmian kolorystycznych, które nie stanowią wady produktu.
1.

First install the heavy objects followed by the installation of your Quick-Step Wood Floor around the heavy object. Do not place the heavy
objects on top of the wood flooring.
W przypadku
montażu
podłogi,
wyspy
kuchenne
bardzoobjects.
ciężkieAs
przedmioty
niemark
powinny
być Quick-Step
ustawiane na
podłodze.
Pływająca
2. First install
your pływającego
Quick-Step Wood
Floor
before
installingi inne
the heavy
a next step,
on your
Wood
Floor where
podłogathe
drewniana
Wood
mieć możliwość
przesuwania
się where
wokół the
ciężkich
co pozwala
powstawaniu
szczelin
między
heavy objects
willmusi
be installed.
Finally saw
the spots out
legs ofobiektów,
your furniture
will be orzapobiec
saw a complete
expansion
joint on
the
deskami.perimeter
Można toofzapewnić
nafurniture.
kilka sposobów:
your heavy
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1.

Montaż ciężkich przedmiotów przed ułożeniem podłogi drewnianej Quick-Step Wood i montaż podłogi wokół nich. Nie należy
umieszczać ciężkich przedmiotów na drewnianej podłodze.
2. Ułożenie podłogi drewnianej Quick-Step Wood przed montażem ciężkich przedmiotów. W kolejnym kroku należy wyznaczyć na podłodze
Quick-Step Wood miejsca, w których zostaną zainstalowane ciężkie przedmioty. Następnie należy wyciąć otwory w miejscach, w których
będą ustawione nogi mebla lub utworzyć szczelinę dylatacyjną wzdłuż obwodu danego obiektu.

1
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2

3

4

2. MONTAŻ

1
Drewniane podłogi Quick-Step Wood są łatwe w montażu i nie wymagają drogich narzędzi. Poza kilkoma powszechnie używanymi narzędziami
do majsterkowania (miara składana, ołówek, młotek, piła ręczna lub wyrzynarka, kątownik stolarski, ew. wiertarka i rękawice) potrzeby jest tylko
zestaw montażowy Quick-Step zawierający klocek do dobijania, łyżkę i kliny dystansowe. Przed rozpoczęciem montażu należy przygotować
wszystkie narzędzia. W przypadku instalacji na kleju wymagany jest grzebień do kleju (zaleca się stosowanie typu B11) oraz stosowny klej do podłóg
drewnianych.

2
Podczas cięcia desek Quick-Step Wood należy zadbać o to, by krawędzie nie były obszarpane. W przypadku cięcia piłą ręczną strona wierzchnia
powinna być skierowana w górę. W przypadku cięcia wyrzynarką strona wierzchnia powinna być skierowana w dół (z wyjątkiem wyrzynarek z
ostrzem pracującym w dół).

3
Przed spakowaniem każda deska Quick-Step Wood jest metodycznie sprawdzana pod kątem niedoskonałości. Może jednak dojść do uszkodzenia
paczek podczas transportu lub rozpakowywania. Nie należy montować paneli z uszkodzoną powierzchnią, krawędziami lub połączeniami. Przed
montażem należy dokładnie obejrzeć każdy panel. Należy mieć świadomość, że drewno jest materiałem niejednorodnym. Poszczególne panele
różnią się między sobą, tak jak różnią się drzewa. To naturalna cecha produktu, jaką oferuje drewno zapewniając naturalny wygląd i wrażenie ciepła
w dotyku. Ponadto mogą wystąpić sęki i pęknięcia zależnie od wybranej klasy selekcji i kolekcji. Są to naturalne cechy i nie uznaje się ich za wadę
produktu. Dlatego należy zawsze upewnić się, że podłoga sprawia odpowiednie wrażenie i że użytkownik dysponuje informacjami od sprzedawcy
przed jej zamontowaniem. Zamontowany panel uznaje się za zaakceptowany i nie podlega on reklamacji. Zaleca się mieszanie desek z różnych
paczek podczas montażu.

4
Deski podłogowe Quick-Step Wood mogą być montowane na kleju lub w wariancie pływającym. Niniejsza instrukcja opisuje oba sposoby montażu.

