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ZAMÝŠLÍTE:

Pravé dřevo, korek a linoleum.

tilo
macht den
Boden.

>Natur
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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.
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našli sami sebe a svoji osobnost.
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tilo macht den Boden

Profitujte při tom z našich zkušeností – a vytvořte si pomocí podlahy tilo jeviště pro svůj
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Příroda v nejušlechtilejší formě
EFFECTO, UNO, PORTO

Přesně to správné pro každý styl.

Podlahy rozhodujícím způsobem formují
vzhled našich místností. Tvoří scénu pro zařízení a naše každodenní činnosti a jsou základnou pro „pohodu“.

> 18 – 35

Korek
DI Herbert Kendler | vedení odbytu

> 64 – 65

Od přírody příjemný.
SENSO
> 36 – 43

Přehled
výrobků
Všechny přírodní podlahy v
> 66 – 67
jednom pohledu.

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 62.
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TILO – HODNOTY A JAKOST

Vyrostli jsme
z Truhlářství Lohnsburg.
Můžeme o sobě čestně prohlásit, že téma
podlah známe „od základu“. Koneckonců zpracováváme od roku 1950 vysoce jakostní, přírodní suroviny na zcela zvláštní výrobky. Tehdy
jako Truhlářství Lohnsburg, dnes jako mezinárodně úspěšná rodinná firma s přibližně
270 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 materiálu 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 odpovídá vašemu životu, jsme u cíle svých
přání. Nebo lépe řečeno: Vašich přání.
tilo dělá podlahu – pro všechno, co zamýšlíte!

7

8

9

NÁHLEDY

tilo macht
den Boden.

Dává nám tak mnoho – nádherné materiály a stále nové
podněty k přemýšlení.
Z ní vyrůstají naše nápady, a
už jen proto si zasluhuje náš
největší respekt: příroda.

od roku 1950.
Od základu
přírodní
materiál

50

>

tisíc m2 podlah každý
týden

Položíme vám k nohám materiály,
které jsou veskrze přírodní a zdravé pro bydlení. Dbáme přitom
zejména na ke zdrojům šetrné získávání surovin a ekologické další
zpracování.

Samozřejmě inspirovaný korkem,
dřevem a linoleem. Mnohostrannost těchto materiálů nás pokaždé nadchne. Jsou neuvěřitelně robustní, přitom se snadno ošetřují
a jsou příjemně teplé pro nohy.
A vytvoří nádhernou, rozmanitou
podlahu, na kterou se dá dívat.

Certifikace FSC a pečeť jakosti ekologického
stavebnictví potvrzují naši cestu a pomůžou
vám poznat trvanlivé výrobky pro zdravé
bydlení.

Ekologické uvědomění a udržitelnost: tím se
dnes mnozí ohánějí a pyšní. Avšak za našimi
slovy následují také činy. Naše suroviny pocházejí z trvalých lesních hospodářství, takže se
takto udržuje zdravá a nutná rovnováha mezi
kácením a výsadbou lesů. Korkové lesy – jejichž kůra tvoří základ našich korkových podlah – vážou „oloupané“ mnohem víc CO2 než
„tradiční“ stromy. Avšak i co se technických
standardů týče pracujeme veskrze ekologicky.
Tak například vytápíme své budovy dřevěným
odpadem z výroby, tzn. stoprocentně CO2-neutrálně .
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MY JSME TILO

David
dělá
podlahu.
David Raab
Operátor strojů, již 10 let u tilo.
Ve volném čase rád střílí z luku a náruživě hraje
na elektrickou kytaru.
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NÁTURA | SKRZ NA SKRZ

>NATUR

Každá podlaha je jiná.

