
#PARKETT

>NATUR

/DESIGN

Pojďme
žít!

tilo macht den Boden.



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

Více na straně 206.

Co strana, to záva-
zek.

Kostka tilo ukazuje závazky spojené s 
podlahami tilo. Nerozhoduje, zda se 
rozhodnete pro podlahy ze sortimen-
tu tilo #PARKETT, >PŘÍRODNÍ nebo /
DESIGN, dostanete mnohem více než 
podlahovou krytinu. Protože nás po-
hání bohatost našich myšlenek a naše 
vášeň.

Proto s tilo vždy stojíte na té správné 
straně. Více o kostce tilo od strany 16.

tilo

Kos t k a



Proto je pro nás podlaha opět prioritou. Ne-
chte volně pracovat svou fantazii – nebo se ne-
chte inspirovat námi.

V tomto katalogu objevíte naše přednosti, in-
spiraci a získáte všechny informace týkající se 
podlah a materiálů. Stránku po stránce vám 
představíme svět tilo.

Přejeme hodně radosti při čtení!

DI Herbert Kendler | vedení odbytu

Zůstat na zemi.

Pojďme žít!
Podlaha tvoří základ všeho, co děláme 
– je prvním, co zařizujeme, začíná s ní 
bydlení, a koneckonců i život. 
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Nespoutané očekávání, ono šimrání v břiše, když re-
alizujete vlastní sny o bydlení – zkrátka nepopsatelný 
pocit.

Podlaha je jevištěm našeho budoucího života. Po po-
ložení zve ke snění, tanci a k tomu, abyste se cítili dob-
ře. Je počátkem nové životní etapy. Proč tedy čekat?  
Pojďme žít!

Pojďme žít!

Žijme,
jak se nám
líbí.

MARCANTO TREND Dub Cafe!Pur
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Kde začínají sny.
Sníme nejen o tom, co vidíme. Ale 
naši fantazii probouzí i to, co cítíme, 
čeho se dotýkáme a co slyšíme: jako 
příjemný hřejivý pocit parket a vinylu 
na chodidlech, kouzelná vůně dřeva 
nebo ticho, když běžíte po korkové 
podlaze.
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MARCANTO TREND Dub Cafe!Pur
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EFFECTO Dub Natur francouzský vzor
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Když budete poprvé s bosýma noha-
ma tančit domem, ucítíte jemnou tex-
turu a necháte se inspirovat sametově 
hebkým, hřejivým podkladem – na 
chvíli se zastavte. Protože vaše podla-
ha má zásadní vliv na utváření prosto-
ru a pomáhá vám se od základu vcítit 
do místností a podněcuje obrazotvor-
nost, jak je každý naplněn svým živo-
tem, a odráží vaši osobnost.

Zavřete oči a objevujte 

všemi smysly.

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor
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Volba podlahy je určující pro styl zařízení. A tím 
i pro atmosféru, charakter, prostředí – a v nepo-
slední řadě pro možnosti pozdějšího využití. Pro-
to byste o ní měli přemýšlet. Profitujte při tom z 
našich zkušeností – a vytvořte si pomocí podlahy 
tilo to pravé jeviště pro svůj život!

Rozhodující
pro váš styl.

ELITO TREND Dub Natur!Pur

ELITO TREND Dub Natur!Pur
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ELITO TREND Dub Natur!Pur
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Co můžete čekat?

Jednoduše všechno.
Protože tilo dělá podlahu pro všechno, co za-

mýšlíte.

Na následujících stránkách najdete naše před-
nosti, inspirativní myšlenky pro celý dům a zají-
mavé informace o našich třech oblastech činnos-
ti. Samozřejmě vám rovněž názorně a přehledně 
podrobně představíme naše kolekce a ukážeme 
vám, jak svou vybranou podlahu položíte i na 
schody a lištu.

Začneme tím, co vám nabízíme. Protože slibuje-
me více než jen vysoce kvalitní podlahy. Navíc 
objevíte kostku tilo. Takže:

Pojďme žít!
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k os t k atilo
ZARUČUJEME

opravdovou rozmanitost

ZARUČUJEME

jednoduchý výběr

Aplikace Floor Layer Podlahový box

ZARUČUJEME

optimální řešení
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Co strana, to závazek. 

Je jedno, jak kostka padne – s tilo stojíte vždy 
na té správné straně! Objevte, co od tilo oče-
káváte a na co se můžete těšit. Protože naše 
sliby vám nepokládáme pouze k nohám –  
rovněž je dodržujeme.

ZARUČUJEME

snadnou údržbu

ZARUČUJEME

rychlou pokládku

ZARUČUJEME

podlahy z Rakouska

17KOSTKA TILO



Rozmanitost znamená u tilo více než 
jen velký výběr. Proto vám nabízíme ne-
jen náš pestrý sortiment #PARKETT,  
>NATUR a /DESIGN, ale jdeme ještě o krok 
dále. Představujeme vám různé druhy dřeva 
nebo zajímavé vzory na vinylu – a myslíme při 
tom i na schody a lišty. Harmonický příjemný 
pocit v celém domě. A všem, kdo si nechtějí vy-
bírat mezi podlahami Parkett a Design, nabízí tilo 
něco zcela výjimečného: kolekce TREND. Díky 
barevnému spojení můžete vzájemně kombi-
novat svět podlah Parkett i Design – a prakticky 
nepoznáte rozdíl. A je jedno, zda čistě moderní, 
nebo šarmantně rustikální – pojďme žít! Více in-
formací o kolekcích TREND a barevném spojení 
najdete od strany 26.

ZARUČUJEME

opravdovou rozmanitost.

ZARUČUJEME

optimální řešení.

ZARUČUJEME

jednoduchý výběr.

Výběr podlahy je vždy důležitým milníkem – jak u 
novostavby, tak v průběhu renovace. Od širo-
kého výběru přes správnou výšku montáže až po 
zvláštní požadavky, např. pro koupelny, nabízí 
tilo optimální řešení pro všechny obytné prosto-
ry. Objevte kromě jiného naši voděodolnou ko-
lekci /DESIGN, nebo odolné povrchy sortimentu 
#PARKETT. U tilo dostanete své vysněné pod-
lahy pro celý dům od jednoho výrobce. Chtěli 
byste více informací na téma renovace? Najdete 
je na straně 64.

Nic nepřekoná vaši představivost. Abychom vám 
co nejvíce usnadnili výběr, chtěl bychom vás in-
spirovat – obrázky, jež vám zprostředkují myš-
lenku, jak by mohly vypadat vaše prostory. Ale 
nebylo by ještě lepší, kdybyste podlahu viděli 
rovnou mezi samotnými čtyřmi stěnami? Žád-
ný problém – s aplikací tilo Floor Layer! S ní si 
můžete svou vysněnou podlahu prohlédnout v 
reálném čase ve vlastní místnosti. Samozřejmě 
si můžete nechat poslat domů vzorek pomocí 
podlahového boxu tilo, abyste podlahu viděli 
a cítili ve skutečnosti. Více informací o aplikaci 
najdete na straně 206, nebo si objednejte svůj 
podlahový box tilo.

ZARUČUJEME

podlahy z Rakouska.

Znalosti a know-how z Innviertelu přináší do va-
šeho domova opravdovou rakouskou kvalitu. 
Od surovin přes výrobu až po hotový výrobek 
klademe velký důraz na ekologické zacháze-
ní a udržitelnost. Certifikáty jako FSC® (FSC® 
CO11446) nebo PEFCTM, ale také certifikát TÜV-
-Proficert zaručují nepřetržitě kontrolovanou 
kvalitu prospívající životnímu prostředí a vaše-
mu zdraví. Jste zvědaví? Více o tomto tématu od 
strany 204.

k os t k atilo
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ZARUČUJEME

snadnou údržbu.

Pokud jde o snadnou údržbu, jsou kolekce tilo 
/DESIGN nepřekonatelné. Díky hladkému a ro-
bustnímu povrchu si své podlahy budete užívat 
dlouho s minimálním úsilím. Ale dobře si vede 
i sortiment tilo #PARKETT a >NATUR! Protože 
povrchy nejlépe a zázračně snadno ochráníte 
s  naším olejem Innovo NATUR – více o něm 
zjistíte na straně 38.

ZARUČUJEME

rychlou pokládku.

Nezáleží na tom, zda si chcete podlahu položit 
sami, nebo to raději svěřit profesionálům: Díky 
přesným spojům se při tom budete velmi dob-
ře bavit. Ke každému způsobu pokládky posky-
tujeme kromě podrobného návodu k poklád-
ce, který je třeba bezpodmínečně dodržovat, 
také praktická videa s pokládkou, kde je vše 
krok za krokem jednoduše a nekomplikovaně 
vysvětleno a ukázáno.

MARCANTO TREND Dub Cafe!Pur
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MARCANTO Dub Mocca
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Přináší mnoho 
radosti do naše-
ho života!

S přednostmi tilo.

V sedmi přednostech

tilo vám nabízíme

souhrn

nejvýznamnější témat týkajících se našich 

podlah!
 

Objevujte je na následujících stránkách:
 

Barevný svět Natur!Pur

Kolekce tilo TREND

Jednotné barevné prostory

XXL formáty

Designové podlahy bez PVC

Podlahy do koupelen

Povrchy se snadnou údržbou

21PŘEDNOSTI



„Zážitek z podlahy, čerstvý jako 
z lesa. Skvělý pro všechny, kdo 
mají čistou radost z NATURho 
vzhledu!“

MARCANTO Modřín Natur!Pur
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Na t ur !PurPro váš domov

TENTO VÝJIMEČNÝ SORTIMENT TILO JE NATUR, AUTENTICKÝ, OPRAV-

DOVÝ – KDE SE SETKÁVÁ DOMOVSKÁ PŘÍRODA S INOVACEMI – VZNIKÁ 

NATUR!PUR®.

K nohám vám pokládáme celou naši hrdost na domácí list-
naté a jehličnaté dřeviny vypracovanou s láskou a pečlivostí: 
barevný svět tilo Natur!Pur®.

Natur!Pur vypadá k nerozeznání od neupraveného dřeva, 
přesto je neviditelně chráněné – aby se již nevylučoval NA-
TUR charakter a maximální užitná hodnota. Čisté vyjádření, 
které dodá vašim čtyřem stěnám kouzlo, jež je vlastní pouze 
přírodě.

Samozřejmě
nabízíme
víc.

tilo Natur!Pur je k dostání v pěti různých druzích 

dřeva. Na následujících stránkách objevte, co 

tento zázračný barevný svět tilo skutečně zna-

mená.

23PŘEDNOSTI | NATUR!PUR



NEVIDITELNĚ CHRÁNĚNÁ.

tilo Natur!Pur®.

Tato kolekce je tak výjimečná díky zvláštnímu barevnému světu Natur!Pur. 
Ušlechtilý vzhled surového dřeva je příslibem čistého pocitu přírody. Dře-
věné dílce jsou opatřeny neviditelnou zakončovací vrstvou oleje Innovo 
NATUR, přičemž se snoubí hmatatelný NATUR charakter s  odolností a 
snadnou údržbou.

RUSTICO Borovice Zirbe Natur!Pur
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PRO KAŽDÝ VKUS.

Rozmanitost přírody.

VYPĚSTOVÁNO V PŘÍRODĚ.

Více čistých barev.

NENAPODOBITELNÉ NA DOTEK.

Jemně hoblované.

Milovníci přírody si zde každopádně přijdou na své. Ušlechtilý javor, do-
morodý dub, světlý jasan, sukovitý modřín, krásně vonící borovice Zirbe 
– zde se najde ta správná podlaha pro každý vkus a všechny styly interiéru.

Stejně jako sama příroda se neustále vyvíjí i povrchy a barevný svět tilo. 
Proto byl svět čistých barev rozšířen o dva barevné odstíny: Objevte 
nádhernou krémově hnědou Crema!Pur a jemně vřelou kávově hnědou 
Cafe!Pur.