5
Montaż pływający
Jeśli podłoga ma być pływająca, należy najpierw rozłożyć pierwszy odcinek podkładu równolegle do rzędów montowanych desek. W miarę
układania kolejnych rzędów desek należy rozkładać nowe pasy podkładu. W celu wyeliminowania nierówności podłoża należy zastosować
podkład poziomujący. W większości przypadków należy zastosować folię nieprzepuszczalną dla pary wodnej, aby chronić podłogę przed
wstępującą wilgocią lub kondensacją.
Montaż na kleju
Podłogę można przykleić bezpośrednio tylko do odpowiedniego podłoża (w zakresie płaskości, wytrzymałości, pęknięć itp.) zgodnie z ogólnymi
zasadami i normami. Podłoże musi być wystarczająco suche, twarde i jednorodne. Należy stosować odpowiedni klej. Należy przestrzegać
instrukcji dotyczących czasu schnięcia, zużycia, nakładania itp. Dostarcza je producent kleju. Podczas montażu należy jak najbardziej ograniczyć
chodzenie po przyklejonych fragmentach podłogi.
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Montaż pływający
Floating
W przypadku pomieszczeń o wymiarach większych niż 12 m x 12 m należy zastosować pośrednią szczelinę dylatacyjną. Rozszerzanie i
kurczenie przebiegają liniowo, więc im większa powierzchnia, tym większe szczeliny dylatacyjne należy pozostawić. Rozcięcia dylatacyjne
With room dimensions of more than 12m x 12m an intermediate expansion joint should be fitted. Expansion and contraction are linear so the
należy wykonać w przejśćiach drzwiowych, w przewężeniach i w podłodze o nieformenych kształtach. Rozszerzanie i kurczenie przebiegają
greater the surface the larger the expansion joint needs to be. An expansion joint must be used in typical doorways and room angles. Expansion
liniowo, więc im większa powierzchnia, tym większe szczeliny dylatacyjne należy pozostawić.
and contraction are linear so the greater the surface the larger the expansion joint needs to be.
Montaż na kleju
Glued
Przy montażu z użyciem kleju nie ma ograniczeń co do szerokości i długości podłogi. Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości
In a glued installation you have no length and width restrictions. An expansion gap of 8 mm around the perimeter of the room is still obligated but
8 mm wzdłuż obwodu pomieszczenia, ale dylatacja drzwiowa z listwą maskującą nie jest konieczna. Dylatacje konstrukcyjne budynku oraz
a T moulding in the doorways is not necessary anymore. Constructional dilatation joints of the building and floor heating joints in screed should be
dylatacje w podłożu wynikające z obecności ogrzewania podłogowego w jastrychu powinny być przeniesione na podłogę wykońćzone
transferred on the floor with a flexible joint or a profile.
elastycznym wypełnieniem lub profilem.

7
7

Before starting carefully measure the length and the width of the room to pan a precise lay-out to achieve a balanced appearance of the floor. This will
Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie wymierzyć długość oraz szerokość pomieszczenia w celu rozplanowania dokładnego układu
ensure also you won’t end up with the last row being too narrow. We advise to make sure that the smallest pieces are always wider than 100 mm. To
podłogi, pozwalającego na uzyskanie odpowiedniego wyglądu. Pomoże to także uzyskać prawidłową szerokość ostatniego rzędu aby nie był
assure this, you can slide the middle line of the floor.
zbyt wąski. Zaleca się dołożenie wszelkich starań, by szerokość najmniejszych elementów wynosiła zawsze powyżej 100 mm. W tym celu można
przesunąć środkową linię podłogi.
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side to
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ensure andeski
evenwdistribution
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of color
"strony",
and character.
by zapewnić miks pod względem kolorystyki i wzoru.
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Montaż
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row. to
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this byzłożenie
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and “3” (atdesek
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we wpust
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„2”2.do momentu zatrzymania na desce „3”.
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10