Kde jinde než v přírodě se může člověk lépe
uvolnit, vyčistit hlavu a nabrat nové síly. Je
tedy nasnadě, že by si z ní chtěl vzít kousek do
svých čtyř stěn.
Příroda jako spolubydlící.
Myslíte nyní na pokojové rostliny nebo vonící
dekorace udělané z malých pokladů z poslední procházky v lese? My půjdeme o krok dál a
položíme vám přírodu k nohám. Objevte krásu a zcela osobitý, individuální charakter, jež
vnesou podlahy z přírodního dřeva do každé
místnosti. Nezaměnitelný design – přirozeně
vyrostlý – vytvoří živý pocit pohody.
Něco zvláštního pro domov.
Individuální a přece přizpůsobivá. Moderní,
přitom nadčasově elegantní. Tyto podlahy nejen že hezky vypadají, nýbrž vnášejí do každé
místnosti příjemné teplo a zvou k pobývání.
Lhostejno, zda ke hraní, pobíhání, tancování
nebo ležení – tento nádherný materiál je jako
stvořený pro jakékoli požadavky všedního dne,
a nikdy přitom neztrácí svůj zcela zvláštní šarm.

Veskrze přírodní.
Kdo se cítí svázán s přírodou, musí prostě
milovat tyto tři materiály:
pravé dřevo, korek a linoleum. Shrnuli
jsme pro vás mnohé přednosti a vlastnosti, které činí přírodní podlahy tak jedinečnými.

EFFECTO Dub Weiss
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CO DĚLÁ TILO V SOULADU S PŘÍRODOU

Tim představuje:

tilo dělá bydlení přirozeně

Formáty
podlahových dílců

krásné.

Pravé dřevo
Přírodní krása, která je šetrná ke zdrojům.
Z jednoho plnometru surového dřeva vyrobíme zhruba 600 m² podlahy z pravého dřeva.
Pro srovnání: Ze stejného plnometru získáme
cca 35 m²třívrstvé podlahy. Při tloušťce pouhých 8,5 mm má nízký tepelný odpor a podporuje výhřevnost podlahového vytápění.
Díky nízké hmotnosti a optimalizovanému
formátu se dá optimálně balit do palet, což
usnadňuje skladování a dopravu. Podlaha z
pravého dřeva tak rozhodujícím způsobem
přispívá k ochraně klimatu.
Korek
Přírodní univerzál.
Jedinečnost korku už začíná při jeho získávání: Sloupne se kůra korkového dubu, která
během deseti let zase úplně doroste. Nemusí
se tak porazit jeden jediný strom – to z něj činí

Linoleum
Vrstva za vrstvou – čistá příroda.
V linoleu se skrývá čistá příroda! Jeho výroba
připomíná pečení chleba nebo koláčů: Hmota
z lněného oleje, dřevité nebo korkové moučky,
mletého vápence, přírodních pryskyřic a pigmentů se prohněte a naválcuje na jutovou tkaninu. Všechny složky jsou tudíž suroviny, které
zase narostou!

Vždy ta správná podlaha.
Výběr té správné podlahy je velmi individuální – a měl by být dobře promyšlený: Koneckonců uspořádání našich místností má velký
vliv na naši pohodu, náladu a zdraví.
My z tilo vám dáváme k dispozici všechny
informace, které pro svůj výběr potřebujete:

Nechte se inspirovat našimi přírodními kolekcemi – každá podlaha je k dostání v mnoha
dekorech a provedeních, a proto se také
opravdu hodí do vašeho života.

Mnoho informací a inspirací
Najdete na blog.tilo.com
1270 × 190 × 8,5 mm
„Podlahový dílec pravé dřevo“
1200 × 268 × 10 mm
„Podlahový dílec linoleum“
Podlahový dílec linoleum
1200 × 268 × 10 mm

Tak se ze suroviny úžasné již od přírody stane výjimečná podlaha pro váš domov.

takřka nevyčerpatelný zdroj. Navíc je přírodní
korek stoprocentně recyklovatelný.

Podlahový dílec pravé dřevo
1270 × 190 × 8,5 mm

Sametově hebký korek, teplé, dynamické
dřevo nebo odolné linoleum: Příroda stvořila
bohatý repertoár rozmanitých materiálů. My
z tilo pro vás vybíráme ty nejlepší a zpracováváme je na kvalitní obklady.