Tak zní název pro exkluzivní pocit na dotek. Na dub působí nesrovnatelně 
měkce a jemně. Hoblování a jemná následná úprava přesvědčuje hmat 
NATUR vlnitostí. Těšte se jedinečný, příjemně sametový pocit na bosých 
nohou.

MARCANTO TREND Dub Cafe!Pur

Náš tip: 
Přejete si 

 Natur!Pur v celém 
 domě? Objevte 

 kolekce TREND a kombi-
naci barev tilo od strany 

26!
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MARCANTO TREND Dub Natur
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Tr e n dDvanáct barev ve třech druzích – a vše zcela v souladu s

S kolekcí tilo TREND vám nabízíme úžasný výběr dubových 

podlah v nejoblíbenějších barvách a druzích. Nejprve si vy-

berte barvu, pak druh a rychle a bez potíží najdete svou vy-

sněnou podlahu.

Zcela v souladu s TRENDY.
Objevte #PARKETT TREND kolekce PURISTICO  
TREND, MARCANTO TREND a RUSTICO TREND. Do nich 
jsme shrnuli dvanáct nejoblíbenějších trendy barev do tří ba-
revných světů – od intenzivních přes pastelové barvy až po 
čistý NATUR vzhled. A to vždy v klidných, živých a rustikálních 
druzích.

PŘÁLI BYSTE SI HARMONICKÉ OBYTNÉ PROSTORY, KTERÉ SVOU BAR-

VOU A ÚČINKEM SKVĚLE ODPOVÍDAJÍ VAŠIM POŽADAVKŮM?

Kolekce rozmanitosti.
 

Objevujte další tilo #PARKETT kolekce PU-

RISTICO, MARCANTO a RUSTICO, které do-

plňují kolekce TREND: Čekají na vás růz-

né druhy dřeva, zajímavá provedení hran a 

další zajímavé povrchy! Více od strany 86.

27PŘEDNOSTI | KOLEKCE TREND 27



DUB FELS DUB CARAMEL DUB MOCCA

DUB NATUR!PUR DUB CREMA!PUR DUB CAFE!PUR 

DUB EDELWEISS

DUB SAHARA

DUB WEISS

DUB MELANGE

DUB CHAMPAGNE

DUB NATUR

BAREVNÝ SVĚT TREND  12 barev ve 3 druzích
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Vizuální dojem završuje výběr správné-
ho druhu. Díky druhům mohou podla-
hy působit klidně, živě, nebo rustikálně. 
V kolekcích #PARKETT TREND najdete 
dvanáct nádherných barev rozdělených 
do tří kolekcí.

PURISTICO TREND – klidný, elegantní.
Tento druh se vyznačuje úžasně klidným, 
čistým vzhledem. Tato podlaha tvoří se 
svými jednotlivými suky decentní pod-
klad vašeho života.

MARCANTO TREND – živý, hezký.
Skvělý pro všechny, kdo si od své pod-
lahy přeje vzrušující vzhled. NATUR ne-
upravené suky této podlaze propůjčují 
význačný charakter.

RUSTICO TREND – rustikální, NATUR.
Původní, opravdové a rustikální: To a 
mnohem víc najdete v tomto druhu. Při-
rozené kouzlo zaručuje zajímavá hra ba-
rev a sukovitý vzhled.

S kolekcemi TREND tedy vytváříte har-
monické obytné prostory, které se k vám 
svou barvou a svým druhem skvěle hodí.

DRUH

MARCANTO TREND Dub Natur

RUSTICO TREND Dub Natur

PURISTICO TREND Dub Natur

2

  
 Našli jste trendovou barvu? Pak si tuto 
barvu vyberte v požadovaném dru-
hu.

  Jako např. RUSTICO TREND Dub Na-
tur

 
 A už jste našli svou vysněnou pod-  
 lahu! 

1

 
 Vyberte si své nejoblíbenější trendo-
vé barvy ze 12 různých možností.

 Jako např. dub Natur

TAK JEDNODUŠE TO JDE S

podlahami Trend.

29PŘEDNOSTI | KOLEKCE TREND



S novými kolekcemi tilo TREND je 
nyní možné zachovat v celém domě 
jednotné barevné prostory, a přitom 
podlahy vybrat podle různých poža-
davků jednotlivých obytných místností 
– a také na schody.

Stvořeno pro harmonické kombi-
nace.
Jednotlivé barevné prostory pro tilo 
znamenají, že barvy designových  
podlah barevného světa odpoví-
dají stejnojmenným parketovým 
podlahám. Tím vznikají harmonic-
ké a v  neposlední řadě praktic-
ké kombinace. Podání barev dva-
nácti dubových vzorů ve třech 
barevných světech kolekcí TREND –  
intenzivní, pastelové barvy a NATUR 
vzhled – je nádherně matné, elegantní 
a současně přirozené. Stylově a při-

rozeně s #PARKETT, nebo ušlechtile 
a funkčně s /DESIGN – užijte si pocit 
z bydlení ve zcela harmonickém pro-
středí. Žijte i vy v novém barevném 
světě tilo.

XXL formát při spojování barev.
Kdo si přeje barevné kombinace 
dílců podlah na vinylu, ten je u tilo 
správně! Aby bylo možné dosáh-
nout co možná nejautentičtějšího 
vinylového dekoru, byla selská prk-
na kolekce #PARKETT MARCANTO  
TREND naskenována v  původní ve-
likosti, aby je bylo možné vzhledově 
přizpůsobit a zařadit do kolekce ELITO  
TREND. Více o tilo XXL formá-
tech a základní technice pro  
podlahy /DESIGN najdete na straně 
32.

Jednotné barevné 
prostory.
Jednoduše kombinujte #PARKETT a /DESIGN.

Plynulé přechody mezi kuchyní a obývacím pokojem nebo předsíní a schody 
rozšiřují prostor a vnáší do něj harmonii. Jak je to ale možné realizovat, když 

se každá místnost řídí vlastními pravidly a od své podlahy vyžaduje jiné vlast-

nosti? Zatímco parketová a NATUR podlahy bodují přirozeným šarmem, de-

signové podlahy přesvědčují robustností a snadnou údržbou. Proto se museli 

zákazníci dosud často sáhnout ke kombinaci různých typů podlah s rozdílnými 

vzory a barvami.
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Schody a lišty

tilo KOMBINACE 
BAREV

Jednotné barevné pro-
story

Rychlá a snadná údržba 

Podlahy pro všechna použití Vyvinuto v Rakousku 

Věděli jste, že...  
... jsou barevné kombinace #PAR-

KETT a /DESIGN vyvinuté tilo na trhu 
jedinečné a nabízí mnoho výhod?

FARB

VERBUND

Matná elegance
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Velké formáty otevírají prostor a propůjčují mu pocit neomezené velikosti a elegance. Uplatnění 
najdou především ve velkých prostorech a nesou s sebou nádech majestátního prostředí. Dopo-
sud byly k dostání především pro #PARKETT, ovšem nyní tilo nabízí tyto speciální velikosti i pro 
vybrané kolekce /DESIGN!

Zámecké prkno – XXL formát pro #PARKETT.
Tyto nádherné dílce přináší do vašeho domova jedinečný šarm. Objevte dále naši kolekci MARCA-
NTO VARIO – a nekonečně mnoho možností. Neboť tyto kolekce nabízí čistou rozmanitost: Kombi-
nujte formáty s různými délkami a šířkami – pro obrázek pokládky, který bude vypadat podle vašeho 
vkusu.

/DESIGN v XXL formátu.
Velké formáty se již neomezují pouze na svět parket. Cílem vinylového délce nebo dlaždice /DE-
SIGN je vždy maximální přiblížení se originálu – a to ve všech ohledech od vzhledu přes pocit na 
dotek až po provedení hran a formáty jednotlivých podlahových prken a dlaždic. Objevte vinylové 
dílce kolekcí ELITO TREND a GRANDO a rovněž XXL formát dlaždic v kolekci ELEGANTO.

Speciálně položeny pro vaše nohy.

XXL formáty.

Opravdovým magnetem na pozornost jsou XXL 
dlaždice kolekce ELEGANTO. Ušlechtilý vzhled 
kamene už díky nové spáře ve tvaru písmene U 
skoro nerozeznáte od kamenné dlaždice. Více 
od strany 172.

Zažijte elitu podlahy /DESIGN – neboť žádná jiná 
nepřináší na odolné podlaze lépe živou krásu 
a přirozenost dřeva ve všech jeho aspektech.  
ELITO TREND není pouze technicky jedinečná, 
disponuje rovněž autentickým formátem sel-
ských prken dlouhých 2 200 mm. Více zjistíte od 
strany 168.

Kolekce věnovaná výhradně dlouhým dílcům. 
Neboť je u tilo nenajdete jen u parketových pod-
lah. Objevte působivý formát a pocit bez hranic, 
které tato kolekce slibuje. Více od strany 164.

Tato kolekce zaujme vzrušující proměnlivos-
tí. Nezáleží na tom, zda se vám líbí velkole-
pé provedení s  výše uvedenými zámeckými 
prkny, nebo budete-li chtít individuální ob-
rázek pokládky – MARCANTO VARIO nabízí 
obojí. Objevte velkorysou šířku pro vaše pro-
story nebo pozoruhodné kombinace růz-
ných formátů. Více zjistíte od strany 110.

/DESIGN

ELEGANTO.
/DESIGN

GRANDO.

#PARKETT

MARCANTO VARIO.
/DESIGN

ELITO TREND.
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Nedosažitelné, co se týká techniky a desig-
nu. 

Obvykle je vzor vinylových podlahových prken uměle pozměněn a rovněž kopírován. Tím vzni-

ká relativně rovnoměrný, umělý obrázek pokládky. Skutečný formát dřevěných dílců a zdvoj-

násobení základních vzorů jednotlivých dekorů kolekce ELITO TREND naproti tomu odpovídá 

autentickému NATURmu obrázku pokládky, které se nic nevyrovná.

Osm – namísto obvyklých čtyř – vybraných podlahových prken kolekce MARCANTO TREND 

bylo naskenováno v původní velikosti selských prken a přeneseno do světa vinylových podlah.

To nyní umožňuje kolekci /DESIGN ELITO TREND se dvanácti nádhernými matnými barvami 

reprodukovat celou délku a šířku parkety s rozměry 2 200 x 216 mm. Stejně jako u jednotlivých 

vinylových dílců na trhu je v tomto případě díky kombinaci reálného formátu, barev a vzorů 

povrchu dosaženo 100% autentického vzhledu parket.

MARCANTO VARIO Dub Natur
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Designové podlahy 
bez PVC.
Měkké bez změkčovadel.

Vinylové podlahy tilo /DESIGN slibují nej-
vyšší kvalitu, jsou kompletně testovány a 
lze je používat i ve zdravotnictví. Mnoho 

lidí se přeci chtělo zcela zříci změkčovadel 

a PVC – a tomu u tilo rozumíme. A přesně 

tím se vyznačuje náš výrobek SENSANO 

neobsahující PVC.

SENSANO Dub Werra

Promyšlená síla 
designu podlah 
tilo.

 Bez obsahu PVC 

 a změkčovadel. 

Objevte inovativní podlahy s osmi 

různými vzory pojmenované podle ně-

meckých řek. Více o kolekci SENSANO 

zjistíte od strany 176.

34



SENSANO Modřín Mosel

SENSANO.

Sametově hebké, krásně hřejivé pro 
nohy, a přitom se tak snadno udržují, 
jsou odolné a robustní – to je nová ko-
lekce SENSANO. A to ještě není na této 
podlaze to nejlepší. Protože díky speci-
ální dekorativní vrstvě z tinylu se dodává 
bez změkčovadel a PVC! 

