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COKOLI ZAMÝŠLÍTE:

tilo  
macht den 
Boden.



Všichni jsme jedineční. Ale doma jsme všichni stejní. Tam 
chceme žít zcela podle svých přání. Ta správná podlaha 
je u firmy tilo.

COKOLI ZAMÝŠLÍTE

tilo  
macht den 
Boden.
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tilo 
Editorial, naše historie, 
Náhledy

/ 4 – 11 

/DESIGN
Variabilní a pro zdravé bydlení:
Vinyl je tak krásný, že si jej snadno spletete.

/ 12 – 17

Z jednoho kusu 
Jedinečná
pohoda bydlení.
/ 18 – 19

Dřevěný dekor
FAVORITO, ROBUSTO, NOVO, GRANDO, 
ELITO TREND; tilo dělá můj domov.

/ 20 – 47

Kovový a kamenný 
dekor
Chladná elegance pro pohodu. 
ELEGANTO

/ 48 – 53

u firmy tilo.

Vítejte

Podlahy rozhodujícím způsobem formují 
vzhled našich místností. Tvoří scénu pro zaří-
zení a naše každodenní činnosti a jsou základ-
nou pro „pohodu“.

Proto ve firmě tilo přikládáme velký význam 
rozmanitému, dokonale vytříděnému výběru – 
ať se jedná o design autentického dřeva, nebo 
chladně elegantní vzhled kovu nebo kamene. 
Abyste se mohli zcela rozvinout podle svých 
přání a mezi svými čtyřmi stěnami opět našli 
sami sebe a svoji osobnost.

Profitujte při tom z našich zkušeností – a vy-
tvořte si pomocí podlahy tilo jeviště pro svůj 
život!

DI Herbert Kendler | vedení odbytu

Nový pocit z koupelny
SPA, PRO +

/ 54 – 63

Schody a lišty
tilo přináší podlahu na
schodiště – ve všech detailech.

/ 64 – 67

Čištění a ošetřování
Pro trvalou radost
z podlahy tilo.

/ 68 – 71

tilo dělá podlahu
Přesně to správné pro každý styl.

/ 74 – 75

Přehled výrobků
Všechny designové podlahy v jednom pohledu.

/ 76 – 77

tilo připraví s podlahou nové zážitky. 
Jak se to dá udělat? Díky velkému množství 
inspirací a podnětů z první ruky na blogu tilo, 
instagramu nebo na naší webové stránce 
s konfigurátorem podlahy.

Více na straně 73.



76 TILO – HODNOTY A JAKOST

z Truhlářství Lohnsburg.

Vyrostli jsme

Můžeme o sobě čestně prohlásit, že téma 
podlah známe „od základu“. Koneckonců zpra-
cováváme od roku 1950 vysoce jakostní, pří-
rodní suroviny na zcela zvláštní výrobky. Tehdy 
jako Truhlářství Lohnsburg, dnes jako me-
zinárodně úspěšná rodinná firma s přibližně 
250 pracovníky. Stejně jako dříve se podlahy, 
schody a lišty zpracovávají v hornorakouském 
Lohnsburgu. 

Podmínky se mění – hodnoty zůstávají. 
Se spoustou lásky k detailu, velkou pečlivostí 
a novými nápady dostaneme z  každého ma-
teriálu to nejlepší. S roky přibývají nejen naše 
znalosti o podlahách, ale také lépe chápeme 
požadavky našich zákazníků. Takže můžeme 
styly bydlení začlenit do tematických kolekcí, 
což vám podstatně usnadní výběr.

Teprve když naše podlaha od základu od-
povídá vašemu životu, jsme u cíle svých 
přání. Nebo lépe řečeno: Vašich přání. 

tilo dělá podlahu – pro všechno, co zamýš-
líte!



98 NÁHLEDY

od roku 1950.

50

Nechte volně těkat myš-
lenky.. Sledujte trendy a 
stanovte nové. Přírodní 
materiály jsou právě tak 
inspirací jako chladný kov. 
To všechno dělá vinyl viny-
lem: je k nerozeznání krás-
ný.

Nádherný vzhled dřeva v celém obytném pro-
storu? tilo to umožní: Speciálním postupem 
se přenáší fládrování dřeva v poměru jedna 
ku jedné na vinyl. Takto si můžete například v 
obýváku užívat třívrstvou podlahu a v koupel-
ně k nerozeznání podobnou, vodovzdornou 
vinylovou podlahu. A díky vycvičenému oku 
pracovníků tilo bude vinylová podlaha doko-
nale přizpůsobená barvám třívrstvé podlahy. 
Pro přirozený obraz podlah ve vašem 
domově.

Naše vinylové podlahy jsou prémiové podlahy s nej-
vyšší kvalitou designu: Můžete si vybrat takřka 

jakýkoliv vzhled, který si přejete pro vaše prostory.

Pro naše podlahy s rozmyslem vy-
bíráme vysoce kvalitní, odolné a 
hygienické materiály. Vylepšuje-
me naši lisovací a zpracovatelskou 
techniku, abychom vám mohli na-
bídnout ještě širší výběr dekorů 
a povrchů. 