Podlahový dílec korek
912 × 296 × 10 mm
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912 × 296 × 10 mm
„Podlahový dílec korek“

Podívejte se na Tima v našich
spotech na blog.tilo.com
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ZVLÁŠTNÍ POHODA BYDLENÍ

tilo dělá obytné prostory

plné harmonie.
Dnes už při plánování a zařizování nemyslíme
od místnosti k místnosti. Naše bytové prostory se otvírají, vzájemně splývají a prodlužují se
podle celkové konzistentní 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 vyvážené, 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 lišty z jednoho materiálu a v jedné barvě.

Pro vás to znamená:
Partner pro jednání o krásném prostorovém obraze,
který bude prostupovat celý
váš domov!
Více od strany 54.

EFFECTO Dub Weiss
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NÁTURA | PRAVÉ DŘEVO
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Pravé dřevo
Milujete dřevo v jeho
nejušlechtilejší formě?
tilo macht den Boden.
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NÁTURA | PRAVÉ DŘEVO

Kvalitní, ušlechtilá a
šetrná ke zdrojům
Podlaha tilo z pravého dřeva je vysoce jakostní a individuální – a současně je to nejúspornější způsob využití dřeva: Ušlechtilé dřevo se
za tímto účelem zpracovává na tenké desky.
Svým olejovaným povrchem působí podlaha
tilo z pravého dřeva matným a přirozeně pěkným dojmem. Navíc je odolná a snadno se
ošetřuje. Úžasný univerzál – a cenově výhodná
alternativa k parketám.

UNO Dub Natur
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NÁTURA | PRAVÉ DŘEVO

EFFECTO

Č I S TÁ E L E G A N C E .

EFFECTO
EFFECTO vnese do vašeho domova hodnotné a nádherné obrazce za dostupnou cenu. Vícelamelový design využívá tradiční vzory uspořádání lamel, jako jsou francouzský vzor, diagonální vzor a staroněmecký vzor. Celkový
ušlechtilý dojem zvýrazňují dřeva, jako jsou dub a ořech.

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor
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NÁTURA | PRAVÉ DŘEVO

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor

EFFECTO

EFFECTO Dub Weiss diagonální vzor
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EFFECTO

NÁTURA | PRAVÉ DŘEVO

Kolekce EFFECTO

DUB WEISS,
RYBÍ VZOR

DUB NATUR,
RYBÍ VZOR

OŘECH AMERICKÝ NATUR,
FRANCOUZSKÝ VZOR

DUB WEISS,
DIAGONÁLNÍ VZOR

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

DUB NATUR,
DIAGONÁLNÍ VZOR

OŘECH AMERICKÝ
NATUR, DIAGONÁLNÍ
VZOR

DUB NATUR, STARONĚM.
VZOR

OŘECH AMERICKÝ
NATUR, STARONĚM.
VZOR

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

„Využívání vzorů pokládky ukazuje
vždy nový, poutavý pocit v
prostoru.“

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej
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NÁTURA | PRAVÉ DŘEVO

UNO

DYNAMICKÁ ESTETIKA.

UNO
UNO je dynamická, výrazná podlaha z dubového, javorového nebo ořechového dřeva. Na kompaktním formátu
dílce s jednolamelovým designem se zvlášť pěkně
zvýrazní kresba dřeva a suky.

UNO Dub Natur
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UNO

NÁTURA | PRAVÉ DŘEVO
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Kolekce UNO

JAVOR KANADSKÝ
NATUR
bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

DUB WEISS

DUB NATUR

bez fáze, kartáčovaný,
Vital NATUR olej

bez fáze, kartáčovaný,
Vital NATUR olej

OŘECH AMERICKÝ
NATUR
bez fáze, kartáčovaný,
Vital NATUR olej

DUB PLATINGRAU
bez fáze, kartáčovaný,
Vital NATUR olej

„Dynamická krása dřeva
na podlahovém dílci.“

UNO Dub Platingrau
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PORTO

V Ý R A Z N É A K C E N T Y.

