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KOMERČNÍ PREZENTACE

STEP FASHION
Nová vinylová podlahovina je krokem do budoucnosti

Firma PROFIL Team s.r.o. rozšiřuje portfolio svého sortimentu a přináší 
na trh novou vinylovou podlahovinu STEP Fashion s unikátním 
systémem zámků SUPER Click.
Vícevrstvá krytina je plně odolná proti vlhkosti i vodě, doporučuje se 
proto i pro použití v koupelnách, kuchyních, vstupních chodbách, lázních, 
bazénech a samozřejmě i v ostatních prostorách bytu nebo domu. 
Je vyráběna ve dvou skupinách: HOME (třída AC 4, tloušťka 5,5 mm) 
pro použití v obytných interiérech a COMMERCIAL (třída AC 5, tloušťka 
6,2 mm) pro použití v komerčních prostorách. Moderní barevná škála 
nyní nabízí 17 „dřevěných“ odstínů ve třídě HOME a pět odstínů ve třídě 
COMMERCIAL.

Podlahovina STEP Fashion přináší úspory zejména rychlostí pokládky 
(díky zámkům SUPER Click), není potřebné použití podložky a je možné 
ji pokládat na stávající podlahovou krytinu (při rovném povrchu) bez 
nutnosti jejího odstraňování nebo rozbíjení.
STEP Fashion je pro svou minimální teplotní roztažnost určena rovněž 
pro použití u podlahového vytápění, jak elektrického, tak i vodního. Díky 
použitým materiálům sama podlahovina působí teplým dojmem a nikdy 
neutrpíte šok, když na ni došlápnete bosou nohou ze sprchy nebo postele.

Unikátní zámek SUPER Click
Zámek je tvořen přerušovanými elementy, které umožňují položit 
podlahovinu nejen klasicky, ale i v dalších vzorech: stromeček, 
šachovnice, parkety..., fantazii se meze nekladou.
Zámek není vytvořen ze samotné podlahoviny, jak je běžné u jiných 
vinylů, ale je to vlastně samonosný rámeček z tvrdého PVC, který vyniká 
pevností a odolností. To dodává krytině STEP Fashion další unikátní 
vlastnost – možnost jejího snadného rozebrání a mnohonásobného 
opětovného složení. Tuto výhodu oceníte při rychlé pokládce provizorní 
podlahoviny nebo při potřebě ji stěhovat – výstavní a veletržní stánky, 
párty stany, společenské akce..., tam všude se podlahovina STEP Fashion 
stane vaším trumfem.

A co na to odborníci? (P + V): Ideální podlahovina pro ty, kteří 
chtějí zažít radost z vlastního díla, protože práce s ní je rychlá, 
jednoduchá a zvládne ji snad každý. A výsledek je překvapivě dokonalý.
Více informací na www.profilteam.cz.STEP Fashion vyniká přírodním vzhledem nejen díky své hluboké 3D 

struktuře povrchu, ale i kvůli přiznané V-spáře, která dokonale dotváří 
iluzi dřevěných prken nebo parket. Tato mikrospára rovněž umožňuje 
pokládku podlahoviny na ne zcela suché povrchy nebo do vlhčích prostor. 
Samozřejmostí je vysoká odolnost proti UV záření a nenáchylnost 
k ušpinění, kdy rozlitá káva, džus, víno nebo jiné tekutiny nezanechávají 
skvrny.