Tinyl vyvinutý na základě poptávky po 
výrobcích neobsahujících PVC je termo-
plastická dekorativní vrstva, která stejně 
jako vinyl disponuje speciálními materi-
álovými vlastnostmi, jakými jsou snadná 
údržba a nízké opotřebení. Kromě toho 
je stejně jako vinyl výjimečně odolný. Ti-
nyl je samozřejmě pravidelně testován, 
musí přeci splňovat nejpřísnější standar-
dy. Zajímá vás to? Další podrobnosti o ti-
nylu a jeho výhodách najdete na straně 
82.
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ELEGANTO SPA Mramor Macarena
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Klid a uvolnění – toho si chce mnoho lidí užívat a dosáhnout mezi vlastními 

čtyřmi stěnami, kde je možné se skvěle zotavit ze stresu všedního dne. Tento 

trend nyní klade vysoké požadavky i na vnitřní uspořádání. Proto se spojují 

nejen kuchyně a obývací pokoje, ale i ložnice a koupelny.

Na podlahy kladou vysoké nároky zejména vlhké prostory. Pro všechny, kdo 
chtějí dosáhnout harmonického celkového dojmu, nabízí tilo perfektní řešení.

Kolekce tilo SPA.
Speciální předností je voděodolný materiál, který je při celoplošném lepení 
vhodný pro vlhké prostory: SPA Rigidboards jsou ideální do koupelen, protože 
jsou nepřetržitě chráněny před vlhkostí. Upozorňujeme, že je není možní po-
kládat přímo do sprchových koutů (do mokrých prostor).  Objevte nádherné a 
voděodolné rigidboards pro vlhké prostory s našimi dvanácti nejoblíbenějšími 
vzory /DESIGN. Více na straně 180.

Je to možné díky nové technice lepení.
Všechny podlahy tilo jsou v zásadě vhodné pro suché prostory. Ovšem díky 
speciální technice lepení může být podlaha SENSANO neobsahující PVC polo-
žena i v koupelně, předsíni nebo na WC. Pomocí této techniky je podlaha čtyři 
hodiny chráněna před vlhkostí. Podrobnosti najdete v příslušných návodech 

tilo pro lepení na adrese tilo.com/service.

Tip: Všechny údaje a přednosti rigidboards tilo najdete na straně 83!

Podlahy do kou-
pelen.
Odolné proti vlhkosti.

FEUCHTE-

SCHUTZ

4

FEUCHTE-

SCHUTZ

24
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MARCANTO TREND Dub Weiss

Přirozenost, která je cítit na každém kroku – to 

je trend parketových a NATURch podlah. Nád-

herně matné, olejované povrchy, kde lze rozpo-

znat všechny jednotlivé póry. Přesto by měly být 

podlahy odolné a snadno snášet požadavky ka-

ždodenního života. Proto mohou naši zákazníci 

využít exkluzivních povrchů tilo Innovo NATUR 

olej. Spojují hmatatelný NATUR charakter olejo-

vaných povrchů s odolností a snadnou údržbou 

laku.

Kvůli svým mnoha přednostem oblíbenost inova-
tivních povrchů roste. Proto je nyní najdete u všech  
kolekcí #PARKETT a rovněž na olejových vzorech 
z pravého dřeva.

Povrchy se snad-
nou údržbou. 
Innovo NATUR OLEJ.
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OD ZÁKLADŮ

žádné kompromisy.

Ošetření povrchu chrání surové dřevo, mění 
jeho vzhled a ovlivňuje jeho užitné vlastnosti a 
údržbu. Rozhodující pro „správné“ ošetření po-
vrchu jsou požadavky, které zákazník na produkt 
klade. 

Se správným výběrem pomáhají informace o 
jednotlivých vlastnostech. Přitom se značce tilo s 
Innovo NATUR olej podařilo něco výjimečného, 
sjednotit rozdílné přednosti oleje a laku. Výsle-
dek: nádherně matné a na dotek NATUR podla-
hy, navíc s nenáročnou údržbou a odolností.

A tak vypadá srovnání průřezů povrchů:

Innovo NATUR olej

PrůřezLak

Průřez

Olej

Průřez

tilo vyrábí skvělé
kombinace.

Naše povrchy Innovo NATUR olej najdete i v 

prodejnách našich partnerů – hledejte přitom 

tento symbol:

Lak vytváří na povrchu dřeva 

uzavřenou ochrannou vrstvu, 

čímž je ideálně chrání před 

poškozením. 

Olej zatéká do pórů dřeva. 

Tím vzniká porézní, NATUR 

vzhled.

Innovo NATUR olej zateče 

do pórů dřeva a současně 

na povrchu dřeva vytvoří 

uzavřený povlak, takže se 

stane odolnějším a současně 

si zachová svůj přirozený 

vzhled.  
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INNOVO NATUR OLEJ

Výhody.

Matná elegance.
Innovo NATUR olej nanesete nevidi-
telně na svou podlahu. Vzor se zna-
telně zdůrazní, povrch zůstane matný 
a přirozený. V porovnání mezi běžně 
dostupnými matnými laky a NATUR 
oleji naše povrchy dosahují vynikající 
úrovně lesku. 

Rychlá a snadná údržba.
Innovo NATUR olej zateče do podlahy. 
Proto nepředstavuje suché a mokré 
čištění žádný problém: Po podlaze je 
možné za krátkou dobu chodit a mů-
žete ji čistit bez nákladného použití 
strojů. 

Odolnost.
Innovo NATUR olej vytváří hlubokou 
ochrannou vrstvu. Podlaha se stane 
robustnější. Je vysoce odolná proti 
popraskání, odření a obroušení.

Vyvinuto v Rakousku.
Téma podlah známe dokonale a víme, 
co je třeba, abyste ze dřeva jako ma-
teriálu dostali to nejlepší. Innovo 
NATUR olej v sobě spojuje desetiletí 
odborných znalostí a vášně ze srdce 
Rakouska.

NATUR.
Olej se z 90 % skládá z NATURch su-
rovin a byl otestován a schválen podle 
ÖNORM. Proto je Innovo NATUR olej 
ideálním řešením pro dlouho pěknou 
a robustní podlahu.

MARCANTO TREND Dub FelsMARCANTO TREND Dub Fels
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Věděli jste, že...  
... Innovo NATUR olej vyvinutý znač-
kou tilo v sobě skrývá víc, než je pa-

trné na první pohled? Je tedy opráv-
něnou hvězdou mezi povrchy.

Innovo 
NATUR  

olej

Přírodní

Matná elegance

Rychlá a snadná údržba Vyvinuto v Rakousku 

Odolnost
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PURISTICO TREND Dub Natur!Pur
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Navrhněme 
si vlastní ži-
vot!

43DESIGN S VYUŽITÍM PODLAH | INSPIRACE

Inspirace
a nápady.

Na následujících stránkách se vše točí ko-

lem designu s využitím podlah. Ukážeme 

vám různé světy podlah, jak působí barvy 

a tvary a na co byste si měli při zařizování 

dávat pozor. Získejte inspiraci a nápady, 

abyste se u sebe doma cítili od základu 

dobře.



RUSTICO TREND Dub Weiss RUSTICO TREND Dub Natur

Individuální 
dobrý pocit
snadno od základu.

Vše začíná výběrem podlahy. Tvoří základ další-
ho rozhodování a výrazně se podílí na vnímání 
prostoru. Přitom má každá místnost své jedineč-
né nároky. Jak dlouho se v ní zdržujeme? Hle-
dáme klid, nebo kreativní podměty?

Důležitou roli hrají samozřejmě i trendy bydlení. 
Otevřené prostory, které již nejsou mezi sebou 
jasně odděleny, nabízí mnoho možností. Ale kte-
ré podlahy jsou ty správné pro jednotný dojem?

Nechte se inspirovat na následujících stránkách – 
a možná zde najdete odpovědi na některé či jiné 
otázky. Podívejte se na postřehy a nápady týkají-

cí se bydlení a života v celém domě a rovněž na 
tipy a inspiraci ohledně barev, tvarů a vzorů po-
kládky, které vám pomohou s výběrem správné 
podlahy pro váš domov.
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MARCANTO Modřín Natur!Pur
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Místo, kde se cítí dobře celá rodina: Zde se 
smějeme a žijeme. Všední pracovní den je mi-
nulostí, uklidňujeme se, užíváme si příjemné-
ho pocitu bosých nohou a můžeme se tedy 
správně uvolnit. Zcela jasné: V popředí se na-
chází pocit pohody. Podlaha by měla přispí-
vat k domácímu prostředí, obzvláštní odol-
nost nebo robustnost jsou spíše podružné.

Puristicky elegantní, nebo rustikálně přírodní – 
parkety přináší do obývacího pokoje život. A to 
zcela podle vašeho přání a ve vašem stylu. Kdo 
by si přál obzvláště robustní podlahu, doporuču-
jeme mu vinylovou podlahu.
 

Máte rádi otevřené prostory?

Kuchyni spojenou s obývacím poko-
jem? Pak objevte kombinaci barev  
tilo! S nimi můžete kombinovat #PARKETT a  
/DESIGN – a to ve stejném barevném světě, aby 
vznikl harmonický celkový dojem!

ROBUSTO Dub Ivory

OBÝVACÍ POKOJ.

Jednoduše dobrý pocit.

Náš závěr.

V obývacím pokoji je možné vše – od jemné 

masáže chodidel ohoblovanými díly parket 

až po uvolňující pocit bosých nohou.
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V kuchyni je vždy živo. Připravujeme, čistíme, krájíme a va-
říme. A všichni zapálení kuchaři vědí: Může se tu něco i 
rychle pokazit. Proto klademe při výběru podlahy do ku-
chyně vyšší nároky také na snadnou údržbu a robustnost.

S vinylovou podlahou nic nebrání tomu, abyste si užívali. A 
to nejlepší: Díky mnoha různým vzorům si můžete navrhnout 
kuchyň zcela podle vašich představ. Protože s vinylem je vše 
možné – od přírodní imitace dřeva přes vzhled pravého ka-
mene až po chladný vzhled kovu.

#PARKETT v kuchyni?
Ano, proč ne? I parketové podlahy se nyní snadno udržují. To 
platí i pro kolekce tilo #PARKETT, které jsou nejlépe chráně-
né inovativním povrchem Innovo NATUR olej. Spojují hma-
tatelný přírodní charakter olejovaných povrchů s odolností a 
snadnou údržbou laku. 

MARCANTO TREND Dub Weiss

Náš tip: 
S pravidelnou údržbou vydrží vaše podla-

ha déle. Vždy přitom používejte výrobcem 
doporučené čisticí a pečující prostředky. 

ELEGANTO Concrete Natur

KUCHYNĚ.

Příjemné místo kolem dokola.
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RUSTICO Borovice Zirbe Natur!Pur

Zavřete oči, nadechněte se a uvolněte – v ložni-
ci si všichni přejeme příjemnou atmosféru, kde 
rychle zapomeneme na všední den. Přírodní 
dřevo nebo korek předávají mnoho svých dob-
rých vlastností do vlastních čtyř stěn. Mají vždy 
příjemnou teplotu, jen velmi málo chladí a již 
ráno nás vítají hřejivým pocitem, když sundáme 
nohy z postele!
Přirozenost parketových a korkových podlah za-
jišťuje příjemné klima v místnosti a přispívá tak 

vašemu zdraví! Můžete zde uvolněně spát.

Vinylová podlaha v ložnici?
Všichni, kdo si i v ložnici přejí podlahu se snad-
nou údržbou, se mohou i v tomto případě bez 
rozmýšlení rozhodnout pro vinylovou podlahu.

LOŽNICE.

Přirozené uklidnění.
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Tady si hrajeme, smějeme se a řádíme. A když 
zbude čas, i spíme. Takřka žádná místnost nemá 
tak mnohostranné požadavky a nároky jako dět-
ský pokoj. Podlaha toho zde musí zvládnout hod-
ně a současně zůstat příjemně teplá a zdravá.

FAVORITO Kaštan Baltic

Náš „tajný tip“: 
Nádherně vonící borovicové 
parkety – éterické oleje z borovi-
ce Zirbe vydávají jemnou vůni a 
uklidňují.

