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COKOLI
ZAMÝŠLÍTE:

Klidné, dynamické nebo rustikální.

tilo
macht den
Boden.

#Parkett
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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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Schody a lišty

Co zejména dělá tento materiál tak
jedinečným.

tilo podlahy i na
schodiy– ve všech detailech.

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

Čištění a ošetřování

Proto ve firmě tilo přikládáme velký význam
rozmanitému, dokonale vytříděnému výběru
– od klidných přes dynamické až po rustikální podlahy. Abyste se mohli zcela rozvinout
podle svých přání a mezi svými čtyřmi stěnami
opět našli sami sebe a svoji osobnost.

Zvláštní
pohoda bydlení.

Pro trvalou radost
z podlahy tilo.
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Klidné

tilo dělá podlahu

PURISTICO, PURISTICO TREND,
tilo dělá můj domov.

Přesně to správné pro každý styl.

Vítejte
u firmy tilo.

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

DI Herbert Kendler | vedení odbytu

# 88 – 89

# 18 – 37

Dynamické

Přehled výrobků

MARCANTO, MARCANTO TREND,
MARCANTO VARIO

Všechny dřevěné třívrstvé podlahy na jeden
pohled.
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# 90 – 91

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 87.
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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
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 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!
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NÁHLEDY
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tilo macht
den Boden.

Z přírody čerpáme inspiraci.
Příroda je umělec a my
sklízíme plody její práce a
dáváme jim formu. Stále znovu
žasneme nad rozmanitostí,
kterou vytváří.

od roku 1950.
Od základu přírodní materiál

50

#

tisíc m2 podlah každý
týden

Dřevo je náš stálý průvodce. Kamkoli jdeme nebo kdekoli stojíme
přijdeme do styku s tímto báječným přírodním materiálem.
Zprostředkovává pocit bezpečí
a živosti. Jeho neuvěřitelné bohatství faset nás inspiruje, vede a
motivuje – naše nápady vyrůstají
ze dřeva.

Z našich podlah vám dáme to
nejlepší. Přitom nikdy neztrácíme
koncentraci na to podstatné: pečlivost a lásku k dřevěnému materiálu. Od začátku jsme se rozhodli
používat převážně dřevo z rakouských lesů a trvalých lesních hospodářství.

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

Se zpracováním dřeva jde ruku v ruce velká
odpovědnost. My, ve firmě tilo, jsme si této
odpovědnosti vědomi, neboť víme, že tento
nádherný materiál, tedy dřevo jako zdroj, není
nutně nevyčerpatelný. Stromu potřebují pro
dorůstání čas – proto klademe důraz na trvalé lesní hospodářství. Lesy tvoří zelené plíce
planety a každý jednotlivý strom činí náš svět
o trochu lepším pro život. Udržet rovnováhu
mezi dávat a brát – v tom vidíme svoji povinnost. 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

Georg dělá podlahu.

Georg Feichtinger
Mistr podlahář, již 32 let u firmy tilo.
Nadšený dobrovolný hasič a rodinný typ člověka.
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PARKETT | PŘIROZENĚ JEDINEČNÉ

#PARKETT
unikát přírody.

Dřevěná podlaha
je teplá, opravdová,
jedinečná a neustále v pohybu. „Žije,“ říká
obdivovatel. „Pracuje,“ říká odborník. V
jednom jsou všichni zajedno: Dřevěná
podlaha zajistí báječnou pohodu.
Úžasně rozmanitá.
Dřevo je tak rozmanité, že nás neustále překvapuje něčím novým: Javor sjemnými póry
má úplně jiný charakter než oblíbený živoucí
dub nebo voňavá borovice Zirbe. Mnoho let
našeho rostoucího porozumění podlahám
nám umožňuje sestavit kolekce dřevěných
podlah, které vám usnadní výběr!
Teplé a dynamické pro nohy.
Chodit bosýma nohama po dřevě, vdechovat
jeho vůni, cítit struktury jeho povrchu:
Dřevěná podlaha je víc než podlaha, je to
vjem bydlení. Vysoce jakostní dřevěné
podlahy tilo ponoří místnosti do vlídného
světla, učiní je středem rodinné-ho života a
pozitivně působí na zdravotní stav. Mnoho
zajímavého o dřevěných podlah také najdete
na našem blogu tilo.