Odolný proti opotřebení a hygi-
enický, přitom tak proměnlivý a 
mnohostranný – vinyl nás stále 
přivádí k novým nápadům a pod-
něcuje k tomu, abychom se podí-
vali dál a objevovali nový prostor 
pro jeho použití. Díky tomu jsme 
mnohostrannosti vinylu nyní vyu-
žili také pro koupelny.

Od základu 
nápaditější

/tisíc m2 podlah 
každý týden

tilo macht
den Boden.
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Christine a Theresia 
dělají podlahu.

Christine Etzlingerová
Pracovnice výroby, již 7 let u tilo.

Ve svém volném čase ráda plete a jezdí na kole.

Theresia Penningerová
Pracovnice výroby, u tilo již 20 let.

Ráda provozuje nordic walking a miluje dobré knihy.

MY JSME TILO



1312 DESIGN – PROMĚNLIVÝ VINYL

Co vypadá jako pravé dřevo nebo ušlechtilý 
kámen, může být něco úplně jiného: vinylové 
podlahy tilo jsou pravý mistr proměn jak co se 
týče zrakového, tak hmatového vjemu. Co je 
to vlastně vinyl? 

Vinyl je mnohostranný materiál, jenž má stejně 
tolik předností jako možností použití. Vysoce 
jakostní vinyl se používá i ve zdravotnictví a 
podléhá nejpřísnějším ustanovením EU. 

Vinyl je chameleon.
Naše designové podlahy z vinylu na sebe mo-
hou vzít takřka jakýkoli vzhled, jaký si ve svém 
obytném prostoru přejete. A opravdu doká-
žou oklamat! Působí například jako elegantní 
kamenná podlaha nebo ukážou dynamický 
dřevěný dekor.

Vinyl snese velké zatížení, je trvanlivý a 
snadno se ošetřuje. 
Naše designové podlahy jsou ošetřené lakem 
Twist PLUS, který je činí odolnými, trvanlivými a 
necitlivými proti vlhkosti. Kromě toho se velmi 
snadno ošetřují a čistí. Další báječnou před-
ností našich vinylových podlah je, že ačkoli se 
jedná o silný, robustní materiál, je na omak sa-
metově hebký. 

/DESIGN
K nerozeznání krásný.

Extra vícevrstvý.

My u tilo vyrábíme výlučně designo-

vé podlahy s teplou a hebkou užitnou 

vrstvou, která zaručuje zvláštní komfort 

chůze. Vícevrstvá konstrukce umožňuje, 

aby pružný materiál uplatnil všechny své 

přednosti. 
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tilo dělá design

zvláštním.

Vinylové podlahy tilo nejsou hitem jen kvůli 
vzhledu. Díky našemu zušlechtění nejsou jen 
příjemně teplé pro nohy, nýbrž jsou i velmi 
blízké svým vzorům.

Kopírujeme přírodu a vytváříme něco zcela 
zvláštního, od přírody k nerozeznání krásné-
ho.

Dekor.
Díky vinylu nezůstanou takřka žádná přání 
nesplněná. Vzhled vinylové podlahy určuje 
dekorační film. Zde se nekladou prakticky 
žádné hranice pro fantazii, tilo nabízí vinylové 
podlahy v dřevěném, kamenném a kovovém 
dekoru. 

Hrany.
Provedení hran popisuje, do jaké míry byly 
podlahové dílce „zkoseny“. Zkosená hrana se 
označuje jako fáze. Fázemi jsou jednotlivé 
podlahové dílce vzájemně výrazněji odděle-
ny.

Povrchová struktura.
Kromě dekoru jsou také povrchové struktu-
ry vinylu okopírované podle pravého dřeva. 
Díky synchronnímu ražení jsou rýhy, praskliny 
a struktury cítit přesně tam, kde jsou i vidět. 

U kamenných dekorů jsou rozlišené struktury 
dlažby (zvlněná) a sand (pískovaná). Tato 
zušlechtění povrchu přinášejí na podlahu 
„opravdový“ hmatový zážitek. Čím kvalitnější 
je úprava, tím opravdověji vinylová podlaha 
vypadá. Nejkvalitnějším zušlechtěním je přiro-
zeně synchronní ražení. 

Mnoho informací a inspirace najdete ne 
blog.tilo.com
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Kromě dekoru mají na vzhled podlahy vliv také formáty podlahových dílců. U 
formátu podlahového dílce se může měnit délka, tak šířka. Vinylové podlahy s 
dřevěným dekorem jsou také odvozeny z formátů dřevěných podlahových dílců. 
Ovšem většinou jsou – s výjimkou tilo-kolekcí ELITO TREND a GRANDO – kratší 
než originály. Vedle formátu selských prken tilo také nabízí podlahové dílce a 
dlaždicové formáty.

Tim představuje:

Formáty pod-
lahových dílců

2200 × 216 × 10 mm
„Selské prkno Grando & Elito 
Trend“

1220 × 180 × 5,5 mm 
„Podlahový dílec SPA“

1205 × 210 × 10 mm 
„Podlahový dílec “

610 × 305 × 5,5 mm 
„Dlaždice SPA“

595 × 285 × 10 mm 
„Dlaždice“

Podívejte se na Tima v 
našich spotech na 
blog.tilo.com 
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tilo dělá bydlení variabilní a

zdravé.
Vinylové podlahy jsou estetické, robustní a 
snadno se ošetřují. Jednomu s vinylem souvi-
sejícímu tématu bychom se ale chtěli věnovat 
zvlášť: zdravému bydlení. Protože je nejvyšší 
čas, abychom s „od základů“ vypořádali s ně-
kterými předsudky.