PORTO
Pro kolekci PORTO je charakteristický kompaktní formát
dílce v 3-lamelovém designu. Uspořádání vedle sebe položených lamelových prvků z trendových dřev, jako jsou
dub, javor, buk a akát, vytváří jedinečné akcenty.

PORTO Dub Weiss
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PORTO

Kolekce PORTO

PORTO Javor kanadský Natur

JAVOR KANADSKÝ NATUR

BUK NATUR

DUB WEISS

DUB NATUR

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

Classic, bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej

DUB NATUR

AKÁT NATUR

Alpin, bez fáze, kartáčovaný,
Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Vital NATUR olej
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NÁTURA | KOREK

Korek
Hledáte přirozenou
pohodu?
tilo macht den Boden.
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NÁTURA | KOREK

Příjemný, sametově hebký
a pohodlný
Korek je příjemně měkký a pružný – a současně úžasně
robustní a odolný. Tlumí zvuk a kroky, odlehčuje páteř a
klouby. Kromě toho je korek od přírody antibakteriální a
snadno se ošetřuje. Tyto zvláštní vlastnosti byly
oceňovány již v antice. Moderní zpracování umožňuje
rozmanitost v designu a struktuře, díky čemuž se korek
dokonale přizpůsobí každému stylu.

SENSO Basic Natur
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NÁTURA | KOREK

SENSO

P O D L A H A P R O V Š E C H N Y S M Y S LY.

SENSO
Měkká, teplá, a přesto pevná: SENSO zanechává dobrý
pocit při každém kroku. Podlaha jako zpomalovací kúra
pro tělo a duši. Díky moderním lisovacím a zpracovatelským technikám má mnoho barevných odstínů –
struktura a kresba dělá z každé podlahy unikát.

SENSO Astra Natur
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SENSO

NÁTURA | KOREK
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Kolekce SENSO

BASIC CREMEWEISS

RUSTIKO CREMEWEISS

ASTRA CREMEWEISS

BOLERO CREMEWEISS

bez fáze, broušený,
Twist PLUS lak

bez fáze, broušený,
Twist PLUS lak

bez fáze, broušený,
Twist PLUS lak

bez fáze, broušený,
Twist PLUS lak

BASIC NATUR

RUSTIKO NATUR

ASTRA NATUR

BOLERO NATUR

bez fáze, broušený,
Twist PLUS lak

bez fáze, broušený,
Twist PLUS lak

bez fáze, broušený,
Twist PLUS lak

bez fáze, broušený,
Twist PLUS lak

„Tak příjemný a tak zdravý:
korek vytváří opravdovou
atmosféru pohody.“

SENSO Bolero Cremeweiss

44

45

NÁTURA | LINOLEUM

Linoleum
Líbí se Vám kreativita
a rozmanitost?
tilo macht den Boden.

COLORO Lino Charcoal
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NÁTURA | LINOLEUM

Odolné, se snadnou údržbou
a kreativní
Od limetkové zeleně a světlé perleťové Pearl
až po tmavý odstín dřevěného uhlí Charcoal:
Linoleum je mnohostranná přírodní podlaha,
která splňuje takřka všechny požadavky. Není
tedy žádný div, že tento přírodní materiál slaví
už několik let opravdový návrat. Linoleum je
odolné, pružné a vzbuzuje příjemný pocit při
chůzi. Linoleum je určitě správná volba všude
tam, kde jsou žádány svěží barvy a kreativita,
jakož i trvanlivost a snadné ošetřování.

COLORO Lino Lime
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NÁTURA | LINOLEUM

COLORO

KRÁSNÉ A SOUČASNĚ SILNÉ.