Parketám rozumíme, zpracováváme je
a zušlechťujeme.
Známe každou fazetu tohoto dřevěného
materiálu; rozumíme mu, zpracováváme
ho a zušlechťujeme. Mnoho dřevěných
materiálů třídíme ručně, abychom vybrali
to nejhezčí fládrování a struktury. Přitom
přesně

víme,

jak

nejlépe

charakter dřevěné podlahy.

uplatnit
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PARKETT | PŘIROZENĚ JEDINEČNÉ

Tim představuje:

tilo dělá dřevěné podlahy

jedinečnými.

2415 × 182 × 13 mm
„Selské prkno modřín“

Selské prkno borovice Zirbe 1900 × 182 × 13 mm

Mnoho informací a inspirace najdete ne
blog.tilo.com

Selské prkno 2205 × 168 × 13 mm

Konečná úprava povrchu.
Odolná, lesklá laková vrstva? Nebo matný
vzhled s olejem zvýrazněnými póry?
Povrchová úprava nejenže chrání podlahu,
nýbrž také zdůrazňuje její charakter
. . Pro
všechny, kteří by nejraději chtěli vše, je tu
náš olej In-novo NATUR. Zvláštní inovace od
firmy tilo! Kombinuje přirozenost oleje se
snadnou údržbou a odolností laku. Kromě
toho pochází zpřírodních zdrojů – na vaši
udržitelně krásnou podlahu!

2425 × 250 × 13 mm
„Zámecké prkno dub“

Selské prkno, 3-lamela 2205 × 206 × 13 mm

Třídění.
Popisuje vzhled dřevěné podlahy. U
každého dřeva platí, že je nutno vytřídit části,
které působí velmi dynamicky, a části, jež
vyzařují klid a eleganci. Jde o počet suků,
podíl bělového dřeva a rozložení barev.
Takto třídíme naše dřevěné podlahy na tři
kategorie: klidné, dynamické a rustikální.

Podlaha tilo by se měla hodit k vašemu domovu a životu.
Proto vám nabízíme výběr formátů, díky nimž bude podlaha pokaždé působit jinak: od selského prkna
s jednolamelovým vzhledem, přes 3-lamelu až po
velkorysá zámecká prkna.

Selské prkno modřín 2415 × 182 × 13 mm

Dřevěná podlaha tak zůstává tím, co
vytvořila příroda: pravým unikátem.

Zušlechtění povrchu.
Dobrá pohoda bydlení má vždy co do činění
s vnímáním a dotýkáním. Proto je tak důležitá
volba povrchové úpravy: Ovlivňuje, jak bude
podlaha vnímána vašima nohama. Ať je broušená do hladkého povrchu, kartáčovaná pro
krásně zvýrazněné fládrování, hoblovaná kvůli
poutavému reliéfu nebo strukturovaná do akcentovaného povrchu, který připomíná staré
dřevo.

Zámecké prkno 2425 × 250 × 13 mm

Co činí dřevěnou podlahu tak jedinečnou?
Největší uznání náleží přírodě: Vyznačuje
markantní struktury a letokruhy; činí z
každého stromu a každého dřeva exemplář.
Je to však také zkušenost našich pracovnic a
pracovníků, kteří důkladně znají dřevěný
materiál. Pod jejich zručnýma rukama
vznikne vždycky něco zvláštního.

Formáty
podlahových
dílců.

