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QUICKSTEP® DEURMAT

Productomschrijving
De inbouwbare deurmat van QuickStep® maakt een totaalafwerking mogelijk. Met zijn 3
reinigingszones en een opvangzone voor het vuil, zorgt deze mat voor een optimale
bescherming van uw vloer.
Inhoud:
- 6 schroeven en pluggen
- Inbouwbare deurmat met 3 reinigingszones
- Voorgevormd kader (bruikbaar op alle QuickStep® laminaatvloeren)
Verpakkingshoeveelheid: 1
Afmetingen:
- Kader: 478 x 790mm (buitenafmeting)
- Deurmat: 434 x 746mm (Dikte: 9 mm)

Toepassingen
Dankzij de QuickStep® DOORMAT, is het nu nog interessanter om ook in de
hal of veranda een QuickStep® laminaatvloer te plaatsen.
De 3 reinigingszones van de deurmat zorgen ervoor dat het vuil in de mat
achterblijft en niet op uw QuickStep® vloer terechtkomt.
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Eigenschappen
 Optimale bescherming van uw QuickStep® laminaatvloer
Met de QuickStep® deurmat aan de ingang voorkomt u het onnodig beschadigen
van uw vloer.
De schrapende zone van de mat maakt het vuil los. Alle grof vuil zoals steentjes,
worden reeds door deze zone verwijderd. De borstelende zone verwijdert al het
kleine vuil (vb. zand), dat door de schrapende zone losgemaakt is. De drogende
zone verwijdert het vocht. Zo blijft uw kwaliteitsvolle QuickStep® laminaat
jarenlang als nieuw.
 Gemakkelijk te reinigen
De QuickStep® deurmat bevat opvangzones voor het verwijderde vuil, waardoor de
mat in een handomdraai gereinigd kan worden. U kan de mat gewoon uitkloppen,
reinigen met een stofzuiger of zelfs met een hoge drukreiniger (max. 100°C).
 Gemakkelijk plaatsbaar
Het voorgevormde kader is bruikbaar op alle QuickStep® laminaatvloeren. Het
kwalitatieve kader is aangepast aan de afmetingen van QuickStep® Eligna en
QuickStep® Perspective vloeren, zodat een nog snellere installatie mogelijk wordt.
 Geschikt voor ruimtes met vloerverwarming
De Quick® deurmat is geschikt voor ruimtes met vloerverwarming.
 Stoort niet wanneer de deur wordt geopend.
De dikte van de QuickStep® deurmat is perfect afgestemd op de
hoogte van uw vloer. Hierdoor stoort de mat niet bij het openen
van de deur. (De hoogte is regelbaar door de kracht waarmee het kader op de
ondervloer wordt bevestigd).
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Gebruiksaanwijzing

1. Installeer eerst uw vloer (zie installatie instructies voor QuickStep® vloeren). Zaag
indien nodig de vloerpanelen op de correcte lengte, zodat het voorgevormde kader
erin past. Laat een nodige uitzettingsvoeg, zodat uw houten vloer nog kan bewegen.
(Tip: Laat een opening in de vloer van 468 bij 780mm)
2. Regel de hoogte onder het kader afhankelijk van de dikte van de vloer en ondervloer.
Dikte vloer
7 mm

Dikte onderlaag
2 mm
3 & 5 mm

8 mm

2, 3 of 5 mm

9,5 mm

2, 3 of 5 mm

12 mm

2, 3 of 5 mm

Handeling
Snij de ondervloer uit en verwijder hem.
Snij de ondervloer uit en verwijder hem. Voeg
12 puntjes QuickStep® One4all lijm toe (1‐2cm3
elk): 3 op elke zijde van het kader.
Bevestig het kader rechtstreeks door de
ondervloer.
Behoud de ondervloer en plaats daarboven een
2 mm dikke ondervloer (afmetingen: 450 x 760
mm). Bv. Unisound.

3. Plaats het voorgevormde kader in de vloeropening en bevestig het kader aan de
ondergrond met de bijgeleverde schroeven en pluggen. De hoogte is regelbaar door
de kracht waarmee het kader op de ondervloer wordt bevestigd.
4. Leg de QuickStep® deurmat in het kader. Ze hindert de deur niet bij het openen.
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