Děti tráví ve svých prvních letech hodně času na podlaze – leží, sedí, lezou 
a běhají. Korek a linoleum jsou krásně měkké, hygienické, a přitom dlouho 
vydrží a jsou úžasně robustní. Do dětského pokoje se samozřejmě skvěle 
hodí i parkety. Kartáčované povrchy odpouští tolik škrábanců.

Komu hodně záleží na odolnosti a snadné údržbě, položí vinylovou podla-
hu. Voděodolný hladký povrch je možné snadno čistit, krásně hřeje chodi-
dla, tlumí hluk a zajišťuje příjemný pocit při chůzi.

DĚTSKÝ POKOJ.

Místo plné života.
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NOVO Dub Nil

ELEGANTO Mramor Carrara

PŘEDSÍŇ.

Působivý uvítací pro-
stor.

Posaďte
se.

Možnosti sezení propůjčují každé míst-

nosti útulnější charakter. Především 

v předsíni nebo na podlaze působí 

lákavě, nebo slouží jako praktické 

odkladiště.

První dojem se počítá – a když ví-
táme návštěvu, je to ponejví-
ce v tomto prostoru. Pro nás to 
znamená pocit „návratu domů“  
po dlouhém dni. Proto se nechceme 
příliš starat o to, zda jsou naše boty 
mokré či špinavé. Chceme jednodu-
še vstoupit nebo vždy srdečně přivítat 
hosty.

Skvělým řešením je vinyl. Ať se již o 
příjemné domácí prostředí stará imi-
tace dřeva nebo výrazný prvek se 
vzhledem kovu – můžete zde realizo-
vat vlastní styl spojený s nepřekonatel-
ně snadnou údržbou.
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NOVO SPA Dub Mandel

ELEGANTO SPA Břidlice Natur

KOUPELNA A WC.

Uvolněná příjemná atmo-
sféra.

V koupelně si chceme užívat pohodlí od hlavy až 
po paty. Nezáleží na tom, zda se jedná o večerní 
uvolňující koupel nebo po ranní rutinně – teplá 
podlaha významně přispívá k naší pohodě.

V žádné jiné místnosti nechodíme tolik naboso 
jako v koupelně. Kromě vzhledu a pocitu na do-
tyk ovšem rozhoduje ještě jedno: Podlaha musí 
odolávat vysoké vlhkosti vzduchu a vyteklé vodě.

Přesně proto vyrábíme voděodolné, robustní 
vinylové rigidboards. V porovnání s dlaždicemi 
jsou sametově hebké a hřejí chodidla – a v růz-
ných vzorech. Zařiďte si koupelnu ve svém stylu. 
Zcela bez kompromisů.
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SKVĚLÉ SPOJENÍ S

barevnou kombinací tilo.

POCIT

šíře bez hranic.

Jednotná podlaha dále zdůrazňuje charakter otevřeného prostoru. Takže 
zrušte hranice a vaše obytné prostory budou jak podle jednoho vzoru. Ale 
která podlaha se k tomu bude hodit? Parkety jsou v současnosti díky pokro-
čilému povrchovému ošetření dobře chránění a mohou být položeny v ce-
lém domě. Samozřejmě je pak nutné v některých obytných prostorách nut-
né o něco více zpozornět. Tím se ovšem milovníci parket nenechají odradit. 

Vinyl je například velice flexibilní – nádherný v obývacím pokoji, se snad-
nou údržbou a robustní v předsíni a koupelně. Ale co by se stalo, kdybyste 
mohli oba tyto materiály bezchybně spojit?

Využijte výhody obou světů: nádhernou přirozenost pro příjemné prostře-
dí s pocitem pohody, které dodají parkety v obývacím pokoji, a snadnou 
údržbu a robustnost vinylu, např. v kuchyni. V kolekcích TREND jsou k do-
stání v rámci stejného barevného světa a vzhledově se téměř nedají roze-
znat. Tak se dají bez problémů vyřešit také plynulé přechody mezi předsíní 
a kuchyní, nebo například mezi ložnicí a WC.

Kuchyně a jídelna plynule přechází do obývacího pokoje. Dalším vyjádře-
ním je připojení koupelny přímo k ložnici. Při navrhování velkých prostor 
hrají významnou úlohu také podlahy. 

d o m o vPodlaha pro celý

TREND OTEVŘENÝCH PROSTORŮ NADÁLE BEZE ZMĚNY 

POKRAČUJE. 
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POSTUPNĚ K

harmonickému celkovému 
vzhledu.

RUSTICO TREND Dub Natur MARCANTO Dub Cafe!Pur

ELITO TREND Dub Melange

2
a další oblasti 

spojit do velkého,
otevřeného a lákavého obývacího 

pokoje.

Jednotné přechody se netýkají jen podlahy. Při 
návrhu podlahy myslete i na schody a lišty – ty tvo-
ří přechody na nové úrovně a dokreslují celkový 
vzhled. Hezky navržené schody přitom rozšiřují 
obytný prostor. Pro jakýkoli podklad se rozhodne-
te, k tomu vám nabídneme i schody.
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MARCANTO TREND Dub Mocca

MARCANTO TREND Dub Natur

Barvy podlahy
ve správném odstínu.

Barvy na nás působí, ovlivňují naše jednání a po-

city, přestože často podvědomě. Proto je výběr 
barvy velmi důležitý i u podlahy. Koneckonců se 
chceme v  obývacím pokoji a ložnici uvolnit a cí-
tit dobře. Zatímco do kanceláře bychom si vybrali 
něco stimulujícího. 

Světlé barvy podlahy.
Místnosti se světlými podlahami působí opticky vět-
ší. Zdají se vzdušnější, prostornější, delší. Přitom jsou 
světlé barvy podlah tak nadčasové, že se k nim hodí 
téměř každé vybavení. Zajímavá je hra s kontrasty, 
například tmavý nábytek na světlé podlaze a na-
opak. Ale i bílá pohovka na nich bude vypadat skvěle 
– nejlépe se silným barevným akcentem v místnosti.

Střední barvy podlahy.
Podlahy této kategorie pro nás představují spojo-
vací článek mezi světlou a tmavou – například pří-
rodní parkety z dubu nebo jasanu. Mnoho nuancí 
je možné krásně zkombinovat do rozmanitého cha-
rakteristického stylu. Nádherná je přírodní dobová 
podlaha v kombinaci se severským minimalismem 
nebo vědomě umístěnými akcenty. K jemné struk-
tuře dřeva se hodí i nábytek v  teplých, zemitých 
tónech.

Tmavé barvy podlah.
Tmavá podlaha působí zejména ve velkých míst-
nostech ušlechtile a elegantně. Tmavšího tónu 
docílíme například tepelnou úpravou. Zahříváním 
vznikají nádherné karamelové nebo mocca tóny. 
Na tmavé podlaze správně zazáří světlý nábytek, 
ale i chladné modré, šedé, nebo také zelené ba-
revné odstíny. V kombinaci se světlým stropem a 
světlými stěnami bude navíc prostor působit optic-
ky širší.
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MARCANTO TREND Dub Champagne
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Stylové bydlení
se správnou podlahou.

Různé styly zařízení mají jedno společné: 
Zprostředkovávají zvláštní pocit z bydlení. 
Vy dodáte nápady a inspiraci, jak bychom 
případně chtěli navrhnout naše místnosti. 
Přitom se ukazuje velmi jasný obrázek – 
od zařízení až k těm správným doplňkům. 
Sestavili jsme pro vás výběr ze tří nadčaso-
vých moderních stylů bydlení – a k nim vám 
ukazujeme vhodné podlahy.

PURISTICO Dub Natur!Pur, jemně hoblovaný

Je to váš
domov.

Inspirujeme a ukazujeme 

možnosti. Především je ale 

důležité, co se líbí vám a s 

čím se budete cítit dobře. 

Poslouchejte svůj instinkt.

56



MODERNÍ BYDLENÍ.

Méně je více.

Nedotčený, střízlivý, nenápadný – tím 
se tento styl bydlení vyznačuje nejvíc. 
Namísto opulentnosti vyzařuje eleganci 
a přitom sjednocuje jasné linie a struk-
turu pomocí hřejivé povahy a dlouhou 
životností. Tento styl vás pobízí k promy-
šlenému zařizování a nákupu. K tomu se 
hodí především zemní a mořské odstíny 
materiálů, jako jsou lýko, len a přirozeně 
dřevo.

Pro tento styl zařízení vznikl barevný od-
stín tilo Natur!Pur. Bezproblémově za-
padá, působí svěže jako z lesa a přitom 
vyzařuje čistý, autentický přírodní cha-
rakter.

Promyšlený přírodní charakter stojí v po-
předí – a jedná se o více než trend. Je to 
budoucnost.

RUSTICO Borovice Zirbe Natur!Pur
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RUSTICO TREND Dub Natur

Jasný, klidný, nadčasový – to definuje skromné 
bydlení, aniž by přitom bylo chladné nebo stříz-
livé. Umožňují to přírodní materiály a přirozené 
barevné nuance. Pastelové a zemní barvy vytvá-
ří ve spojení s bílým bytovým textilem a velkým 
množstvím dřeva příjemný pocit z bydlení. Jed-
noduchou čistotu dále podtrhují kvalitní, trvanli-
vé materiály, jako jsou hedvábí, bavlna nebo len, 
a rovněž lehký nábytek působící dojmem, že se 
vznáší, například závěsné příborníky. 
Nadčasově hezky a přímo skvěle se k to-

muto stylu hodí kolekce PURISTICO. Peč-
livě předem vybrané pouze s jednot-
livými suky vytváří jednoduše krásný,  
decentní dojem.

Zbavte se „zbytečných“ maličkostí a umístěte 
věci do středu, kde vám mohou opravdu dělat 
radost.

PURISMUS – RAFINOVANOST

v jednoduchosti.

58



RUSTIKÁLNÍ STYL BYDLENÍ.

Útulné je moderní.

ELITO TREND Dub Edelweiss

Náš tip: 
Všem, kdo si přejí robustní, odolné pod-

lahy, můžeme doporučit naši kolekci /
DESIGN ELITO TREND. Přináší nádherné 

vzory kolekcí  
#PARKETT TREND na vinylu – k neroze-

znání podobné v rámci celého barevné-
ho světa!

Dotýkejte se, ciťte, žijte všemi smysly – to je podstata rustikál-
ního stylu bydlení. Zaměřuje se na opravdovost a autenticitu. V 
popředí se přitom nachází hrubé dřevo, kožešiny a len, struktury 
a textury. Zásada zní: zdůrazňovat – nepřeplácat. Tento styl tedy 
žije neutrálními, jemnými odstíny s  tmavými, silnými akcenty. 
Přírodní „surové kusy“ v kombinaci s jednoduchými, dle libosti 
vybranými doplňky vytváří tu pravou atmosféru dobrého pocitu.

V tomto případě je „základem“ pro výběr pravá dřevěné podla-
ha rustikálního druhu: tilo RUSTICO a RUSTICO TREND. Hřejivé, 
živoucí a mnohostranné, tak dřevo ukazuje svůj opravdový cha-
rakter.

A nejlepší je, že můžete tento styl bydlení dále a dále rozvíjet, 
protože pak bude působit co nejpřirozeněji.
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Kromě barev, povrchu a druhu má rozhodující vliv na to, jak bude podlaha v místnosti působit, ze-

jména formát. Různé délky a šířky mění vzhled podlahy, mohou nechat působit prostor širší nebo 

menší a vdechnout mu život. 

Od základů

ten správný formát.

MALÉ FORMÁTY.

Velký účinek.

Chcete malé místnosti propůjčit velikost? Pak 
jsou správnou volbou malé formáty. Protože čím 
menší je formát, tím větší vzbuzuje místnost do-
jem. V kombinaci např. s efektním francouzským 
vzorem se místnost dále roztáhne a mezi své 
čtyři stěny přinesete život a pohyb. Jste zvědaví? 
Objevte naši kolekci >PŘÍRODNÍ EFFECTO – na 
straně 128.

VELKÉ MÍSTNOSTI.