10 install plank “4”, which is taking over the role of plank “3”. Uplift plank 3 at an angle of 20 to 30° and slide it upwards until it hits plank “4”.
Now
Follow
Teraz można
this method
przystąpić
until you
do montażu
finished the
deski
first,
„4”,
center
która
V-row
przejmie
of your
rolęfloor.
deskiAlways
„3”. Wwork
tym celu
in thenależy
direction
podnieść
of the arrows.
deskę „3” pod kątem wynoszącym od 20
do 30° i przesunąć ją do momentu zatrzymania na desce „4”. Należy postępować zgodnie z tą procedurą do zakończenia układania pierwszych
środkowych rzędów klepek tworzących wzór "V". Panele należy zawsze układać w kierunku zgodnym z zaznaczonymi strzałkami.
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11
Po montażu pierwszych środkowych rzędów należy upewnić się, że ich środek znajduje się dokładnie na środku pomieszczenia. Należy poświęcić
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12
Now
you can
continue
to install the
additional
rowsrzędów
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13
Complete
all rows of full planks, following the direction of the arrows. Make sure you always tap in the direction where you sit on the panels. This will
avoid
Należythat
kolejno
you built
układać
up tension
kolejneinrzędy
the floor.
pełnych paneli zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki. Dobijanie powinno zawsze odbywać się w
kierunku paneli, na których siedzisz. Takie działanie pozwoli na uniknięcie powstawania nadmiernych naprężeń w podłodze.
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Glued
Montaż na kleju
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without connecting the short side joints. In
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the glue
można
each
idealnie
time for
wyrównać
2 rows. Spread
i rozplanować
the glue podłogę
for these rows,
i wykonać
followed
niezbędne
by placing
prace
thezwiązane
wood planks.
z cięciem.
After finishing
Aby zapewnić
the firstczystość
2 rows, obszaru
you can
sit
montażu,
onto these
zalecamy
rows torozprowadzanie
spread the glue for
kleju
theprzed
next two
ułożeniem
rows. Follow
każdych
thiskolejnych
working method
2 rzędów.
for Po
thenałożeniu
rest of thekleju
installation
należyonwards.
ułożyć panele. Po ułożeniu
pierwszych dwóch rzędów można usiąść na ułożonych panelach, aby nałożyć klej na podłoże w celu ułożenia kolejnych dwóch rzędów. Taką
Pro
Tip: montażu
If you face
any tricky
corners
during your
installation,
is recommended to prepare them first without glue to be sure that they fit perfectly.
metodę
należy
stosować
układając
pozostałą
część itpodłogi.
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.
Wskazówka: W przypadku konieczności układania podłogi w skomplikowanych miejscach, zaleca się przygotowanie paneli z wyprzedzeniem,
aby zapewnić ich idealne dopasowanie. Po upewnieniu się, że dany panel pasuje, może zostać przyklejony na miejscu.
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Poza wzorem klasycznej jodełki, podłogi Quick-Step Disegno umożlwiają tworzenie wielu różnych układów paneli. Wśród oferowanych możliwości
można wymienić między innymi podwójną jodełkę oraz mozaikę. W przypadku podwójnej jodełki można skorzystać z tych samych instrukcji
montażu, co w przypadku klasycznej jodełki. Jedyna różnica polega na tym, że należy umieścić obok siebie dwa panele. W przypadku mozaiki
należy pamiętać o tym, że długość jednego panelu wynosi czterokrotność jego szerokości. Dzięki temu można tworzyć wzory mozaikowe przy
pomocy czterech połączonych paneli. W tym celu należy zacząć od połączenia dłuższych krawędzi czterech paneli, tworząc pierwszy kwadrat. Aby
upewnić się, że panele są wyrównane, można skorzystać z metody opisanej w kroku 9. Następnie należy połączyć cztery kolejne panele prostopadle
do pierwszego kwadratu, korzystając w tym celu z dobijaka. Aby utworzyć pełny wzór mozaiki, należy układać kolejne kwadraty jeden po drugim.
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+20
+20 mm
mm

1

8-12
8-12 mm
mm

2

3

8 -12 mm
8-12
mm

WYKOŃCZENIE
3. FINISHING

1
Dla aestetycznego
dopasowania
podłogi meets
i ościeżnicy,
zaleca
podcięcieundercutting
ościeżnicy drzwiowej.
prawidłowe
cięcie,
należy
For
nice finish where
the wood flooring
a threshold
wesię
recommend
the frame ofAby
the zapewnić
door. To secure
the correct
cut off
turn obrócić
a plank
panel spodnią
stroną
doit góry
gothe
naframe.
podłodze,
przy ościeżnicy.
Następnie
należy
ręczną
płasko na
i podciąć
upside
down and
place
on thei umieścić
floor up to
Then place
the hand saw
flat against
the umieścić
plank andpiłę
simply
cut through
thepanelu
frame/moulding
ościeżnicę/framugę
jakcutpokazano
ilustracji.
krokiem
odciętej
części
usunięcie
pyłu. Następnie
wystarczy wsunąć
panel
as
shown. Remove the
out piecena
and
vacuumKolejnym
away dust.
Then jest
youusunięcie
can simply
slide the
floori plank
underneath
the frame/moulding
and make
a
pod ościeżnicę/framugę,
zapewniając w ten sposób eleganckie wykończenie.
perfect
finish.