U kvalitních vinylových podlah se musejí při-
dávat změkčovadla, aby bylo dosaženo po-
žadovaných vlastností, např. pružnost. Před 
léty získala špatnou pověst ve spojení s po-
travinářskými obaly. Avšak už tehdy průmysl 
zareagoval a používá od té doby nezávadná 
změkčovadla. Škodlivinami zatížené nebo 
zdraví škodlivé výrobky se už na trh nedosta-
nou – zajišťují to nejpřísnější předpisy EU!
My, u firmy tilo, máme nejvyšší nároky na zdra-
vé bydlení a nejenže dáváme pozor na přede-

Tak mnoho toho hovoří pro naše vinylové 
podlahy. 
•  Použitá změkčovadla jsou natolik nezávad-

ná, že se nacházejí i v dětských hračkách,
lékařských výrobcích.

• Jsou trvanlivé a hygienické.
•  Jsou zvlášť odolné a snadno se čistí (vý-

hodné např. pro vchody, kanceláře nebo
kuchyně).

•  Příjemný a pro nohy teplý povrch.
•  U firmy tilo jsou k dostání v kovovém a

kamenném dekoru, nebo se vzhledem
pravého dřeva.

Můžete si tak bydlení s vi-
nylovými podlahami tilo od 
základu užít.

Závěr:

Kdo dbá na zvláštní robustnost, snadné 

ošetřování a hygienu, a nechce se přitom 

vzdát pěkného designu, ten správně zvolí 

vinylovou podlahu tilo

psané mezní hodnoty – my máme výrazně 
nižší hodnoty. Použitá změkčovadla jsou 
natolik nezávadná, že se nacházejí i v 
dětských hračkách, lékařských výrobcích 
nebo nápojových lahvích. 
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tilo dělá obytné prostory

plné harmonie.

Dnes už při plánování a zařizování nemyslíme 
od místnosti k místnosti. Naše bytové prosto-
ry se otvírají, vzájemně splývají a prodlužují se 
podle celkové koncepce. Ústřední roli přitom 
hrají podlahy. Neboť definují základní 
charakter každé místnosti. S nimi jsou sladěny 
schody, lišty a materiály.  Teprve když jsou 
jednotlivé komponenty správně vyváže- né, 
vznikne harmonický obraz a zvláštní pohoda 
bydlení. 
My z firmy tilo vám poskytneme schody, 
podlahy a lišty pod jednou střechou.  To je 
jedinečná přednost,

která pomůže vytvořit tuto harmonii i ve 
vašem domově. Naši obchodníci přesně vědí, 
co byste měli akcentovat nebo kde bude 
nejlepší zvolit schody, podlahy a liš-ty 
z jednoho materiálu a v jedné barvě. 
Více od strany 64.

Partner pro jednání o krás-
ném prostorovém obraze, 
který bude prostupovat celý 
váš domov! 
Více od strany 64. 
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Přejete si robustní 
krásu?

tilo macht den Boden. 

Dřevěný 
dekor

FAVORITO Dub Nordsee



M N O H O S T R A N N Ý  J A K O  P Ř Í R O D A .

FAVORITO

2322

Světlý nebo tmavý, klidný, dynamický nebo rustikální: 
Naše kolekce FAVORITO přenáší krásu dřeva v celé jeho 
rozmanitosti na vinyl. Imitace, jako jsou javor, dub, kaštan 
a ořech, se vyznačují autenticky krásným fládrováním 
a letokruhy. To platí zejména o kartáčovaném povrchu. 
Díky užitné vrstvě silné 0,3 mm bude navíc vaše podlaha 
výjimečně odolná.

FAVORITO

FAVORITO Kaštan Baltic

DESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR
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Jaký dekor je vaším favoritem? Bohatý výběr 
od chladně půvabného dubu Helsinki až po 
ušlechtilý ořech Luxury nenechá žádné přání 
nesplněné.

DUB HELSINKI
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB NOX
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

JASAN GOBI
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB CULT
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB NORDSEE
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB STONEWASHED
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

JAVOR LUXURY
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

KAŠTAN BALTIC
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB RAX
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB SCOTCH
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

OŘECH LUXURY
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB ALPSKÝ
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

FAVORITO

Kolekce FAVORITO

DESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR

FAVORITO Ořech Luxury

FAVORITO Dub Nordsee
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P Ů S O B I V Ě  K R Á S N É .

ROBUSTO

V náročném obytném prostoru, kanceláři nebo hotelovém 
pokoji: Oblasti použití ROBUSTO nemají díky zesílené 
užitné vrstvě takřka žádná omezení. 
Strukturovaný, hoblovaný povrch se synchronní strukturou 
se zakončovací vrstvou ještě zvýrazňuje markantní de-
kor. Zprostředkovává nejen vzhled, ale i pocit z pravého 
dřeva!

Doplňková barevně identická fáze na všech čtyřech 
stranách zdůrazňuje formát podlahových dílců a povrch 
podlahy působí ještě autentičtěji.

ROBUSTODESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR
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ROBUSTO Dub Ivory

Přinesli jsme na podlahu rustikální přiroze-
nost kombinovanou s odolností proti opo-
třebení. Očividně dobrá volba pro místnosti 
plné života.

DUB IVORY
s fází (4V), strukturovaný,

Twist PLUS lak

DUB WESTSIDE
s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

SMRK FROST
s fází (4V), hoblovaný,

Twist PLUS lak

DUB RAX
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB VINTAGE
s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

DUB MONTBLANC
s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

DUB CLOUD
s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

DUB COGNAC
s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

SMRK HASEL
s fází (4V), hoblovaný,

Twist PLUS lak

DUB SAVANNE
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB NOX
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB KIES
s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

Kolekce ROBUSTO

DESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR
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N A  T E P U  Č A S U .

NOVO

Vybrané dřevěné dekory vystihují vkus
doby – ať mají starožitný půvab, nebo decentní pastelové 
odstíny.
Kartáčovaný povrch zdůrazňuje fládrování,
hra s obrazem pokládky otvírá stále nové
možnosti – pro obraz místnosti stvořený podle vlastních 
představ.

NOVODESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR
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NOVO Jasan Mousse NOVO Dub Granola

NOVODESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR
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Překrásné dekory a kreativní obrazy pokládky vytvářejí 
dokonalou základnu pro každý styl zařízení a podtrhují 
osobitý rys každé místnosti.

JABLOŇ WEISS
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB NIL
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB MANDEL
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB SAVANNE
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB PORZELLAN
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

MODŘÍN NATUR
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB MOUSSE
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB GRANOLA
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

JABLOŇ NATUR
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

MODŘÍN BARISTA
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB ERZ
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB MOND
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

Kolekce NOVO

DESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR

NOVODub Granola
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V E L K Ý  N Á S T U P.

GRANDO

Dlouhé dílce vytvářejí prostředí plné rozlehlosti a svobody – a 
u tilo se neomezuje pouze na dřevěné podlahy: Také ve 
vinylu je v tomto zvláštním formátu k dostání dvanáct vybra-
ných vzhledů, od světlých po tmavé. Tato vinylová podlahová 
prkna tilo tak patří k největším na trhu.

Díky kartáčovanému povrchu, který podporuje mimořádný 
vzhled, působí podlaha ještě přirozeněji. Takřka se nedá ro-
zeznat od dřevěného selského prkna. Zdůrazněte velkorysost 
svých místností neobyčejnou podlahou, která je navíc zvlášť 
odolná a velmi snadno se pokládá díky systému spoje 
simpleFix. 

GRANDODESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR

GRANDO Modřín Natur



3938 GRANDO

MODŘÍN PERLMUTT
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB RAUCHBEIGE
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB METRO
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

MODŘÍN NATUR
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB ROCK
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB SAVANNE
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB BALI
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB NOX
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB RAX
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB EISGRAU
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB BAROCK
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB SERENGETI
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB MACCHIATO
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB MUSKAT
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB DEVON
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB ACHAT
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

Kolekce GRANDO

DESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR

GRANDO Modřín Natur



4140

N E P Ř E KONA T E LN Ý ,  C O  S E  T Ý K Á  T E C H N I K Y  A  D E S I G N U

ELITO
TREND

Vinylové podlahy Elito – k dostání pouze u tilo: Díky věrné 
velikosti dřevěného dekoru v druhu Alpin, který je vlast-
ním druhem tilo, a zdvojení základních obrazů je dosa-
ženo autenticky přirozeného obrazu pokládky, který stěží 
najde sobě rovného. Výjimečný vzhled podporují barvy 
tilo u tohoto bestselleru, kartáčovaný povrch a fáze na 
všech čtyřech stranách. Přinášíme tak dynamickou krásu 
dřeva na výjimečně odolné podlaze.

ELITO TREND  

ELITO TREND Dub Melange

DESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR



4342 ELITO TREND

DUB EDELWEISS
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB NATUR
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB TAIGA
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB WEISS
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB RAUCH
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB MOCCA
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB CHAMPAGNE
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB MELANGE
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB FELS
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB SAHARA
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB CARAMEL
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

DUB STONE
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

ELITO TREND Dub Weiss

Kolekce ELITO TREND

DESIGN | DŘEVĚNÝ DEKOR



4544 TILO DĚLÁ MŮJ DOMOV

Místnosti plné světla a života, mnoho kreativního a vytvořeného svépomocí: Kde ještě před 
několika málo lety byla lékařská praxe vytvořili Anja a Roland, hudební producentka a návr-
hářský asistent, překrásný domov. 

Představit si místnosti pro praxi jako útulný byt vyžadovalo trochu fantazie: „Mnohé stěny 
jsme museli strhnout a nově položit podlahu. Po necelém roce přestavby jsme se mohli 
začátkem roku 2011 nastěhovat.“

Oba dva nejsou kreativní jen ve svém povolá-
ní, mnoho si udělali sami a skoro celý byt sami 
naplánovali: „Zařídit velkorysé místnosti, to 
byla výzva. Postupně jsme pořídili nebo prostě 
sami postavili nový nábytek a vybavení.“

Inspiraci jsme nacházeli na blozích DIY, v ča-
sopisech, ale i ve vetešnictvích. Celým jejich 

domovem se tak táhne poutavá směs starého, 
nového a svépomocně udělaného.

