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Co to jest podłoga STEP FASHION SUPER CLICK?
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1. Warstwa wierzchnia wykonana z Poliuretanu (PU): bardzo wytrzymała na 

uderzenia i ścieranie, zachowująca kształt, całkowicie odporna na wodę. 

(Zastosowanie Kuchnie, Łazienki, Toalety).

2. Warstwa nośna wykonana z PVC z nadrukiem na spodzie- wzoru o bardzo 

wysokiej rozdzielczości.

3. Warstwa litego PVC, który służy jako podkład dla warstw 1 i 2 oraz łączy warstwy 

4 i 5.

4. Warstwa opatentowanej ramki z zamkiem na obwodzie typu SUPER CLICK 

wykonana z materiału HIPS (High Impact Polistyrene – Wysokowytrzymałego 

polistyrenu). Umożliwia łatwe układanie we wszystkich kierunkach 360. np. 

jodełkę, karo, parkiet

5. Warstwa dolna trwale  tłumiąca dźwięki wykonana z PVC, powodująca że STEP 

FASHION tłumi dźwięki (około 50% do betonu i około 75% do zwykłego  panela 

podłogowego)



Kolekcja HOME

Klasa  użyteczności 23 
do pomieszczeń domowych 

o dużym natężeniu ruchu

Klasa ścieralności  AC4
wysoka odporność na ścieranie

15 LAT
GWARANCJI



Kolekcja COMMERCIAL

Klasa  użyteczności 33 
do pomieszczeń użyteczności 

o dużym natężeniu ruchu

Klasa ścieralności AC5
wysoka odporność na ścieranie

5 LAT
GWARANCJI



Zastosowanie

Biura, sypialnie, kuchnie, łazienki, pokoje dziecięce, pokoje dzienne, korytarze



Najważniejsze zalety



Zalety podłogi

 Możliwość układania w „jodełkę” „karo” „na klepkę” 

ciekawe niestandardowe aranżacje

 Odporność na uderzenia – klasa IC3

 Brak konieczności stosowania dodatkowych podkładów, foli paraizolacyjnej 

niższe koszty instalacji

 Łatwy i szybki montaż i demontaż

niższe koszty instalacji

 Stabilność wymiarowa

 Minimalna dylatacja

niewielka dylatacja przy ścianach i innych elementach stałych



Zalety podłogi

 Odporność na zadrapania

 Odporność na promienie słoneczne 

długoletnia satysfakcja z naturalnej kolorystyki

 Możliwość układania bezpośrednio na beton, wykładzinę, drewno, płytki ceramiczne.





Kolorystyka kolekcji HOME

0T jesion 1T pinia 2T dąb 

arctic

3T orzech 

arctic

4T jesion 5T dąb 6T dąb 7T dąb



Kolorystyka kolekcji HOME

8T dąb 9T dąb T0 jabłoń T4 orzech T5 wenge T6 orzech T7 dąb T8 dąb T9 jesion 

biały



Kolorystyka kolekcji COMMERCIAL

T7 dąb
T8 dąb

T9 jesion 

biały
2T dąb 

arctic

5T dąb



Karty techniczne 

commercialhome
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