COLORO
Myslíme si, že nádherně spojuje robustnost a sílu
designu. Naše linoleové podlahy jsou nejlepším
důkazem: Jejich bohatá škála barev od limetkově zelené
a světlé perleťové Pearl až po tmavé dřevěné uhlí
Charcoal vyhovuje takřka všem přáním. COLORO je
stálost ve svěžím designu – odolné, příjemné a
všestranné.

COLORO Lino Capri
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COLORO
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Kolekce COLORO

LINO PEARL

LINO TERRA

LINO ASCOLI

LINO PISA

bez fáze, Twist PLUS lak

bez fáze, Twist PLUS lak

bez fáze, Twist PLUS lak

bez fáze, Twist PLUS lak

LINO LIME

LINO CAPRI

LINO GRANIT

LINO CHARCOAL

bez fáze, Twist PLUS lak

bez fáze, Twist PLUS lak

bez fáze, Twist PLUS lak

bez fáze, Twist PLUS lak

„Přirozeně robustní podlaha, která
vytváří prostor pro kreativní nápady.“

COLORO Lino Capri
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TILO DĚLÁ MŮJ DOMOV

na údržbu, až se malí kouzelníci a princezny s
krabicemi poprvé pustí do práce. Správná volba barev přitom podněcuje dětskou kreativitu.
Pokud toto všechno napřed rozvážíte, dojdete
jen k jednomu závěru: Všechny tyto požadavky dokonale splní přírodní materiály. Jsou rozmanité, zdravé pro bydlení, odolné a spojené
s jedinečně příjemným pocitem blaha.

Jak se z domu stane
domov ...
„Domov“ je živoucí místo, které se neustále mění, je nově objevováno a stále klade nové
nároky. Avšak „domov“ především znamená jedno: bezpečí a teplo.
Člověk plánuje, zvažuje, přemýšlí o každé maličkosti – od podlahy až po poslední regál.
Nakonec přijme rozhodnutí – nikoli jen pro sebe, nýbrž pro celou rodinu. Pro děti, které
svoje okolí prozkoumávají všemi, ano, opravdu všemi smysly. Pro příjemné hry na podlaze v
dětském pokoji nebo před televizí.
V úvahu přichází jen to nejlepší – ale co je nutné vzít v úvahu při volbě správné podlahy?
Zaprvé je to samozřejmě vzhled, jelikož podlaha určuje další zařízení a rozhodující měrou

přispívá k pohodě. Co je přinejmenším stejně
důležité – jak je podlaha vnímána, když se po ní
chodí? Pro nohy teplé, sametově hebké podlahové krytiny jsou prostě jako sen, například
když ráno vyskočíte z postele, nebo když se
večer ploužíte z pohodlného gauče do ložnice.
V dětském pokoji nebo v místnosti pro hry
musí podlaha hodně vydržet a být snadná

A najednou je to tady:
Člověk se rozhlédne
a cítí se doma zcela
přirozeně.
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SCHODY A LIŠTY

tilo dělá

schody.

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

Schodiště je mnohem víc než „jen“ přechod
mezi dvěma úrovněmi. Působí jako kus nábytku a je spolurozhodující pro atmosféru prostoru. Díky vhodnému obkladu schodů a lištám
tilo vzniká harmonický celkový vzhled, který
prochází celým vaším domovem.
Díky našim profilům na schodové hrany jsme
v pravém slova smyslu „přenesli naše podlahy na schodiště“. Neboť takto podlahové
prkno 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!

N A Š E S C H O D Y K O M PA K T.

Tak jednoduchá může
být cesta ke schodišti.

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

tilo dělá

lištu.
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.

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

01

Správná lišta pro váš styl a podlahu.

02

klipsový systém pro neviditelné upevnění:
— časově úsporná montáž
— optimální přilícování na
nepravidelné zdivo

02
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ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Z LÁSKY K PODLAZE.

tilo dělá to, že
radost zůstává.
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 zřízená.
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.
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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 podlaha 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 především na dvou skutečnostech: stupni znečištění a druhu povrchu podlahy. Zatímco
čištění odstraní znečištění, ošetřování obnoví stav povrchu, nebo jej zlepší.