Selské prkno 2205 × 176 × 13 mm
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2205 × 176 × 13 mm
„Selské prkno dub,
Javor kanadský, buk,
jasan, ořech“
2205 × 206 × 13 mm
„3-lamela dub, akát,
Javor kanadiský“,
„Selské prkno dub“
2205 × 168 × 13 mm
„Selské prkno javor“
1900 × 182 × 13 mm
„Selské prkno borovice Zirbe“

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 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,
pod-lahy 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.

Pro vás to znamená:
Partner pro jednání o krásném prostorovém obraze,
který bude prostupovat celý
váš domov!
Více od strany 78.
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PARKETT | KLIDNÉ

Klidné
Máte rádi rafinovanost
jednoduchosti?
tilo macht den Boden.

PURISTICO TREND Dub Stone
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PURISTICO

PARKETT | KLIDNÉ

KLIDNÁ KRÁSA.

PURISTICO
Ušlechtilé listnaté dřeviny – javor, buk, ořech a dub – jsou
manuálně roztříděny, takže je možné spatřit jen ojedinělé
suky a nepatrné barevné odchylky. To vytváří poklidný,
decentní vzhled.

PURISTICO TREND Dub Stone
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PURISTICO Jasan Weiss
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PURISTICO

PARKETT | KLIDNÉ

Kolekce PURISTICO

Elegantní
a mnohostranné.
JASAN WEISS
bez fáze, broušený,
Harmony, Vital NATUR olej

Světlé dřevo, elegantní ořech, nebo dub
v různých barvách: Naše kolekce PURISTICO
je k dostání v úžasném počtu dekorů.

JAVOR KANAD. NATUR
bez fáze, broušený,
Harmony, Vital NATUR, olej

BUK NATUR

DUB WEISS

bez fáze, broušený,
Harmony, Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Harmony, Vital NATUR olej

Takže bude s jistotou odpovídat vašemu zcela
osobnímu vkusu.

DUB NATUR

OŘECH AMER. NATUR

JASAN WEISS

DUB WEISS

bez fáze, broušený,
Harmony, Vital NATUR olej

bez fáze, broušený, Harmony,
Vital NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Harmony, Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Harmony, Vital NATUR olej

DUB CREME

DUB NATUR

DUB CARAMEL

DUB MOCCA

s fází (2V), kartáčovaný,
Harmony, Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Harmony, Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Harmony, Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Harmony, Vital NATUR olej

Klidný styl dřeva vytváří hezký, jednoduchý
vzhled. Ale rozhodující měrou přispívá také
způsob zušlechtění povrchu: Podlaha
PURISTICO je zvlášť elegantní, je-li jemně
kartáčovaná nebo broušená.
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PURISTICO TREND

PARKETT | KLIDNÉ

PŘIZNANÁ BARVA.

PURISTICO
TREND
Všimněte si v novém světle klidné krásy mezi
našimi podlahami. Dvanáct dobových barevných variací, od světlé po tmavou, vytvoří
nový prostor: Nechte volný průběh svým
myšlenkám a objevte netušené možnosti.

PURISTICO TREND Dub Stone
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PURISTICO TREND

PARKETT | KLIDNÉ

Tato kolekce znovu dokazuje, jak mnohostranné může být harmonické, klidně
působící třídění. PURISTICO TREND
dovedně a elegantně upoutá pozornost
k místnosti, přičemž mimořádné
barevné varianty zvýrazní zajímavé
kartáčování dřeva.