Velmi dobrý základ pro 
dobrý pocit.

„Milujeme Cosy Chic: 
šedý, béžový nebo písko-
vě zbarvený nábytek, stačí 
pár decentních barevných 
chomáčků a krásné rostliny 
a hned to vypadá útulně!“



4746

Podlaha, která se všeho účastní. 
Jedním z vrcholů je světlem prostoupená 
kuchyně s propojeným jídelním koutem. 
„Protože skoro každý večer vaříme, musí 
podlaha hodně vydržet a musí se dát snadno 
čistit.“ Dlaždice nepřicházely pro žádného z 
nich v úvahu; podlaha by měla být teplá pro 
nohy a útulná. Zde tráví nejraději radostné 
a pohodové večery s rodinou a přáteli: „Ku-
chyně je tu pro tancování!“

Také v předpokoji byla důležitá nekompli-
kovaná podlaha: „Nenecháváme rádi boty 

přede dveřmi, a proto potřebujeme podla-
hu, která se snadno čistí.“ Lavici a šatnu si 
jednoduše udělali sami!

„Vlastně jsme spolubydlící našich koček.“
Opravdoví domácí páni se zde jmenují O.J. 
Stimpson a Misery Katzwinkel. „Ano, je to 
vlastně tak, že MY bydlíme u svých koček.“
Přítomnost domácích zvířat ještě více zdů-
razňuje potřebu snadného ošetřování pod-
lahy: „Kvůli kočkám musíme skoro každý den 
vysávat prach. Nekomplikovaná podlaha, 
jako je například vinyl, je tudíž ideální.“

Zeptali jsme se:

Domov je tam, …

„kde jsou naše kočky“.

Kdybychom museli jedním slovem popsat svůj 

styl bydlení, bylo by to…

Cosy-Chic

To nejdůležitější na mé podlaze pro mě je... 

materiál a charisma.

S hosty doma nejraději sedíme...

v kuchyni.

TILO DĚLÁ MŮJ DOMOV

Společně snídají, dělají hudbu, hrají si s kočka-
mi, u nápojového vozíku si namíchají drink, 
něco dobrého si uvaří: Tak vypadá pohodový den 
u Anji a Roliho. Tady opravdu zakotvili: „Do konce i 
po té nejhezčí dovolené se zase těšíme 
na domov!“ A tak to má být! 

„V kuchyni a jídelním kou-
tě jsme záměrně nezvolili 
dlaždice, protože ideální 
základna pro pohodové 
večery s přáteli je teplý, 
sametově hebký povrch a 
teplo od nohou.“



4948 DESIGN | KOVOVÝ A KAMENNÝ DEKOR

Sníte o
chladné eleganci 
přinášející dobrý 
pocit?

tilo macht den Boden. 

ELEGANTO Mramor Carrara

Kovový a
kamenný dekor



5150

N O V Ě  D E F I N O V A N Á  E L E G A N C E .

ELEGANTO

Podlaha s výjimečnou elegancí, příjemným teplem 
pro nohy a maximální odolností – díky tilo je to možné. 
Kolekce ELEGANTO s dekorem v dlaždicovém formátu 
propůjčuje každé místnosti nádech ušlechtilosti. Sorti-
ment výrobků sahá od kamene až po kov a nabízí výběr 
z povrchových struktur wave (efekt dlažby) a sand 
(pískovaný povrch).

ELEGANTO

ELEGANTO Mramor Macarena

ELEGANTO Železo Rost

DESIGN | KOVOVÝ A KAMENNÝ DEKOR



5352 ELEGANTO

Šikovně nastavte akcenty a překvapte dekory, 
které do vašich čtyř stěn přinesou vzhled ele-
gantního mramoru, nebo mimořádný vzhled 
rezavého železa.

MRAMOR CARRARA
s fází (4V), pískovaný,

Twist PLUS lak

KÁMEN BETA
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

MRAMOR MACARENA
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

MRAMOR NATUR
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

BETON FICHTE
s fází (4V), kartáčovaný,

Twist PLUS lak

ŽELEZO ROST
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

CONCRETE NATUR
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

BŘIDLICE NATUR
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

BETON SILBER
bez fáze, pískovaný,

Twist PLUS lak

BETON ORNAMENT
bez fáze, pískovaný.

Twist PLUS lak

KÁMEN PHOENIX
bez fáze, pískovaný,

Twist PLUS lak

BŘIDLICE VESUV
bez fáze, pískovaný.

Twist PLUS lak

Eleganto Concrete Natur

Kolekce ELEGANTO

DESIGN | KOVOVÝ A KAMENNÝ DEKOR

ELEGANTO Mramor Carrara



5554 NĚCO ZVLÁŠTNÍHO PRO KOUPELNU

Podlaha v koupelně toho musí hodně vydr-
žet: vysokou vlhkost vzduchu, přeteklou vodu 
nebo také trvalé předávání tepla z podlaho-
vého topení. Že může být i taková podlaha 
pěkná a snadná pro ošetřování, ukazují dva 
výrobky tilo, které jsou určené přesně pro tyto 
podmínky. 