Rozlišujeme tyto stupně znečištění
• Lehké až střední znečištění:
Doporučujeme vlhké čištění příslušnými produkty tilo a následné ošetření produktem 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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TILO DIGITAL

SV Ě T T I LO.

tilo připraví s
podlahou nové
zážitky.
Položíme vám k nohám svět tilo. Ať jste kdekoli, přineseme rovnou k vám „pohodu“ tilo.
Udělejte si čas a prozkoumejte blog tilo. Najdete tam kreativní nápady, podněty a poslední trendy k tématu bydlení. Protože v jádru
chceme všichni 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 instagramu.
Pro všechny, kteří už se chtějí zabývat výběrem
konkrétní budoucí podlahy, máme perfektní
řešení: naši webovou stránku s konfigurátorem

tilo.com
blog.tilo.com

facebook.com/tilo.at

podlahy. Pomocí praktické funkce Filtr můžete
zcela jednoduše provést první předvolbu – a
to nejlepší je, že: Neuvidíte jen vzor, nýbrž reálnou prostorovou scénu. Získáte už
představu, jak podlaha působí.
Svět tilo může v budoucnu pohodlně prozkoumat také na POS. Aplikace 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.
Nechte se inspirovat.

instagram.com/tilo_boden

youtube.com/tiloGmbH
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INSPIRACE

DOVĚĎTE SE VÍC.

tilo dělá podlahu – pro
váš styl.
U firmy tilo se toho dá objevit ještě mnohem
víc!
Například naše mnohostranné druhyv dřevěných podlah – teplé, opravdové a
jedinečné ponoří místnosti do vlídného
světla. Nebo naše nádherné vinylové
podlahy, které splní vaše požadavky na
extrémně robustní oblo-žení se snadnou
údržbou – se vzhledem dy-namického dřeva,
nebo chladného kamene.Jako je jedinečný
každý člověk, tak jedinečný je každý
výrobek, který opouští naši firmu– nechte se
inspirovat!
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PŘEHLED VÝROBKŮ

>NATUR
Pravé dřevo
UNO

PORTO

SENSO

COLORO

cca 0,5 mm

cca 0,5 mm

cca 0,5 mm

cca 2,5 mm

cca 2,0 mm

Dřevovláknitá
deska HDF s
redukovanou
nasákavostí

Dřevovláknitá
deska HDF s
redukovanou
nasákavostí

Dřevovláknitá
deska HDF s
redukovanou
nasákavostí

Dřevovláknitá
deska HDF s
redukovanou
nasákavostí

Dřevovláknitá
deska HDF s
redukovanou
nasákavostí

korek – přirozený
kročejový útlum

korek – přirozený
kročejový útlum

korek – přirozený
kročejový útlum

korek – přirozený
kročejový útlum

korek – přirozený
kročejový útlum

Rozměry produktu

1270 × 190 mm

1270 × 190 mm

1270 × 190 mm

912 × 296 mm

1200 × 268 mm

Celková tloušťka

8,5 mm

8,5 mm

8,5 mm

10 mm

10 mm

Harmony

Harmony, Alpin

Classic, Alpin

-

-

-

-

-

231

321

Středová vrstva

Protitah

Třídění
Zátěžová třída

Povrch

Spoj

Provedení hran

Plovoucí pokládání bez
lepidla, nebo celoplošné
lepení 2

2)

Linoleum

EFFECTO

Nášlapná vrstva

1)

Korek

Informace k zátěžovým třídám najdete na http://www.tilo.com/en/service/usecategories
Platí jen při zohlednění našich příslušných návodů k pokládce. Tyto najdete na http://www.tilo.com/en/service/catalogues

tilo GmbH | Magetsham 19 | A-4923 Lohnsburg
+43 7754 400-0 | office@tilo.com | www.tilo.com