PURISTICO TREND Dub Stone
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PURISTICO TREND

PARKETT | KLIDNÉ
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Kolekce PURISTICO TREND

DUB EDELWEISS

DUB WEISS

DUB CHAMPAGNE

DUB SAHARA

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

DUB NATUR

DUB RAUCH

DUB MELANGE

DUB CARAMEL

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

PURISTICO TREND Dub Natur

DUB TAIGA

DUB MOCCA

DUB FELS

DUB STONE

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej

s fází (2V), kartáčovaný, Balance,
Innovo NATUR, olej
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TILO DĚLÁ MŮJ DOMOV

Všude tolik
dobrého.
Některé domy dělají dojem. Některé jsou
plné lásky, života a příběhů. A potom jsou
takové, které dokážou obojí. Patří mezi ně
domov Sophie H. na venkově v Horním
Rakousku: Více než 200 m2 plných tepla,
udivujících efektů a pohody, nad nimiž
úžasem oněmíte a které zároveň působí tak
silným dojmem pozvání, že byste se hned
zastavili na kávu – nebo se rovnou
nastěhovali.
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TILO DĚLÁ MŮJ DOMOV

„Můj blog sophielgutes
je jako mé čtvrté dítě: Často
jsem kvůli němu v noci vzhůru, přivádí mě k smíchu i pláči,
dostává ze mě tu nejlepší a
nejpoctivější verzi mě samé.“

Sophie je blogerka, manželka, jako máma tří chlapců je pyšná jako slepice v koši, je samouk,
experimentátorka, milovnice hezkých věcí a příjemného bydlení. Plánování domu bylo pro
ni a jejího muže projektem srdce: „Chtěli jsme, aby se naše vlastní nápady a představy staly
skutečností. Během fáze plánování jsme strávili mnoho večerů s vínem, tužkou a papírem a
obrovským stohem časopisů, jež se věnují výstavbě domů.“

Tolik dobrého, kreativního a krásného.

Brzy je jasné, proč se Sophie rozhodla pro jméno blogu „sophielgutes“. Protože všude v jejím
domově lze vystopovat tak mnoho dobrého.
Ve skutečnosti chytře zvolila báječnou střední
cestu mezi purizmem a srdečnou, teplou přirozeností.
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TILO DĚLÁ MŮJ DOMOV
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„V obýváku a jídelně musela bezpodmínečně
být dřevěná stěna!“
Dům se zařizuje jen jednou.
Domov každý den znovu.
Sophiinou vášní je nechat se stále něčím inspirovat. Teplé světlo, které zprostředkuje pohodu, a zvláštní předměty, které jsou spojené s
nějakou historií nebo milými lidmi jsou základní věci pro místo, kde člověk rád žije. Opravdová pohoda bydlení pak vládne tam, kde
se v otevřeném obývacím a jídelním prostoru
všichni scházejí k posezení, čtení, hraní, hopsání nebo klimbání.
„Domov je pro nás víc než nějaké místo, je to
pocit. Tady jsme opravdu vítáni..“ A přesně to
lze vycítit!

Zde najdete mnoho dobrého a inspirujícího pro bydlení a zařízení a ještě
mnohem víc: sophielgutes.com nebo
na instagram.com/sophielgutes
Zeptali jsme se:
Provaz mezi purismem a teplou přirozeností.
Jaké je Sophiino krédo, co se bydlení týče?
Méně je více. „Jsem fanda prostého a kvalitního designu, v místnostech s mnoha různými materiály, vzory a barvami se necítím
příliš v POHODĚ.“ Ráda však něco akcentuje pomocí polštářů, koberců nebo obrazů.
„Umožňují mi měnit domov podle nálady a
roční doby.“
Domov plný smíchu, života, lásky a přirozenosti.
U podlahy kladla rodina důraz především na
přirozenost: „S (malými) dětmi stráví člověk
mnoho času na podlaze. Proto pro mě bylo
zvlášť důležité, abychom zvolili přirozenou a

odolnou podlahu, která nejen že pěkně vypadá, nýbrž také vyzařuje teplo a pohodu.“
Sophie obzvlášť oceňuje, že její podlaha se
snadno udržuje a drží krok s turbulentním
životem rodiny. „Tady chodíme, tancujeme,
dupeme, běháme, sedíme a ležíme!“
Když podlaha přerůstá stěny.
Do bíle naolejované podlahy tilo z dubových prken se Sophie okamžitě zamilovala:
„Byla to první investice mezi do našich čtyř
stěn, ještě před zahájením stavby domu.“
Dnes se táhne celým přízemím, přes schodiště se stejným obložením od firmy tilo až
do ložnice a dětského pokoj. Díky jednotné podlaze vzniká zvlášť harmonický obraz.
Podlaha přitom dokonce „přerůstá stěny“:

Domov je tam, …
kde jsou moji blízcí.
Kdybych musela popsat svůj styl
bydlení jedním slovem, bylo by to …
méně je více;)
Můj první vlastní byt byl…
malý, ale fajn.
Nejkrásnější místo na světě je…
tam, kde se člověk cítí doma.
To nejdůležitější na mé podlaze pro mě je, ...
že se ke mně hodí a odpovídá požadavkům
mé rodiny.
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Dynamické
Máte to rádi
výrazné a dynamicky
krásné?
tilo macht den Boden.
MARCANTO TREND Dub Weiss
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NAPÍNAVÁ KRÁSA

MARCANTO
Dřevo dubu a modřínu je už od přírody plné překvapení.
Vybereme pro vás zajímavé hry barev a struktury, aby vaší
podlaze MARCANTO propůjčily výjimečný charakter.

MARCANTO Dub Mocca

Marcanto dub Antik
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Kolekce MARCANTO

Dynamické
a mnohostranné.
DUB WEISS

DUB CREME

DUB NATUR

DUB CARAMEL

s fází (2V nebo 4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR, olej

s fází (2V nebo 4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR, olej

s fází (2V nebo 4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR olej

s fází(2V nebo 4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR, olej

DUB MOCCA

DUB HIGHLAND

DUB CRYSTAL HIGHLAND

DUB ANTIK

s fází (2V nebo 4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR, olej

s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,
Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,
Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,
Vital NATUR olej

MARCANTO charakterizuje dynamické dubové a modřínové
dřevo ve výrazných dekorech a velikostech prken. Tento
výrazný vzhled podtrhuje lehké zkosení hran – fáze.
Kromě fáze na podélných stranách je nyní MARCANTO k
dostání také v provedení s fázemi na čtyřech stranách: Každé
podla-hové prkno je zdůrazněno – vzniká zvláštní efekt.

MODŘÍN BRILLANT

MODŘÍN WEISS

MODŘÍN NATUR

s fází (2V), kartáčovaný, Standard,
Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný, Standard,
Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný, Standard,
Vital NATUR olej
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HODNÉ SMYSLŮ PRO NOVÉ.

MARCANTO
TREND
Naši nejprodávanější kolekci jsme rozšířili o moderní
barvy v osmi odstínech: Pastelové tóny nově interpretují
dynamický dub a zprostředkovávají pocit lehkosti. Celá
kolekce je k dostání s exkluzivním olejovaným povrchem
tilo Innovo NATUR.

MARCANTO TREND Dub Weiss
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Kolekce MARCANTO TREND

MARCANTO TREND Dub Melange

MARCANTO TREND Dub Sahara

MARCANTO TREND Dub Fels

DUB EDELWEISS

DUB WEISS

DUB CHAMPAGNE

DUB SAHARA

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

DUB NATUR

DUB RAUCH

DUB MELANGE

DUB CARAMEL

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

DUB TAIGA

DUB MOCCA

DUB FELS

DUB STONE

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Alpin, Innovo NATUR olej

Kartáčované a strukturované povrchy zajišťují
poutavost a zdůrazňují dynamický šarm podlahy. Vybízejí k chůzi na boso a dají se stále znovu
prozkoumávat.
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S TÁ L E J I N É .

MARCANTO
VARIO
MARCANTO VARIO nabízí možnost kombinování různých
formátů dílců a výběr z pěti barev. Tím vznikne vždy nový a
individuální vzhled.