Vinyl má mnohé vlastnosti, jaké jsou požado-
vány právě v koupelně: Podlaha je teplá pro 
nohy, pohodlná, zvlášť stabilní a snadno se 
ošetřuje. Proto jsou mezi našimi 16 nejoblíbe-
nějšími vinylovými dekory také vodovzdorná 
kolekce SPA, nebo 1,5 mm až 2 mm tenké na-
lepovací desky Pro+ určené pro renovaci!

V kamenném vzhledu působí koupelna tilo 
zvlášť ušlechtile, přitom je teplejší pro nohy 
než dlaždicová podlaha. V koupelně si nyní 
můžete vychutnat i krásu dřeva – nádherný 
protipól ke studené keramice vany nebo 
umyvadla. Ke každé kolekci samozřejmě také 
nabízíme odpovídající obklady schodů a lišty.

ELEGANTO SPA Břidlice Natur

tilo dělá

koupelnu.

V žádné jiné místnosti se nepřichází do tak pří-
mého kontaktu s podlahou jako v koupelně, 
kde se většinou chodí naboso. Přesvědčte se 
proto nejlépe „na vlastní kůži“ o teplém, měk-
kém povrchu našich vinylových podlah.  

N O V Ý  P O C I T  Z  K O U P E L N Y. 

Od základu příjemný.



5756

U  D  Ě  L  Á  Z  K O  U  P  E  L  N  Y  „ O  B  Ý  V  A  C  Í   P  O  K  O  J “ .

SPA

DESIGN | KOLEKCE PRO KOUPELNY

Překrásná a vodovzdorná. 
tilo-kolekce SPA přinese do vaší koupelny krásu a trvanlivost 
našich vinylových podlah se vzhledem autentického dřeva 
nebo chladného kamene. Umožňuje to vícevrstvou konstruk-
ci se zvlášť stabilní nosnou deskou: Podlaha není jen stopro-
centně vodovzdorná, nýbrž má také pevnost spoje, která 
více než dvojnásobně překračuje standardy v oboru! Můžete 
si tak koupelnu bez zábran od podlahy užít.

Rychlá pokládka, dlouhá radost: Vinylovou podlahu SPA lze 
jednoduše pokládat díky systému tilo simpleFix s přesnými 
zámkovými spoji tilo.

SPA

NOVO SPA Modřín Natur



5958 SPADESIGN | KOLEKCE PRO KOUPELNY

FAVORITO SPA
DUB NOX

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

NOVO SPA
DUB SAVANNE

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

FAVORITO SPA
DUB STONEWASHED

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

NOVO SPA
MODŘÍN NATUR
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

FAVORITO SPA
KAŠTAN BALTIC

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA
DUB VINTAGE

s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

NOVO SPA
DUB MANDEL

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA
DUB WESTSIDE
s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA
DUB MONTBLANC

s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

ELEGANTO SPA 
MRAMOR MACARENA

s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA
DUB SAVANNE

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

ELEGANTO SPA 
CONCRETE 

NATUR
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA
DUB COGNAC

s fází (4V), hoblovaný,

Twist PLUS lak

ELEGANTO SPA 
MRAMOR NATUR
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA
SMRK HASEL

s fází (4V), hoblovaný,

Twist PLUS lak

ELEGANTO SPA 
BŘIDLICE NATUR

s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lakEleganto Concrete Natur

Kolekce DESIGN SPA

FAVORITO SPA Kaštan Baltic

NOVO SPA Dub Mandel ROBUSTO SPA Dub Vintage



6160

Z C E L A  N O V Ý  V Z H L E D  K O U P E L N Y.

PRO+

DESIGN | KOLEKCE PRO KOUPELNY

Nejmenší konstrukční výška – velké přednosti. 
Vodovzdorné nalepovací dílce s konstrukční výškou pou-
hých 1,5–2 mm se ideálně hodí pro renovaci prováděnou 
odborným řemeslníkem. Při odpovídajícím ošetření pod-
kladu je profesionál dokáže nalepit dokonce i na mnohé 
stávající podlahy.  Obratem ruky vám tak bude ležet u nohou 
pěkná, pro nohy teplá vinylová podlaha.

PRO +

ELEGANTO PRO+ Břidlice Natur



6362 DESIGN | KOLEKCE PRO KOUPELNY PRO +

Kolekce PRO +

FAVORITO PRO+
DUB NOX

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

NOVO PRO+
DUB SAVANNE

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

FAVORITO PRO+
DUB STONEWASHED

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

NOVO PRO+
MODŘÍN NATUR
bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

FAVORITO PRO+
KAŠTAN BALTIC

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

ROBUSTO PRO+
DUB VINTAGE

s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

NOVO PRO+
DUB MANDEL

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

ROBUSTO PRO+
DUB WESTSIDE
s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

ROBUSTO PRO+
DUB MONTBLANC

s fází (4V), synchron,

Twist PLUS lak

ELEGANTO PRO+ 
MRAMOR MACARENA

s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

ROBUSTO PRO+
DUB SAVANNE

bez fáze, kartáčovaný,

Twist PLUS lak

ELEGANTO PRO+ 
CONCRETE 

NATUR
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

ROBUSTO PRO+
DUB COGNAC

s fází (4V), hoblovaný,

Twist PLUS lak

ELEGANTO PRO+ 
MRAMOR NATUR
s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

ROBUSTO PRO+
SMRK HASEL

s fází (4V), hoblovaný,

Twist PLUS lak

ELEGANTO PRO+ 
BŘIDLICE NATUR

s fází (4V), efekt dlažby,

Twist PLUS lak

ELEGANTO PRO+ Mramor Macarena

ELEGANTO PRO+ Břidlice Natur NOVO PRO+ Modřín Natur
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Schodiště je mnohem víc než „jen“ přechod 
mezi dvěma úrovněmi. Působí jako kus nábyt-
ku a je spolurozhodující pro atmosféru prosto-
ru. Díky vhodnému obkladu schodů a lištám 
tilo vzniká harmonický celkový vzhled, který 
prochází celým vaším domovem.