2
W install
celu zamontowania
podłogi
Wood
przy measure
rurach należy
dokładnie
odmierzyć
i zaznaczyć
na for
panelach
punkt
To
Quick-Step wood
flooringQuick-Step
around pipes,
carefully
and mark
the planks
with the exact
center point
each pipe.
Drillodpowiadający
a hole at each
umiejscowieniu
środka
każdej
rury. Wywiercić
otwory of
w zaznaczonych
miejscach.
Ich wymiar
powinien
być climate.
równy średnicy
ruron
plus
mmside
w suchym
of
the marked points
that
is equivalent
to the diameter
the pipe + 16 mm
in dry climate
and 24
mm in wet
If located
the16long
of the
klimacie
i 24amm
wilgotnym
klimacie.
Jeśli to
rury
długiej
panelu, należy
wykonać
cięcie
pod kątem
45end
stopni,
plank
make
45 w
degree
cut from
each hole
theznajdują
edge ofsię
thena
plank
andkrawędzi
then cut between
the holes
as shown.
If located
on the
of aprowadzące
plank make
odstraight
każdego
do plank.
krawędzi
panelu,
a następnie
pomiędzy
otworami.
Jeśli
znajduje
się cut
na edges
końcu of
panelu,
przeciąć
panel
w poprzek.
a
cut otworu
across the
Install
the plank.
Then using
some regular
wood
glue
along the
the piece
you’ve
cut out
and glue Kolejnym
the piece
krokiem
montaż
panelu.
nałożyćUse
zwykły
klejtodosecure
drewna
i przykleić
go and
do panela,
in
place jest
where
it belongs.
Be Następnie,
sure no gluewzdłuż
comeskrawędzi
between odciętego
the cut out kawałka
piece andnależy
the subfloor.
spacers
a tight
glue point
remove
którego
się, że
klej niecloth.
znajdzie
się pomiędzy
klejonymbetween
kawałkiem
a podłożem.
Następnie
any
gluebył
onczęścią.
the floorNależy
surfaceupewnić
directly with
a damp
The gap
you have created
the panelu
pipes are
to ensure the
floor cannależy
move zablokować
as expected
elementy
klockami
dystansowymi
i od
razu usunąć
wszelkie
kleju
naany
powierzchni
podłogiorwilgotną
ściereczką.
wokół radiator
rur umożliwiają
from
season
to season.
In a floating
installation
these
cannotresztki
be filled
with
sealant, silicone
other adhesive.
UseSzczeliny
the Quick-Step
caps to
pływaniegaps
podłogi
przy
zmianie
pór inroku.
Przy montażu w systemie pływającym nie należy wypełniać ich żadnym uszczelniaczem, silikonem ani
conceal
around
radiator
pipes
this case.
klejem. Szczeliny wokół rur centralnego ogrzewania można zamaskować rozetkami Quick-Step.

E4
ON

LUE
LG
tAL

3

3
Na koniec
sprawdzić
wygląd
zamontowanej
wyjąć
wszystkie klocki
i zamontować
przyścienne QuickInspect
the należy
final surface
of theostateczny
installed floor,
remove
all spacers podłogi,
and install
the Quick-Step
wooddystansowe
wallbases according
to thelistwy
instructions.
Step Wood zgodnie z instrukcjami ich montażu.
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www.quick-step.com

min
<15 min
<15
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1
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3

KONSERWACJA I UTRZYMANIE
4. MAINTENANCE

1
Po pływającej
można
w trakcie
układania
razu po jego
montażu zaleca
się utrzymywać
w pomieszczeniu
installingpodłodze
a floating
floorchodzić
you can
walk on
it duringi od
installation
and zakończeniu.
immediately Po
afterwards.
After installation
it is recommended
to
When
temperaturę
w zakresie
15–22°C
zakresielevel
30–85%.
Zimą
powietrze
w pomieszczeniach
jestinzazwyczaj
suche. W
maintain
a room
temperature
of 15i wilgotność
- 22°C andwzględną
a relativewhumidity
between
30-85%.
During
winter time the air
the rooms niezwykle
is usually extremely
związku
z tymreason
stanowczo
zaleca się
stosowanie nawilżaczy
w celu uzyskania
stałego
wilgotności.
jesienią,
gdy wilgotność
względna
dry,
for this
it is strongly
recommended
to use humidifiers
in order to
obtainpoziomu
a constant
humidityLatem
level.i In
the summer
and autumn,
when
w pomieszczeniach
wysoka,
być be
onewell
dobrze
wentylowane.
Zbyt
wilgotność
względna
spowodować
nieodwracalne
there
is a high relativejest
humidity
thepowinny
room should
ventilated.
Too low RH
mayniska
cause
irreversible
damage może
to the floor
(ie. Cracks,
Open Joints,
uszkodzeniesound,
podłogi
Squeaking
...) (np. szczeliny, pęknięcia, skrzypienie).