MARCANTO VARIO Dub Natur
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Kolekce MARCANTO VARIO

DUB WEISS

DUB CREME

DUB NATUR

DUB CARAMEL

s fází (4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR olej

DUB MOCCA
s fází (4V), kartáčovaný,
Alpin, Vital NATUR olej

MARCANTO VARIO Dub Natur

Lze libovolně kombinovat 3 rozměry:
2205 × 176 × 13 mm
Selské prkno „S“
2205 × 206 × 13 mm
Selské prkno „M“
2425 × 250 × 13 mm
MARCANTO VARIO Dub Natur

Zámecké prkno „L“

„Každý rozměr dílce
nechává místnost
působit novým
dojmem.“
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Rustikální
Milujete divokou
originalitu?
tilo macht den Boden.
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PŘIROZENÁ KRÁSA.

RUSTICO
RUSTICO je pravá, původní, nevyumělkovaná. Podlaha k
odpočinku a zpomalení. Za tímto účelem zpracováváme
výrazné druhy dřeva, jako jsou borovice Zirbe, modřín
javor a dub, a vybíráme pro vás zajímavou kresbu a
strukturu.

RUSTICO Jasan Caramel
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RUSTICO

Přirozený charakter dřeva podtrhují zdravé
části se suky a z jádrového dřeva. Zvlášť zajímavě vypadá povrch podlahy RUSTICO, je-li
strukturovaný nebo hoblovaný.

RUSTICO Javor Caramel
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RUSTICO Jasan Weiss

RUSTICO Jasan Caramel
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Kolekce RUSTICO

Rustikální
a mnohostranné.

Modřín Natur a Weiss, nebo ušlechtilá, voňavá borovice Zirbe. Rustikálně půvabný javor v
tmavých odstínech – přirozeně upravený pro

RUSTICO Dub Weiss

JASAN WEISS

DUB WEISS

DUB CREME

DUB NATUR

s fází (4V), kartáčovaný,
Country, Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Intens, Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Intens, Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Intens, Vital NATUR olej

zdařilý styl bydlení – nebo oblíbený dub v původním, světlém designu. Objevte rozmanitý
svět přirozené krásy RUSTICO.

JASAN CARAMEL

DUB CARAMEL

JAVOR CARAMEL

JAVOR MOCCA

s fází (4V), kartáčovaný,
Country, Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný,
Intens, Vital NATUR olej

s fází (4V), broušený,
Country, Vital NATUR olej

s fází (4V), broušený,
Country, Vital NATUR olej

MODŘÍN NATUR

MODŘÍN CARAMEL

BOROVICE ZIRBE WEISS

BOROVICE ZIRBE NATUR

s fází (4V), kartáčovaný,
Rustikální, Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný,
Rustikální, Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný,
Natur, Vital NATUR olej

s fází (4V), kartáčovaný,
Natur, Vital NATUR olej
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RUSTIKÁLNÍ JE MODERNÍ.

RUSTICO
TREND
Sestavili jsme pro vás obzvláště šarmantní trendovou kolekci
hoblovaných a hluboce kartáčovaných dubových prken. Díky
novému, velmi matnému povrchu bude vaše podlaha působit
ještě přirozeněji.

RUSTICO TREND Dub Iceland
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Kolekce RUSTICO TREND