Díky našim schodovým hranám jsme v 
pravém slova smyslu „přenesli naše pod-lahy 
na schodiště“. Neboť takto podlaha dle vaší 
volby pokračuje také na vašem schodišti. 
Dokonce i systém chytré pokládky je tentýž – 
pro veskrze pěkný celkový dojem. Naše 
obklady jsou k dostání pro rovné a točité 
schody, schody ve tvaru L a U a mnoho 
dalších. Toto téma je tak obsáhlé, že jsme mu 
věnovali vlastní katalog!

A VŠE Z JEDNOHO ZDROJE

N A Š E  S C H O D Y  K O M P A K T.  

Tak jednoduchá může 
být cesta ke schodišti.

Naše prefabrikované schodové prvky, sestá-
vající z nástupnice a podstupnice, se dodávají 
po kusech a jsou k dostání pro rovná nebo to-
čitá schodiště. Při pokládání se musejí už jen 
přiříznout – a to ušetří některé operace, čas 
a peníze! Fixní cena pro jeden stupeň velmi 
zjednodušuje cenovou kalkulaci schodiště.

tilo dělá

schody. Objevte naše řešení pro rozmanité tvary schodů – 
a domov plný harmonie a osobitosti. 
Více na tilo.com



6766 SCHODY A LIŠTY

Může se zdát, že správná lišta je jen malý detail 
– a přesto má velký vliv na působivost prostorů. 
S vhodnými lištami tilo bude v každém koutku
vašeho domova znatelný váš styl bydlení.

tilo dělá

lištu.

Co všechno naše lišty dokážou. 
Naše lišty uzavírají prostor a propůjčují mu 
krásný, vyvážený vzhled. U plovoucí pokládky 
udržují podlahu dole, zakrývají kabely a jsou 
také užitečné při čištění podlahy: Při vytírání 
zabraňují tvoření skvrn na stěnách.

01 

02 

Správná lišta pro váš styl a podlahu. 

klipsový systém pro neviditelné 

upevnění:— časově nenáročná montáž

— optimální přizpůsobení 

  nerovnému zdivu

02

01



6968 OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ 

Z  L Á S K Y  K  P O D L A Z E

tilo dělá radost.

Podlaha je položená, lišty jsou nasazené a schodiště je hotové. Co zůstává, je 
nezřízená radost, neboť tím bylo dosaženo důležitého mezníku – základna, na 
které se můžete realizovat, je vytvořená.

A my, z firmy tilo, se staráme o to, aby tento pocit radosti nebyl prchavý, nýbrž 
trvalý. Protože známe své podlahy od základu a přesně víme, co potřebujete.



7170 ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Od základů

krásné.
Všechny naše přípravky na ošetřování jsou uzpůsobeny speciálně pro požadavky 
našich podlah. Nenapadají povrchy, mají revitalizační účinky a díky nim vaše podla-
ha zazáří jako první den. A to nejlepší na tom je, že nepotřebujete žádné další čisticí 
přípravky. S přípravky na ošetřování od firmy tilo budete nejlépe vybaveni jak pro 
rychlé průběžné vytírání, tak pro „intenzivní kúru“. Volba prostředků závisí přede-
vším na dvou skutečnostech: stupni znečištění a druhu povrchu podlahy. Zatímco 
čištění odstraní znečištění, ošetřování obnoví stav povrchu a zlepší jej.

Rozlišujeme tyto stupně znečištění

•  Lehké až střední znečištění:
 Doporučujeme vlhké čištění příslušnými produkty tilo a následné ošetření pro-
duktem tilo pro rychlou údržbu.

•  Silné znečištění:
V tomto případě je nejlepší sáhnout po produktech tilo pro intenzivní čištění.
Intenzivní čistič rozpustí špínu – a poté je ideální intenzivní ošetření pro obnovení
povrchu.

Povrchy – nezávisle na druhu podlahy – rozlišujeme na

• Innovo NATUR olej
• Vital NATUR olej
• Twist PLUS lak
• Twist PLUS lak MATT 

Správné ošetřování zajistí zachování 
hodnoty a čistou krásu vaší podlahy 

tilo. Od podlahy si ji užijte!

Více informací je na našem blogu, u 
našich obchodníků, v návodech pro 

ošetřování a na www.tilo.com
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S V Ě T  T I L O .