2
To2 remove

dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the vacuum cleaner is equipped
Podłogę
zwilżonym
mopem,
miotłą
lubtoodkurzaczem.
Odkurzacz
musi być
wyposażony
w miękkie
i specjalną
soft czyścić
wheels delikatnie
and a special
wood
flooring
brush
avoid scratching
your floor.
Never
use a steam
cleanerkółka
to clean
your szczotkę
wooden
with
do podłóg
uniknąć
zarysowania
podłogi.
Nie
drewnianych
Podczas pierwszego
czyszczenia
floor.
For thedrewnianych,
first cleaningaby
of the
floor make
sure to first
remove
ALLczyścić
dust and
dirt beforepodłóg
using amyjką
cloth. parową.
Too wet maintenance
of a wooden
floor is
podłogi należy
usunąć WSZELKI kurz i brud przed zastosowaniem ścierki. Konserwacja drewnianej podłogi przy pomocy zbyt dużej ilości wody jest
absolutely
forbidden.
zabroniona.

3

3 use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that using other cleaning products may damage your floor. Always
Only
Konserwację
należy so
przeprowadzać
wyłącznie
z wykorzystaniem
zalecanych środków czyszczących. Stosowanie innych środków
wipe
the floor podłogi
dry immediately
that no more moisture
or liquid
is visible on the floor.
czyszczących może doprowadzić do zniszczenia podłogi. Wszelkie płyny należy wycierać od razu tak, aby na podłodze nie pozostawiać wilgoci.
type„w”
‘w’
typ

4

4
Fotele na
kółkach
być wyposażone
w miękkie
kółka,
a w miejscu,
gdzie są
używane
ochronną
matę
z tworzywa
chairs
mustmuszą
have castors
of the so called
type “soft
wheels”
and a plastic
protector
matnależy
shouldumieścić
be placed
under the
area
where thesztucznego.
chair is
Castor
Wszystkie nogiAll
meblowe
podbić
aby by
niefelt
zarysowały
lakierowanej/olejowanej
powierzchni.
Unikać
przesuwania
i przeciągania
mebli
placed/used.
furniturenależy
legs should
befilcem,
protected
pads to avoid
scratching the lacquered/oiled
surface.
Avoid
sliding/dragging
furniture
po drewnianych
aby nie
spowodować
zarysowań.
Zawsze
stosować
dobrej
jakości
wycieraczkę
over
the woodenpodłogach,
surface to avoid
possible
scratching.
Lifting the Zaleca
furnituresięis przenoszenie
recommended.mebli.
Always
placenależy
a quality
door mat
at any
entrance
door to
przed introduction
wszelkimi drzwiami
aby nie
dopuścić
do nanoszenia piasku, ziemi lub wody, które mogą powodować uszkodzenia podłogi.
avoid
of sand,wejściowymi,
dirt or water which
might
be harmful.

5
Dokładne
instrukcje
czyszczenia
dostępne
są your
u sprzedawcy
podłóg
lub na stronie
produktów.
Należy
się zmainnimi
cleaning
instructions
are at
hand with
Quick-Step
dealerQuick-Step
or on the website
of theseinternetowej
products. Please
read them
withuważnie
care before
Special
zapoznać
przystąpieniem
do konserwacji lakierowanej/olejowanej powierzchni.
taining
yourprzed
lacquered/oiled
surface.

6
Producent
nie ponosi
odpowiedzialności
za problems
jakiekolwiek
problemywhich
i szkody
powstałe
związku
z nieumiejętnym
przygotowaniem
samym
manufacturer
bears
no responsibility for
or damage
arises
throughwinexpert
preparation
of the subfloor,
the floorpodłoża,
installation
itself
The
montażem
podłogi
jej na nieodpowiednie
warunki klimatyczne
konserwację.
Prawo do
pieniędzy
za uszkodzone
or
the exposition
of lub
the narażeniem
floor to unsuitable
climatic conditions/maintenance.
The iright
for compensation
foruzyskania
damagedzwrotu
or differently
coloured
planks
lub inaczej
wybarwione
obejmuje
przypadku cases
niestandardowych
projektów
budowlanych
zalecamy with
zdobycie
does
not extend
to wood deski
floorsnie
which
alreadydesek
havezamontowanych.
been installed. In W
non-standard
we recommend
you to inform
yourself sufficiently
odpowiedniej
wiedzy dotyczącej
wymagań
dla projektu.
W przypadku
dalszych please
pytań należy
regards
to the specific
requirementskonkretnych
of our construction
project.
In the event
of further questions
contactkontaktować
your retailer.się ze sprzedawcą.