DUB WEISS

DUB NATUR

DUB CARAMEL

DUB CARAMEL

s fází (4V), strukturovaný,
Valley, Vital NATUR olej

s fází (4V), strukturovaný,
Valley, Vital NATUR olej

s fází (4V), strukturovaný,
Valley, Vital NATUR olej

s fází (4V), strukturovaný,
Valley krémový, Vital NATUR
olej

DUB MOCCA

DUB MOOS

DUB WEISS

DUB ICELAND

s fází (4V), strukturovaný,
Valley, Vital NATUR olej

s fází (4V), strukturovaný,
Valley, Vital NATUR olej

s fází (4V), hoblovaný,
Intens, Vital NATUR olej

s fází (4V), hoblovaný,
Intens, Vital NATUR olej

RUSTICO TREND Dub Iceland

DUB NATUR

DUB MELANGE

DUB CARAMEL

DUB MOCCA

s fází (4V), hoblovaný,
Intens, Vital NATUR olej

s fází (4V), hoblovaný,
Intens, Vital NATUR olej

s fází (4V), hoblovaný,
Intens, Vital NATUR olej

s fází (4V), hoblovaný,
Intens, Vital NATUR olej

Přirozenost do posledního puntíku.
Každé podlahové prkno má vlastní vyzařování
a propůjčuje místnosti osobnost a originalitu,
kterou lze vnímat všemi smysly.
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PŘIROZENĚ ROZMANITÉ.

RUSTICO
VARIO
U RUSTICO VARIO kombinujeme rustikální styl s ručně
vyráběnými rybinovými spojkami: Tato staletá technika
spojování dřeva je odjakživa považována za umělecké
řemeslo a zdůrazňuje původní šarm podlahy.

RUSTICO VARIO Dub Caramel rybina
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Kolekce RUSTICO VARIO

DUB WEISS

DUB NATUR

DUB CARAMEL

s fází (4V), strukturovaný,
Valley, Vital NATUR olej

s fází (4V), strukturovaný,
Valley, Vital NATUR olej

s fází (4V), strukturovaný,
Valley, Vital NATUR olej

DUB WEISS

DUB NATUR

DUB CARAMEL

s fází (4V), strukturovaný,
Valley rybina,
Vital NATUR olej

s fází (4V), strukturovaný,
Valley rybina,
Vital NATUR olej

s fází (4V), strukturovaný,
Valley rybina,
Vital NATUR olej

RUSTICO VARIO Dub Caramel rybina

„Rybina,
známka nejvyššího
řemeslného umění.“
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VESKRZE RUSTIKÁLNÍ.

RUSTICO
EASY
Objevte náš základní model v královské třídě dřevěných
podlah: RUSTICO EASY vám jedinečným způsobem
položí k nohám přírodní originalitu. Rustikální styl v pěti
nejoblíbenějších barvách a s dokonale upraveným
povrchem – olejovaným nebo matně lakovaným –
neponechá žádné přání nevysly-šené.

RUSTICO EASY Dub Krokant
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Kolekce RUSTICO EASY

RUSTICO EASY Dub Weiss

RUSTICO EASY Dub Krokant

DUB WEISS

DUB NATUR

DUB NATUR

DUB KROKANT

s fází (2V), kartáčovaný, Impuls,
Vital NATUR olej

bez fáze, kartáčovaný,
Impuls Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný, Impuls,
Vital NATUR olej

s fází (2V), kartáčovaný, Impuls,
Vital NATUR olej

DUB WEISS

DUB NATUR

DUB NATUR

DUB NOUGAT

s fází (2V), kartáčovaný,
Impuls, Twist PLUS
MATT lak

bez fáze, kartáčovaný,
Impuls, Twist PLUS
MATT lak

s fází (2V), kartáčovaný,
Impuls, Twist PLUS
MATT lak

s fází (2V), kartáčovaný,
Impuls, Twist PLUS
MATT lak

Ušlechtilý půvab bílého dubu nebo nádherně teplý dub Krokant – žijte svým stylem.
Naše podlahy k tomu vytvoří dokonalý
základ.
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INSPIROVANÉ PALUBOU PLACHETNICE.

OCEANO
3-lamela je tak zajímavá díky hře se vzorem pokládky: Tři
jednotlivé lamely jsou uspořádány s přesazením,
nepravidelně a umístěny vedle sebe na podlahový dílec.
Výsledkem je podlaha s obzvláštním šarmem, která se
hodí k mnoha stylům zařízení. Díky širokému spektru stylů
a barev a olejovanému nebo lakovanému povrchu
umožňuje tilo velkou svobodu pro uspořádání.