Velké formáty.

Prostor ve velké místnosti využijte pro velké for-
máty. Protože tam zvou ke vstupu, otevírají pro-
stor a propůjčují mu pocit téměř nekonečné šíř-
ky.

Ať již se jedná o obzvláště dlouhé, elegantní 
zámecké palubky např. z naší kolekce MARCA-
NTO VARIO, vinylové vzory ve formátu selských 
prken kolekcí ELITO TREND a GRANDO nebo 
XXL dlaždice kolekce ELEGANTO – najděte ten 
správný formát pro váš styl!

Kombinování formátů.

Máte rádi decentní, ale působivé detaily? Přesně to nabízí kombinace různých 

formátů dílců.

Kolekce MARCANTO VARIO si vědomě pohrává s různými formáty a vytváří tak 

možnost jedinečných, nezaměnitelných a zajímavých vzorů obrázku pokládky 

ve vašich místnostech. Více se dočtete na straně 110.
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GRANDO Modřín Natur

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor

Účinek podlah a tvarů nejlépe zjistíte 
v aplikaci tilo Floor Layer. Na aplikaci 
přejdete zde.
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MARCANTO TREND Dub Caramel
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MARCANTO Dub Natur!Pur MARCANTO Dub Natur!Pur

Směr a vzor pokládky mají velký vliv na dojem z celé místnosti. 
Především na to, jak ji budeme vnímat velkou a širokou, nebo na-

opak malou a těsnou.

Správný směr.
Podlahová prkna mají obvykle obrázek pokládky od dveří k oknu, 
což vybízí ke vstupu do místnosti a k pohledu z okna. 

Na chodbách nebo v dlouhých místnostech dává často smysl – v 
rozporu s doporučeními – pokládka v podélném směru. Prostor se 
tím opticky roztáhne a působí otevřeně a přátelsky.

Směrová
pokládka.
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Ze starého nové
a to od podlahy.

Renovace s sebou vždy nesou zvláštní požadavky. Ovšem představují také velkou příležitost: od 
základů navrhnout svůj domov podle vlastních představ konečně realizovat to, o čem jste možná 
již dlouho snili. 
Dříve se místnosti plánovaly a zařizovaly jedna po druhé. Tomu odpovídal i výběr podlah. Dnes 
se naproti tomu žije otevřeně a snažíme se o celkové harmonické vyznění společné pro všechny 
místnosti. Využijte svou příležitost!

Základ, který je třeba dodržovat.
Pro renovaci můžete v zásadě použít jakoukoliv podlahu tilo. Než ale začnete pilně pracovat, je 
třeba si promyslet následující témata.

Konstrukční výška.

Důležité téma, které je třeba zohlednit pro 
prevenci problémů s přechody mezi míst-
nostmi a zárubněmi, se nazývá „konstrukč-
ní výška“. Dávejte pozor na celkovou tloušť-
ku podlahy. Výrobky tilo jsou proto díky svým 
kompaktním rozměrům obzvláště flexibilní –  
s 5,3 mm až 13 mm najdou své uplatnění při ka-
ždém použití.

Podklad.

Připravenost podkladu a jeho vhodné prove-
dení musí být zkontrolovány podle DIN 18365 
„Pokládání podlah“ případně pode ÖNORM 
B2236. Musí být mimo jiné čistý, nepoškrábaný, 
rovný a suchý – musí být odstraněny stávající ne-
rovnosti jako zbytky omítky nebo kapky barvy, 
stejně jako textilní podlahové krytiny, například 
koberce nebo vpichovanou plst. Bezpodmíneč-
ně doporučujeme, abyste se obrátili na odbor-
níka a drželi se způsobu pokládky podle návodu 
k pokládce od tilo. Videa informace najdete na 
tilo.com.

Schody & lišta.

I schody lze bez problémů renovovat a na-
vrhnout se stejným vzorem jako zbývají-
cí prostory. Se schodovými hranami schodů 
Kompakt od tilo pro tento případ nabízíme 
speciální výrobky s nízkou konstrukční výškou –  
rozhodující podle stávajícího podkladu. Více 
schodech a liště zjistíte od strany 184.

Koupelna.

Vlhké prostory, jako jsou koupelny, kladou na 
podlahy zvláštní požadavky. Ty musí být zohled-
něny i při výběru podlahy. Zde se zvlášť dobře 
uplatní naše SPA rigidboards ze sortimentu /DE-
SIGN.

Pak již nebude stát renovaci nic v cestě!
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Us pe ch s  p od lh o uPřed realizací

Správný výběr podlahy není rozhodnutí, který by se mělo dělat na zákla-
dě prchavých trendů nebo náhlého nápadu. Výběr musí být promyšle-

ný, budete-li se chtít z podlahy těšit celé roky. V tom bychom vás chtěli 

podpořit a přitom vám pomáhat, abyste si od začátku kladli ty správné 
otázky, abyste se nakonec krok za krokem propracovali ke své perfektní 
podlaze.

1

 
 Jak intenzivní bude použití v dotčené oblasti?

  Čím intenzivněji bude prostor využíván, tím musí více vydržet i podlaha. Na silně 
frekventovaných místech padá volba často na robustní a odolný vinyl.

 ......................................................................................................................................

2

 
 Kolik času budu chtít věnovat čištění a údržbě?

  Údržbu naolejovaných parket je samozřejmě nutné provádět pravidelněji než u 
vinylových podlah či lakovaných povrchů.

 ......................................................................................................................................

3

 
 Jak důležité jsou pro mě přírodní materiály?

  Bez ohledu na to, jak snadno se vinyl udržuje – pro někoho jsou nejdůležitější pří-
rodní materiály. V takovém případě vám doporučíme sortiment #PARKETT nebo 
>PŘÍRODNÍ.

 ......................................................................................................................................

4

 
 Jaká podlaha se hodí k mému zařízení?

  Inspiraci k tomuto tématu najdete na straně 56 katalogu, nebo si svou požadova-
nou podlahu vyzkoušejte s aplikací tilo Floor Layer.

 ......................................................................................................................................

v
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Tyto otázky slouží k 
první orientaci.

Nejlepší bude. Když si budete dělat poznámky, 

které si pak přinesete na schůzku s poradcem. 

To je skvělý základ, abyste pak mohli najít svou 

konkrétní vysněnou podlahu.

5

 
 Mám si podlahu položit sám, nebo si ji mám raději nechat položit?

  Všechny naše podlahy se v zásadě pokládají snadno. Profesionál bude ovšem 
bezpečně znát všechny nože, dokáže perfektně připravit podklad a podlahu 
případně i přilepit.

 ......................................................................................................................................

6

 
 Jaká smí být maximální konstrukční výška podlahy?

  Velmi důležitá otázka: Naše podlahy jsou relativně kompaktní. Abyste předešli 
nepříjemnostem, měli byste ovšem před koupí podlahy vědět, kolik místa vám 
například ještě zbývá kolem dveří.

 ......................................................................................................................................

7

 
 Kolik m2 podlahy potřebuji?

  Obvykle je nutné k ploše podlahy, kterou budete potřebovat, připočítat 5% 
prořez. Tak budete mít zaručenou jistotu.

 ......................................................................................................................................

8

 
Potřebujete také schod a/nebo lištu?

  Schod není pouhým spojem mezi dvěma podlažími. Je důležitým designovým 
prvkem a součástí vašeho obytného prostoru. Ať již je na scénu zasazen kon-
trastně, nebo svým dekorem krásně ladí s podlahou – žijte svým stylem!

 ......................................................................................................................................
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7 kroků
 kvysnene podlaze

Svou oblíbenou podlahu najdete v tomto katalogu, 
na tilo.com, nebo u vašeho prodejce tilo!

Svou podlahu virtuálně položte: s aplikací tilo Floor 
Layer!

Na podlahy si sáhněte a vyzkoušejte si je: Objednejte 
si domů podlahový box tilo se svými vybranými vzo-
ry, nebo navštivte našeho prodejce.

Díky spoustě inspirace, nápadů a dojmů se nyní roz-
hodnete. Která podlaha tilo vás přesvědčila?

...........................................................................................

.....

Už jste si vybrali? Skvěle! Pak navštivte prodejce tilo a 
svou oblíbenou podlahu si objednejte.

Nezapomeňte: Mysleli jste na schody a vhodné liš-
ty?

Jednoduše si užívejte: Oslavte s přáteli důležitý mil-
ník – vaši vysněnou podlahu!

1

2

3

4

5

6

7

v v
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MARCANTO TREND Dub Caramel

A tak to jde

dále!
Nejste si úplně jisti, jaké materiály jsou pro podlahy k dostání?  
Nebo jaké jsou přesně jejich vlastnosti? Pak se těšte na následující kapi-
tolu!

Podíváme se blíže na různé materiály a jejich účinky, jaké jsou jejich před-
nosti a kde a jak tyto různé kolekce tilo najdete.

Pojďme žít!
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PURISTICO Dub Natur!Pur, jemně hoblovaný
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Nechme ožít 
rozmanitost!
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S rozmanitými
materiály.

Na následujících stránkách zjistíte vše, 

co potřebujete vědět o materiálech 

používaných u tilo a mnoha jejich před-

nostech. #PARKETT, >NATUR, nebo /

DESIGN – každá kolekce 

nabízí něco jedinečného!

Zde najdete odpovědi na otázky

týkající se vlastností a toho, která

podlaha je nejvhodnější pro konkrétní 

požadavky!



Materiály.
NATUR, nebo k nerozeznání stejně pěkné.

Nic neodráží náš styl a naši osobnost tak jako 

naše obytné prostory. Chladná elegance, nebo 

rustikální přirozenost – každý se cítí příjemně a 
doma v jiném prostředí. A tak to má také být!

O to důležitější je ovšem výběr těch správných 
materiálů – a ten začíná u podlahy. 

O různých materiálech a jejich účincích.
Náš dobrý pocit ve velké míře ovlivňují materiá-
ly, které použijeme pro zařízení. Barvy, struktury, 
pocit při chůzi – to vše přispívá, přestože často 
podvědomě, k tomu, jak vnímáme prostor a jak 
se v něm cítíme. Volba materiálů tedy představu-
je zásadní důležité rozhodnutí. A to jak z hlediska 
návrhu, tak z hlediska pohodlí.

Nejprve si musíme odpovědět na otázku, 
zda upřednostníme NATUR materiály, jako 
jsou parkety, pravé dřevo, korek nebo lino-
leum, nebo úžasné od pravých k nerozezná-
ní podobné imitace NATURch povrchů, ja-
kými jsou vinyl, tinyl, nebo jako rigidboards.

Pro lepší přehlednost, a abychom vám usnadnili 
výběr, rozdělili jsme u tilo rozmanitý svět podlah 
na tři oblasti:

#PARKETT – s pravým dřevem
>NATUR – s pravým dřevem, korkem a linoleem
/DESIGN – s vinylem, tinylem a vinylovými rigid-
boards

Rozmanitý výběr, vytvořeno přírodou.
Dřevo, korek, nebo linoleum – co pochází z pří-
rody, přináší přirozenost i do našeho života. Pod-
lahy z našich kolekcí #PARKETT nebo >NATUR 
se tedy pyšní výjimečným šarmem a mezi vlastní 
čtyři stěny přináší domácí pohodu.

Design bez hranic, inspirováno přírodou.
Nemusí být vždy vše originál. Nejmoder-
nější technika přenáší téměř každý vzor na  
vinyl a tinyl kolekce /DESIGN: je jedno, 
zda na nápadný optický prvek a užitný in-
dustriální styl s  dekorem železo Rost, pro 
stylový výraz se vzhledem kamene, nebo 
přirozené prostředí díky imitaci dřeva.
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ELITO TREND Dub Natur!Pur

MARCANTO TREND Dub Cafe!Pur EFFECTO Dub Natur francouzský vzor
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AUTENTICKÁ ROZMANITOST

bude vždy oceněna.