TILO DIGITAL

instagram.com/tilo_bodenfacebook.com/tilo.at
tilo.com
blog.tilo.com

tilo připraví s 
podlahou nové 
zážitky.

youtube.com/tiloGmbH

Položíme vám k nohám svět tilo. Ať jste kde-
koli, přineseme rovnou k vám „pohodu“ tilo. 
Udělejte si čas a prozkoumejte blog tilo. Na-
jdete tam kreativní nápady, podněty a posled-
ní trendy k tématu bydlení. Protože v jádru 
chceme všichni jen jedno: dostat to nejlepší z 
našich čtyř stěn a utvořit je podle svých přání 
a představ.

Inspirace ze všech stran: Zajímavé novinky 
nebo úžasné nápady pro napodobení – to 
všechno a ještě víc najdete na facebooku a in-
stagramu.

Pro všechny, kteří už se chtějí zabývat výběrem 
konkrétní budoucí podlahy, máme perfektní 
řešení: naši webovou stránku s konfigurátorem 
podlahy. Pomocí praktické funkce Filtr můžete 
zcela jednoduše provést první předvolbu – a 

to nejlepší je, že: Neuvidíte jen vzor, nýbrž re-
álnou prostorovou scénu. Pocítíte už jak 
podlaha působí.

Svět tilo můžete v budoucnu pohodlně pro-
zkoumat také na POS. Místo s konfigurátorem 
podlahy vám umožní nalézt krok za krokem 
podlahu vašich přání. S velkým, detailně přes-
ným náhledem všech podlah a mnoha dalšími 
cennými dodatečnými informacemi. Prohléd-
něte si svoji volbu přímo na místě a nechte si 
poradit obchodním zástupcem firmy tilo.

Ve světě tilo je mnoho nového k objevení. Ne-
chte se inspirovat.
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U firmy tilo se toho dá objevit ještě mnohem 
víc! 
Například naše rozmanité druhy      dřevěných 
podlah – teplé, opravdové a jedinečné ponoří 
místnosti do teplého světla. Nebo naše přizpů-
sobivé a nadčasově elegantní přírodní podla-
hy z pravého dřeva, korku nebo linolea. Jako 
je jedinečný každý člověk, tak jedinečný je 
každý výrobek, který opouští naši firmu  – 
nechte se inspirovat! 

D O V Ě Ď T E  S E  V Í C .

tilo dělá podlahu – pro 
váš styl.

INSPIRACE
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Dřevěný, kamenný a kovový vzhled PRO+SPA

Nášlapná vrstva

Středová vrstva

Protitah

Rozměry produktu

Celková tloušťka 

Spoj

Provedení hran

Povrchová úprava

Plovoucí pokládka nebo 
celoplošné lepení*

Třídění

Zátěžová třída

cca 0,3 mm cca 0,3 mm

1220 × 180 mm 1205 × 210 mm

5,3 mm 1,5 mm

NOVO 
SPA

NOVO NOVO 
PRO+

ELITO
TREND

Rigid Board
Vícevrstvý nosný 

vinyl

Vinyl protitah

311 311

- -

cca 0,55 mm cca 0,55 mm

1220 × 180 mm 1205 × 210 mm

5,5 mm 2,0 mm

Rigid Board
Vícevrstvý nosný 

vinyl

Vinyl protitah

332 332

ROBUSTO 
SPA

ROBUSTO ROBUSTO 
PRO+

- -

cca 0,3 mm cca 0,3 mm

1220 × 180 mm 1205 × 210 mm

5,3 mm 1,5 mm

Rigid Board
Vícevrstvý nosný 

vinyl

Vinyl protitah

311 311

FAVORITO 
SPA

FAVORITO FAVORITO 
PRO+

GRANDO

- -

- - - -

cca 0,55 mm cca 0,55 mm

610 × 305 mm 595 × 285 mm

5,5 mm 2,0 mm

Rigid Board
Vícevrstvý nosný 

vinyl

Vinyl protitah

332 332

ELEGANTO 
SPA

ELEGANTO ELEGANTO 
PRO+

P Ř E H L E D  P RODUK T Ů

/DESIGN

cca 0,3 mm

Dřevovláknitá deska

HDF s redukovanou 
nasákavostí

1205 × 210 mm

Korek – přirozený 
kročejový útlum

9,8 mm

-

311

cca 0,3 mm

Dřevovláknitá deska
HDF s redukovanou 

nasákavostí

1205 × 210 mm

korek – přirozený 
kročejový útlum

9,8 mm

-

311

cca 0,55 mm

Dřevovláknitá deska
HDF s redovanou 

nasákavostí

1205 × 210 mm

korek – přirozený 
kročejový útlum

10 mm

-

332

cca 0,55 m
cca 0,3 mm

Dřevovláknitá deska
HDF s redukovanou 

nasákavostí

2200 × 216 mm

korek – přirozený 
kročejový útlum

10 mm
9,8 mm

-

311, 332

cca 0,55 mm

Dřevovláknitá deska
HDF s redukovanou 

nasákavostí

2200 × 216 mm

korek – přirozený 
kročejový útlum

10 mm

Alpin

332

cca 0,55 mm
cca 0,3 mm

Dřevovláknitá deska
HDF s redukovanou 

nasákavostí

595 × 285 mm

10 mm
9,8 mm

-

332

korek – přirozený 
kročejový útlum

1 NKL NKL 31 (ISO 10582), 2 NKL 33 (ISO 10582)
* Platí pouze při dodržení našich příslušných návodů k pokládceí na www.tilo.com/de/Service/verlegeanleitung

-
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