OCEANO Javor kanadský Natur
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Kolekce OCEANO

JAVOR KANADSKÝ
NATUR
bez fáze, broušený,
Classic, Vital NATUR olej

OCEANO Dub Weiss

JAVOR KANADSKÝ
NATUR
bez fáze, broušený, Atrakce,
Twist PLUS lak

OCEANO Javor Kanadský Natur

OCEANO Dub Natur

DUB WEISS

DUB NATUR

DUB NATUR

bez fáze, broušený,
Classic, Vital NATUR olej

bez fáze, kartáčovaný,
Atrakce, Vital NATUR olej

bez fáze, broušený,
Classic, Vital NATUR olej

DUB NATUR

DUB NATUR

bez fáze, broušený,
Classic, Twist PLUS lak

bez fáze, broušený,
Atrakce, Twist PLUS lak

Uvolnit lana! Tato kolekce představuje prožívaný individualismus. Vnáší do obytného
prostoru rozmanitost a pocit uvolněnosti a
svobody.
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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 schodovým hranám jsme v
pravém slova smyslu „přenesli naše podlahy
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!

NAŠE SCHODY KOMPAKT.

Tak jednoduchá může
být cesta ke schodišti.

Naše
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 pracovní kroky,
čas a peníze! Fixní cena pro jeden stupeň
velmi zjednodušuje cenovou 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 nenáročná montáž
— optimální přizpůsobení
nerovnému zdivu

02
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ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

Z LÁSKY K PODLAZE

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.
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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 a zlepší jej.

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 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 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.
Pocítíte už jak podlaha působí.
Svět tilo můžete v budoucnu pohodlně prozkoumat také na POS. Místo s konfigurátorem
podlahy vám umožní nalézt krok za krokem
podlahu vašich přání. S velkým, detailně přesným náhledem všech podlah a mnoha dalšími
cennými dodatečnými informacemi. Prohlédněte 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 přizpůsobivé a nadčasově
elegantní přírodní podlahy z pravého dřeva,
korku nebo linolea. Nebo naše nádherné vinylové podlahy, které splní vaše požadavky
na extrémně robustní podlahu se snadnou
údržbou – se vzhledem dynamického 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 PRODUKTŮ

#PARKETT
klidné
PURISTICO

klidné až
rustikální

rustikální

dynamické

PURISTICO
TREND

MARCANTO

MARCANTO
TREND

MARCANTO
VARIO

RUSTICO

RUSTICO
TREND

RUSTICO
VARIO

RUSTICO
EASY

OCEANO

Nášlapná vrstva

cca 3,2 mm
(ořech cca 2,7 mm)

cca 3,2 mm

cca 3,2 mm

cca 3,2 mm

cca 3,2 mm

cca 3,2 mm

cca 3,2 mm

cca 3,2 mm

cca 2,5 mm

cca 3,4 mm

Středová vrstva

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Smrkové lamely

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

Jehličnatá dřevina

2205 × 176 mm

2205 × 176 mm
2205 × 206 mm
2425 × 250 mm

1900 × 182 mm
2205 × 168 mm
2205 × 176 mm
2415 × 182 mm

2205 × 176 mm

2205 × 176 mm

2205 × 176 mm

2205 × 206 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

13 mm

12 mm

13 mm

Alpin

Country
Intens
Natur
Rustikální

Valley
Intens

Valley
Valley rybina

Impuls

Classic
Attraktion

Protitah

Rozměry produktu

2205 × 176 mm

2205 × 176 mm

2205 × 176 mm
2415 × 182 mm

Celková tloušťka

13 mm

13 mm

13 mm

Balance

Alpin
Standard

Třídění

Harmony

Povrchová úprava

Čelní
spoj

Podélný
spoj

Provedení hran

Plovoucí pokládka a
celoplošné lepení*

* Platí pouze při dodržení našeho příslušného návodu k pokládce na http://www.tilo.com/en/Service/verlegeanleitung

Alpin

MATT
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