Surové dřevěné dílce se vedle sebe pokládaly jako podlaha již od středo-
věku. Později se používaly hoblovaná podlahová prkna z měkkých dřevin 
– základ parket, jak je známe dnes. Rozmanitost dřeva vzbuzovala zájem 
a lidé začali s podlahovými prkny pohrávat, mořit je a pokládat v různých 
délkách.

A tento zájem, tato vášeň vytvářet vždy nové druhy a zajímavé vzory ob-
rázku pokládky trvá nepřetržitě dodnes a je i hnacím motorem nás v tilo, 
abychom nad podlahami neustále dále přemýšleli. Díky svým úžasným 
vlastnostem jsou parketové podlahy tilo fascinujícím středem rodinného 
života, naplňují prostor přátelským světlem, voní a jednoduše působí dob-
ře.

#Par k e t tŽivoucí rozmanitost položená k nohám.

VŠICHNI TÍM ŽIJEME – PARKETY.  

CO JE TO VLASTNĚ PARKETA? 

A v čem spočívá rozdíl mezi parketami a podlahou z pravého dřeva? Par-
keta je čistě NATUR, opravdová dřevěná podlaha, ovšem nikoliv podlaha 
z pravého dřeva. 

Rozhodujícím rozdílem je zde konstrukce. Dřevěnou podlahu je možné 
označit za parketovou pouze tehdy, je-li horní vrstva, tedy užitná vrstva, 
silná minimálně 2,5 mm. Pokud je tenčí, hovoříme o podlaze z pravého 
dřeva. Jak parketová podlaha, tak podlaha z pravého dřeva jsou ovšem 
vyrobeny z pravého dřeva.
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e t t
PURISTICO TREND Dub Natur

#PARKETT 
a její přednosti.

1.  NATUR styl a příjemné klima v místnosti 

Parkett přesvědčuje úžasnou přirozeností – skvěla pro všechny, kdo milují prvotní šarm. Pravá 

dřevěná podlaha navíc reguluje klima v místnosti, když odebírá, nebo naopak přidává vlhkost.

2.  Úžasný pocit na bosá chodidla 

Struktura, zvláštní opracování – v příjemně hřejivých parketách můžete cítit život.

3.  Inovativní povrchy se snadnou údržbou 

Snadné čistění a údržba parket je hlavním tématem i pro tilo.  

S povrchy Innovo NATUR olej stanovíme opravdové referenční měřítko.

4.  Speciálně položeny pro vaše nohy 

Všichni, kdo milují přirozenost, si s pravou parketovou podlahou splní svůj sen.  

Kousek přírody, který lze nazývat svým vlastnictvím a na který se každý den těšíme.

5.  Proměnlivě rozmanitý design 

Téměř žádná jiná podlahová krytina nenabízí tolik prostoru pro individuální design. To je 

možné díky výběru z různých druhů a povrchů.

6.  Jedna podlaha pro několik generací 

Díky dlouhé životnosti parket, nejen kvůli vždy novým povrchům, se může z nádherné NATUR 

podlahy často těšit několik generací.
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›  Na t urHřejivá přirozenost položená pro vaše nohy.

SAMETOVĚ HEBKÝ KOREK, DYNAMICKÉ DŘEVO NEBO ODOLNÉ LI-

NOLEUM: 

příroda stvořila bohatý repertoár rozmanitých materiálů. My z tilo pro vás 
vybíráme ty nejlepší a zpracováváme je na kvalitní obklady. Tak se výji-
mečné suroviny stanou výjimečnou podlahou vašeho domova. 

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor
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UDRŽITELNÉ ŠETŘENÍ NATURCH ZDROJŮ.

Pravé dřevo.

tilo podlaha z pravého dřeva je vysoce jakostní a individuální – a současně 
je to nejúspornější způsob využití dřeva. Protože z jednoho plnometru su-
rového dřeva se vyrobí zhruba 600 m² podlahy z pravého dřeva. Pro srov-
nání: Ze stejného plnometru získáme cca 35 m² parket. Ve výrobě se pravé 
dřevo zpracuje na tenké plátky. Tloušťka hotového výrobku činí 8,5 mm 
– takže se podlaha optimálně hodí k renovaci. Nízká hmotnost a optimální 
formát umožňují balení na palety a usnadňují skladování a přepravu. Tím 
podlaha z pravého dřeva od suroviny až po konečný výrobek skutečně 
přispívá k ochraně klimatu.

PRAVÉ DŘEVO
a její přednosti.

1.  Úžasná alternativa 

Podlaha z pravého dřeva je přirozeně hezkou, a především cenově výhodnou alternativou 

k parketám.

2.  Odolnost od přírody 

Dýha z pravého dřeva je pevně spojena s HDF jádrem šetřícím zdroje.  

Tím se zvyšuje odolnost proti vtlačení, podlaha je odolná proti opotřebení, dlouho vydrží a 

zachovává si svou hodnotu.

3.  Perfektní renovace 

Výrobek s tloušťkou pouhých 8,5 mm nabízí ideální základ pro rychlou renovaci.

4.  Přirozená udržitelnost 

Optimální využití surového dřeva měřeného na plnometry z udržitelného lesnictví a rovněž 

optimalizované možnosti skladování a přepravy zásadním způsobem přispívají k ochraně 

klimatu.

5.  Pravé domácí pohodlí 

Tento NATUR materiál zajišťuje úžasně příjemné klima v místnosti a pohodlí skrz naskrz.

6.  Jednoduchá plovoucí pokládka 

Podlahu z pravého dřeva tilo si jako plovoucí snadno položíte sami.
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KRÁSNĚ DORŮSTÁ.

Korek.

Kdo se cítí svázán s přírodou, musí prostě ko-
rek milovat. Získává se tak, že se sloupne kůra 
korkového dubu, která během deseti let úplně 
doroste. To znamená, že se nekácí žádné stromy 

– a korek je téměř nevyčerpatelným zdrojem. Ze 
své podstaty má antibakteriální účinky, snadno 
se udržuje a je 100% recyklovatelný.

KOREK     
a jeho přednosti.

1.  100% NATUR výrobek 

NATUR povrch zajišťuje příznivé příjemné klima v míst-

nosti a pohodlí skrz naskrz.

2.  Rozmanité vlastnosti 

Citelné teplo na chodidla, je elastický a šetrný ke klou-

bům – přitom ale úžasně robustní a zatížitelný.

3.  Příjemné ticho 

Optimálně tlumí hluk a kročeje. Tím se korková podlaha 

stará o klidné okamžiky v celém domě.

4.  Opravdový pocit pohody 

Korek je na boso úžasně měkký, je k dostání v různých 

designech a přináší do každé místnosti pocit pohody.

5.  Udržitelná ochrana životního prostředí 

Když e korkový dub oloupe, pohltí následně 4x více CO2 

– a tím udržitelně přispívá k ochraně klimatu.

SENSO Basic Natur
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COLORO Lino Capri

MNOHOSTRANNĚ OSVĚŽUJÍCÍ.

Linoleum.

Důležitou součástí podlahy je lněný olej. Ve smě-
si s dřevěnou nebo korkovou moučkou, mletým 
vápencem, NATUR mi pryskyřicemi a pigmenty 
se vzniklá NATUR pryskyřice nanáší na nosný 
materiál, kterým je juta. Výsledek je vidět i cítit: 

příjemný pocit při našlapování, dlouhá životnost 
a extrémní odolnost. Díky tomu je linoleum per-
fektní podlahovou krytinou v silně zatěžovaných 
místnostech, jakými jsou dětské pokoje.

LINOLEUM
a jeho přednosti.

1.  Skrz naskrz NATUR 

Linoleum je vrstvu po vrstvě NATUR. Použité suroviny 

jsou biologicky odbouratelné.

2.  NATUR směs 

Při výrobě linolea se používají takřka výhradně NATUR 

suroviny.

3.  Působivý pestrý barevný svět 

Od decentních pastelových barev přes kreativně inspiru-

jící limetkovou zelenou až po tmavou granitovou – barvy 

na nás mají různý vliv. Tento účinek lze cíleně využít při 

návrhu místnosti.

4.  Harmonický povrch 

Hladký povrch vytváří úžasně klidný dojem z místnosti.

5.  Hygienicky snadná údržba 

Linoleum je antistatické a velmi snadno se udržuje.  

Kromě toho má podlaha přirozeně antibakteriální vlast-

nosti.
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/De s i g nAutentické umění rozmanitosti položené pro vaše nohy.

CO JSOU PŘESNĚ DESIGNOVÉ PODLAHY?

Sortiment tilo /DESIGN zahrnuje vinylové podlahy, tinylové podlahy bez 
PVC z kolekce SENSANO a rovněž vinylové rigidboards z kolekce SPA. 
Všechny tyto podlahy jsou vyrobeny z plastických hmot s cílem co možná 
nejblíže napodobovat vzory dřeva, kamene a kovu.

FAVORITO Dub Nordsee
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K NEROZEZNÁNÍ KRÁSNÝ.

Vinyl.

Vypadají jako pravé dřevo, ušlechtilý kámen 
nebo studený kov – vinylové podlahy jsou mi-
strem převleků. Na pohled i na dotek se svým 
vzorům neuvěřitelně přibližují. Robustní a silný 
materiál je sametově hebký na dotek, snadno 
se udržuje a je skvělý pro všechny, kde nechtějí 
žádné kompromisy. Kdo si například přeje imita-
ci dřeva koupelně, může tento svůj sen s vinylem 
snadno uskutečnit. Protože vinylové podlahy tilo 
nabízí perfektní řešení skutečně pro VŠECHNY 
místnosti.

Vinyl a zdravé bydlení
Vinyl je „polyvinylchlorid“ – mnohostranně pou-
žitelný materiál, který lze používat i ve zdravot-
nictví a splňuje nejpřísnější normy EU. I my, u fir-
my tilo, máme nejvyšší nároky na zdravé bydlení 
a nejenže dáváme pozor na předepsané mezní 
hodnoty – my je výrazně podkročujeme.

Aby vinylové podlahy získaly svůj elastický a same-
tově hebký charakter, používají se změkčovadla. 

Výroba u tilo se řídí nejpřísnějšími bezpečnostní-
mi normami, aby mohly být podlahy používány 
např. i v  domovech pro seniory a ve školkách.

Co byste měli vědět o změkčovačích apod.:
•  Kvalitní vinylové podlahy splňují 

nejpřísnější normy EU.
•  Změkčovadla použi-

tá ve vinylových podlahách tilo  
jsou tak nezávadná, že se používa-
jí v  hračkách, zdravotnických výrobcích, 
okenních rámech nebo lahvích na pití.

•  Změkčovadla jsou relativně stabilní, mají vyso-
ký bod varu, proto se neodpařují a obtížně se 
rozpouští ve vodě. Proto se nedostanou do 
vzduchu v místnosti.

•  Podlahy tilo splňují všechny požadavky 
právních předpisů, jakou jsou REACH nebo 
schéma AgBB.

VINYL
a jeho přednosti.

1.  Houževnatost 

Vinylové podlahy tilo nejenže dobře vypadají, ale jsou 

i výjimečně odolné proti opotřebení. Proto je můžete 

používat všude.

2.  Jednoduchá a snadná údržba 

Na lakovaném povrchu se jen obtížně zachytávají 

nečistoty. Proto se vinylové podlahy velmi snadno čistí a 

úžasně nenáročně udržují.

3.  Svěže hygienické 

Vinylové podlahy jsou velmi hygienické: Na tomto povr-

chu nemají žádnou šanci nejen nečistoty, ale ani bakterie 

či alergeny.

4.  Příjemný pocit na bosých chodidlech 

Bez ohledu na to, jaký máte položený vzor, vinylová  

podlaha vždy krásně hřeje chodidla.

5.  Nádherný vzhled  

Od různých vzorů dřeva přes kámen až po vzhled kovu 

nebo rzi – vinylové podlahy vypadají vždy dobře.

6.  Neomezené možnosti 

S vinylem může ožít váš styl v celém domě – od útulného 

obývacího pokoje s podlahou imitace dřeva po kuchyni 

v industriálním stylu. Vše je možné.
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DESIGNOVÉ PODLAHY BEZ PVC.

Tinyl®.

Tinyl byl vyvinut kvůli stoupající poptávce po 
výrobcích neobsahujících PVC. Přitom se jedná 
o termoplastickou dekorační vrstvu vyrobenou 
zcela bez změkčovadel a PVC. Název „Tinyl“ se 
skládá z „ti“ jako tilo a „nyl“ jako „vinyl“, protože 

materiál vykazuje podobné vlastnosti jako vinyl. 
Takže se tilo tinyl snadno udržuje, je odolný proti 
opotřebení a dlouho vydrží.

TINYL     
a jeho přednosti.

1.  Opravdový „plast“: měkký bez změkčovadel 

Inovace v kolekci tilo /DESIGN má úžasně sametově 

měkké vlastnosti a neobsahuje PVC.

2.  Jednoduše čistý 

Tinylové podlahy mají díky svému kartáčovanému povr-

chu velmi snadnou údržbu.

3.  Dlouhotrvající radost 

Podlaha je odolná proti opotřebení, robustní, a tím nabí-

zí dlouhotrvající důvod k radosti.

SENSANO Dub Spree
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ELEGANTO SPA Mramor Macarena

DESIGNOVÁ ROZMANITOST, SKVĚLE SE HODÍ DO VLHKÝCH PROSTOR.

SPA Rigidboards.

Co je to rigidboard? Obecně se v případě rigid-
boards jedná výrobek s novým nosným materi-
álem z vinylu. Vinyl je přitom obohacen o mletý 
vápenec a kámen. Tím se mění termoplastické 
vlastnosti materiálu: Stává se tužším a stabilněj-
ším. Díky tomuto zpevnění lze přesněji používat 
frézování, což zvyšuje pevnost spoje. To napří-
klad také kladně ovlivňuje tvarovou stabilitu při 
teplotních výkyvech. A tento materiál je přiro-
zeně vhodný pro vlhké prostory: Vinylové rigid-
boards se proto ideálně hodí do koupelen.

RIGIDBOARDS a jejich přednosti.

1.  100% voděodolnost 

Při celoplošném lepení nepřetržitě chrání před vlhkostí, a proto je vhodný pro 

vlhké prostory, jako jsou koupelny. Takže dodáte svůj styl opravdu všem místnos-

tem.

2.  Plynulé přechody 

K vinylovým rigidboards jsou samozřejmě k dostání vinylové podlahy se stejným 

vzorem.

3.  Snadná a nekomplikovaná pokládka 

Prokazatelně více než dvojnásobná pevnost spojů, než je na trhu běžné,  

zaručuje jednoduchou, ale stabilní pokládku a nalepení.

4.  Optimální tvarová stabilita 

To ukazují na trhu obvyklé hodnoty stability pro nízké rozpínání v teple nebo na 

slunci.

5.  Příjemný komfort při chůzi 

Díky měkkému a úžasně hřejivému povrchu.

83ROZMANITOST SVĚTA PODLAH | /DESIGN



Podlahy jsou jevištěm života uvnitř vlastních čtyř stěn. Společně se zaří-
zením vyjadřují prostor a odráží naši osobnost. K tomu musí v různých 
prostorech odpovídat různým požadavkům. Volbu podlahy byste proto 
měli pečlivě zvážit. Abychom vám toto rozhodování usnadnili, sestavili 
jsme pro vás přehled nejdůležitějších vlastností.

Snadná údržba.

Pokud jde o snadnou údržbu, jsou vinylové a ti-
nylové podlahy nepřekonatelné. Díky povrchu 
Innovo NATUR olej ovšem příliš nezaostávají 
ani podlahy Parkett a Natur. Díky nepřetržitému 
technickému vývoji bylo v této oblasti dosaženo 
velkého pokroku.

Nenáročnost na NATUR 

zdroje.

Zde bodují naše podlahy Natur, protože opti-
málně využívají obnovitelné zdroje.

Pro nízký rozpočet.

Podlahy >NATUR a /DESIGN jsou cenově výhod-
nou alternativou k #PARKETT.

Rozmanitost výrobků.

Rozmanitost se obecně týká 
všech tří oblastí. #PARKETT a  
/DESIGN nabízí v porovnání s >NATUR ještě o 
něco širší výběr.

Všechny podlahy tilo jsou robustní a odolné. Ve 
vysoké odolnosti a robustnosti materiálu ovšem 
zcela jasně spočívá výhoda našich kolekcí /DE-
SIGN.

Pocit naboso.

Kdo se někdy prošel bosýma nohama po pravé 
dřevěné podlaze, zná ten nepopsatelně příjem-
ný pocit. Měřítkem věcí jsou zde parkety s kartá-
čovanými nebo hoblovanými povrchy a podlahy 
Natur. Natur pod nohama je jednoduše nezamě-
nitelná.

Podlahy tilo – druhy podlah a jejich

vlastnosti.

Robustnost a 
odolnost.
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Kvalitní vzhled.

Přirozený a kvalitní vzhled pravých dřevěných 
podlah je nepřekonatelný jako nikdy předtím. 
NATUR podlahy jako korková a linoleum, ale 
také téměř perfektní imitace na vinylu se jim v 
současnosti velmi přibližují.

Pohodlná chůze.

Konstrukce našich podlah tilo ve všech 
třech oblastech umožňuje skvěle pohodl-
nou chůzi – zejména po lepených podlahách. 

Přirozenost.

Zde vítězí náš sortiment #PARKETT a >NATUR, 
protože jsou vyrobeny ze 100% NATUR ch mate-
riálů. Naše kolekce /DESIGN ovšem bodují mno-
ha jinými příznivými vlastnostmi.

Závěr.

Ať již si pro svou vysněnou podlahu

vyberete jakékoliv vlastnosti – najdete je u tilo

Představují optimální řešení!

#PARKETT >NATUR /DESIGN

Robustnost a 
odolnost

Nenáročnost na NA-
TUR zdroje

Snadná údržba

Rozmanitost výrobků

Pro nízký rozpočet

Pocit naboso

Přirozenost

Pohodlná chůze

Kvalitní vzhled

SROVNÁNÍ DRU-
HŮ PODLAH

Toto srovnání vychází z hodno-
cení a zpětné vazby zákazníků a 
nepředstavuje oficiální studii.
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Pojďme žít!

#PARKETT
Unikát přírody.

Na následujících stránkách objevte jedinečnost 
přírody u stejně jedinečných #PARKETT – pro 
každý styl a každý vkus. Najděte svou vysněnou 
podlahu!

MARCANTO TREND Dub Cafe!Pur
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Klidné

Klidný druh – Máte rádi
rafinovanost jednoduchosti?

Dřeviny vybrané a předem vytříděné 
podle tohoto druhu se vyznačují klid-
ným a stejnoměrným vzhledem. Suky, 
rýhy nebo praskliny vypadají dobře jako 
nikdy předtím. Skvělé pro všechny, kdo 
žijí purismem a minimalismem a kdo 
purismus a minimalismus milují?

Dynamický druh – Chtěli byste něco

výrazného a dynamicky krásného?

Dynamický druh již není, jak sám název 
napovídá, tolik klidný, přesto zde nalez-
nete jednotlivé suky a rýhy. Tyto podla-
hy oživují vaše čtyři stěny, aniž by se při-
tom příliš prosazovaly do popředí.

Rustikální druh – Líbí se vám

divoká původnost?

S tímto druhem vdechnete podlaze rus-
tikální šarm. Suky a rýhy jsou velmi vý-
razné – podlaha vypadá velice přírodně 
a obytné místnosti dodává pocit příjem-
ného prostředí.

#PARKETT

PURISTICO

PURISTICO TREND

Více informací o druzích najdete na blog.

tilo.com
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Dynamické Rustikální

RUSTICO TREND

MARCANTO VARIO

RUSTICO

Dřevěným podlahám, 
zpracováváme je a zu-
šlechťujeme. 
 

Mnoho dřevěných materiálů třídíme ručně, aby-

chom vybrali to nejhezčí fládrování a struktury. 

Přitom přesně víme, jak nejlépe uplatnit charak-

ter parketové podlahy. 

MARCANTO

MARCANTO TREND
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Jedinečně více

designových 
možností.
Díky čemu je řada #PARKETT tak jedinečná? Největší uznání náleží přírodě: Vyznačuje markantní 

struktury a letokruhy; činí z každého stromu a každého dřeva exemplář. A zrcadlí se v ní designové 

možnosti. To podstatné spočívá v barvách, druzích dřeva, površích, formátech dílců, zkosení a v ne-

poslední řadě v třídění do druhů. Ve zkušených ruku našich zaměstnankyň a zaměstnanců vzniká 

vždy něco jedinečného.

Barvy.

Barvy jsou pro dojem z místnosti velmi důleži-
té. A to začíná již podlahou. Barevné rozdíly u 
#PARKETT vznikají buď výhradně přírodní ces-
tou, nebo cíleným zpracováním dřeva. Některé 
druhy dřeva, jako například javor, jsou světlejší, 
jiné jako ořech fascinují svým tmavým vzhledem. 
Vědomé použití světlých barev rozšiřuje prostor 
mezi čtyřmi stěnami, tmavé barvy působí zejmé-
na ve velkých prostorech velice elegantně. Více 

o barvách a jejich účincích se dozvíte na straně 

54.

Druhy dřeva.

Příroda nás obšťastňuje rozmanitými druhy 
dřeva. Od nádherně vonící borovice zirbe přes 
modřín, jasan nebo javor až po oblíbený dub. 
Přitom má každý druh dřeva jiné vlastnosti, je-
dinečný vzhled a zcela individuální charakter. A 
přesně tento charakter je zachován a přenesen 
na #PARKETT. V našich kolekcích vám tak k no-
hám pokládáme rozmanitost přírody.
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SVĚTLÉ

DUB

STŘEDNÍ

BUK

TMAVÝ

MODŘÍN

INTENZIVNÍ

BOROVICE ZIRBE

PASTELOVÉ

JASAN

PUR

JAVOR

BARVY

DRUHY DŘEVA

Nanášením mořidel nebo olejů může být dosaženo světlejších nebo tmavších odstínů. Kromě světlosti rozlišujeme také barevnou intenzi-
tu našich podlah na matnou, barevně intenzivní nebo „NaturPur“ – barvu, která vypadá jako neupravená.

V našich kolekcích TREND najdete 12 různých základních barev, které patří do tří barevných světů. Více na straně 26.

Kromě dubu, nejoblíbenější dřeviny, nabízíme naše kolekce #PARKETT PURISTICO, MARCANTO a RUSTICO v pestrém sortimentu zají-
mavých druhů dřeva.
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BEZ FÁZE S FÁZÍ (2V) S FÁZÍ (4V)

ZKOSENÉ HRANY

Podlahová prkna bez fáze zprostředkovávají rovnoměrný, klidný obrázek pokládky. Proto se tyto hrany používají u kolekce PURISTICO. 
Podlahy působí dynamičtěji se 2stranně zkosenými hranami s fází, což je skvělé např. u kolekcí TREND nebo MARCANTO. Jasně jsou 
zdůrazněny podlahová prkna se 4stranně zkosenými hranami bez fáze – vypadají úžasně u kolekcí RUSTICO, MARCANTO VARIO a MAR-
CANTO.

BROUŠENÁ KARTÁČOVANÁ STRUKTUROVANÁ

HOBLOVANÁ JEMNĚ HOBLOVANÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

kartáčovaná: u všech kolekcí

broušená: PURISTICO, MARCANTO

strukturovaná: RUSTICO

hoblovaná: RUSTICO

jemně hoblovaná: PURISTICO

92



#
P

A
R

K
E

T
T

RUSTICO 1 900 x 182 mm *1

2 205 x 176 mm *2

MARCANTO VARIO 2 205 x 206 mm *3

MARCANTO, RUSTICO 2 415 x 182 mm *4

MARCANTO VARIO 2 425 x 250 mm *5

FORMÁTY

Druh
jako designový
prvek.

Popisuje vzhled parketové podlahy. Díky tomu 

patří mezi důležité designové prvky. Více na 

straně 88.

Povrchová úprava.

Cítit a cítit se dobře – se správnou povrchovou 
úpravou podlahy. Protože ovlivňuje, jak bude 
podlaha vnímána vašima nohama. Broušená 
parketová podlaha je hladká, jemná a elegant-
ní. Kartáčovaná podlahová prkna, strukturovaná 
s akcentovaným pocitem na dotek, který připo-
míná staré dřevo. Jasné viditelné a cítitelné výš-
kové rozdíly, a s tím spojený zajímavý zážitek z 
chůze, zajišťují hoblované podlahy.

Zkosené hrany.

Provedení hran podlahových prken popisuje, 
nakolik jsou hrany „zkosené“. Zkosená hrana se 
označuje jako hrana. Základem jsou provedení 
s fází a bez fáze. U provedení bez fáze rozlišu-
jeme mezi 2stranně zkoseným provedením hran 
bez fáze (2V) – zde jsou zkoseny pouze podélné 
hrany – a 4stranným zkosením bez fáze (4V), kdy 
jsou navíc zkoseny i čelní strany. Těmito fazetami 
jsou jednotlivá podlahová prkna vzájemně vý-
razněji odděleny.

Formáty podlahových pr-
ken.

Parketové podlahy také nabízí neuvěřitelné 
množství formátů. Podlahová prkna se mohou 
lišit jak šířkou, tak délkou. Zejména dlouhá pod-
lahová prkna se nazývají také zámeckými palub-
kami. Podle formátu vznikají také různé obrázky 
pokládky, které rovněž významně ovlivňují do-
jem z podlahy. Jaké formáty se nejlépe hodí pro 
konkrétní uspořádání místnosti a další tipy na-
jdete na straně 60.

PURISTICO TREND, PURISTICO, MARCANTO TREND 

MARCANTO, MARCANTO VARIO, RUSTICO TREND, RUSTICO

*1 Borovice Zirbe *2 Javor, Dub, Jasan, Buk *3 Dub *4 Modřín *5 Dub
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PURISTICO TREND Dub Natur
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KLIDNÁ KRÁSA.

PURISTICO 
TREND
Tři barevné světy – od intenzivního přes pastelový až po čis-
tý (pur) – s  celkem dvanácti trendovými barvami propůjčují 
puristické kráse našich podlah nádherný výraz. Tím se ještě 
zvýrazní klidný vzhled s pouze několika málo suky a zajíma-
vým kartáčováním. Nechte volný průběh svým myšlenkám a 
objevte netušené možnosti.

Obzvláště zajímavé: Všichni, kdo si přejí stejný barev-
ný svět v celém domě, mohou spojit nádherné barvy PU-
RISTICO TREND se stejným dekorem kolekce Design 
ELITO TREND. 
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PURISTICO TREND Dub Natur

PURISTICO TREND Dub Natur!Pur
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DUB FELS
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB MELANGE
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB SAHARA
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB CHAMPAGNE
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB WEISS
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB EDELWEISS
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB CAFE!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB CREMA!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB MOCCA
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB CARAMEL
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR
s fází (2V), kartáčovaný, Balance,  

Innovo NATUR olej

Kolekce PURISTICO TREND
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PURISTICO Jasan Weiss

98



#
P

A
R

K
E

T
T

Jednoduchá a účinná 
rafinovanost.

Harmonický druh vytváří decentní jeviště pro váš 

styl. Minimalismus, který nikdy nenudí.

Ušlechtilé listnaté dřeviny – javor, buk, jasan a dub 
– jsou manuálně roztříděny, takže je možné spat-
řit jen ojedinělé suky a nepatrné barevné odchyl-
ky. Vytváří klidný, decentní vzhled kolekce PURISTICO.  
Různá provedení hran podtrhují minimalistický výraz jednotli-
vých parket a přináší do místnosti dotek rozmanitosti.

KLIDNÁ ROZMANITOST. 

PURISTICO

99#PARKETT | KLIDNÝ DRUH



PURISTICO Dub Natur!Pur, jemně hoblovaný

PURISTICO Dub Natur PURISTICO Dub Caramel
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JAVOR NATUR
bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

DUB WEISS
bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR
bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

BUK NATUR
bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

JASAN WEISS
s fází (2V), kartáčovaný, Harmony, 

Innovo NATUR olej

DUB WEISS
s fází (2V), kartáčovaný, Harmony, 

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Harmony, 

Innovo NATUR olej

DUB WEISS
s fází (4V), jemně hoblovaný, Balance, 

Innovo NATUR olej

DUB NATUR
s fází (2V), kartáčovaný, Harmony, 

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR
s fází (4V), jemně hoblovaný, Balance, 

Innovo NATUR olej

DUB CARAMEL
s fází (2V), kartáčovaný, Harmony, 

Innovo NATUR olej

DUB NATUR
s fází (4V), jemně hoblovaný, Balance, 

Innovo NATUR olej

Kolekce PURISTICO
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MARCANTO TREND Dub Natur
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DYNAMICKÁ KRÁSA.

MARCANTO
TREND
Naše nejlépe prodávaná kolekce přesvědčuje třemi barevný-
mi světy. Od intenzivního přes pastelový po čistý (pur) – tím 
jsou nejlépe vyjádřeny výrazné dekory a dynamický vzhled. 

Všichni, kdo si přeji stejný barevný svět v celém domě, budou 
nadšeni z MARCANTO TREND, neboť ve stejném barevném 
prostoru jako u barev MARCANTO TREND je možné pokládat 
i barvy designové kolekce ELITO TREND.
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MARCANTO TREND Dub SaharaMARCANTO TREND Dub Weiss

MARCANTO TREND Dub Melange
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DUB NATUR
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB CARAMEL
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB MOCCA
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB CREMA!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB CAFE!PUR 
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB EDELWEISS
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB SAHARA
 s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB WEISS
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB MELANGE
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB CHAMPAGNE
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB FELS
s fází (2V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

Kolekce MARCANTO TREND
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MARCANTO Dub Cafe!Pur

106



#
P

A
R

K
E

T
T

Zajímavě krásné a rozma-
nité.

Přineste do svých místností výrazný život a užijte si od 

základu zajímavé designové volnosti.

Dřevo dubu, javoru a modřínu je už od příro-
dy plné překvapení. Vybíráme pro vás zajíma-
vé barvy a struktury, aby vaší podlaze MARCANTO  
propůjčily výjimečný charakter. Srdcem dynamického vzhle-
du jsou různé druhy dřeva. První dojem této zajímavé krásy 
dokresluje provedení hran se čtyřmi fazetami.

DYNAMICKÁ ROZMANITOST.

MARCANTO
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MARCANTO Modřín Natur!Pur
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DUB WEISS
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB SAHARA
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB CARAMEL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB MOCCA
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB CAFE!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB CREMA!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

MODŘÍN WEISS
s fází (4V), kartáčovaný, Standard,  

Innovo NATUR olej

JAVOR NATUR!PUR
s fází (4V), broušený, Country,  

Innovo NATUR olej

MODŘÍN NATUR!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, Standard,  

Innovo NATUR olej

MODŘÍN NATUR
s fází (4V), kartáčovaný, Standard,  

Innovo NATUR olej

Kolekce MARCANTO

109#PARKETT | DYNAMICKÝ DRUH



MARCANTO VARIO Dub Natur, společně položené různé formáty
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Vlastní účinek pro kaž-
dý formát.

Podlahová prkna této kolekce se liší délkou i 

šířkou. V kombinaci vám odhalí svůj vlastní jedi-

nečný charakter.

MARCANTO VARIO dělá svému jménu všechnu čest. Pro-
tože různé formáty dílců ve čtyřech kombinovatelných bar-
vách přináší do každé místnosti zajímavou rozmanitost. Ať již 
kombinujete impozantní zámecká prkna, nebo různé formáty 
– vzniká vždy něco nového, vždy zajímavého a vždy s indivi-
duálním vzhledem.

STÁLE JINÉ.

MARCANTO 
VARIO

FARB

VERBUND
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MARCANTO VARIO Dub Natur

MARCANTO VARIO Dub Natur!Pur, L a XXL, položené společně

MARCANTO VARIO Dub Natur
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DUB WEISS L
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB SAHARA L
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR L
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR L
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB WEISS XL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB SAHARA XL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR XL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB SAHARA XXL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR XL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR XXL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB WEISS XXL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR XXL
s fází (4V), kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

Kolekce MARCANTO VARIO

FARB

VERBUND
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RUSTICO TREND Dub Natur
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Sestavili jsme pro vás obzvláště šarmantní tren-
dovou kolekci kartáčovaných dubových dílců:  
RUSTICO TREND. Tato podlaha se vyznačuje od základu rus-
tikálním vzhledem. O nádhernou rozmanitost se starají tři ba-
revné světy, z nichž si můžete vybrat: intenzivní, pastelový a 
čistý (pur). 

Chtěli byste vybraný barevný svět v celém domě? Barevná 
kombinace to u této kolekce umožňuje! Ve stejném barev-
ném prostoru barev RUSTICO TREND je možné pokládat i 
barvy kolekce /DESIGN ELITO TREND.

RUSTIKÁLNÍ KRÁSA.

RUSTICO 
TREND
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RUSTICO TREND Dub Natur

RUSTICO TREND Dub Natur RUSTICO TREND Dub Caramel
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DUB NATUR
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB CARAMEL
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB MOCCA
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB CREMA!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB CAFE!PUR
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB EDELWEISS
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB SAHARA
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB WEISS
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB MELANGE
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB CHAMPAGNE
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB FELS
s fází (2V), kartáčovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

Kolekce RUSTICO TREND

FARB

VERBUND
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RUSTICO Borovice Zirbe Natur!Pur
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Přirozeně
krásná poutavost.

Zdravé suky a hnědá jádra podtrhují divokou 

původnost a přírodní charakter.

RUSTICO je pravá, původní, nevyumělkovaná. Podlahy k na-
dechnutí a zpomalení, jejichž zajímavá struktura a textura pro-
půjčují každému prostoru dynamickou a příjemnou atmosfé-
ru. Přirozeně rustikální vzhled různých druhů dřevin, jakými 
jsou dub, jasan, modřín nebo borovice zirbe, má opravdový 
charakter.

RUSTIKÁLNÍ ROZMANITOST.

RUSTICO
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RUSTICO Dub Caramel, hoblovaný
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DUB WEISS
s fází (4V), strukturovaný, Valley,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR
s fází (4V), strukturovaný, Valley,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR
s fází (4V), strukturovaný, Valley,  

Innovo NATUR olej

DUB CARAMEL
s fází (4V), strukturovaný, Valley,  

Innovo NATUR olej

DUB WEISS
s fází (4V), hoblovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB NATUR!PUR
s fází (4V), hoblovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

DUB NATUR
s fází (4V), hoblovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

MODŘÍN NATUR!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, Rustikal,  

Innovo NATUR olej

DUB CARAMEL
s fází (4V), hoblovaný, Intens, 

Innovo NATUR olej

MODŘÍN NATUR
s fází (4V), kartáčovaný, Rustikal,  

Innovo NATUR olej

JASAN NATUR!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, Country,  

Innovo NATUR olej

BOROVICE ZIRBE NATUR!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, Natur,  

Innovo NATUR olej

Kolekce RUSTICO
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EFFECTO Dub Natur francouzský vzor

Pojďme žít!

>NATUR
Žádná podlaha není 
jako druhá.

Zažijte rozmanitost přírody shrnutou v zajíma-
vých kolekcích. Pravé dřevo, linoleum nebo ko-
rek – kdo pro své čtyři stěny hledá přirozenost 
skrz naskrz, najde ji zde.
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Pravé dřevo

Kde jinde než v přírodě se může člo-
věk 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 po-
kladů z poslední procházky v lese? My 
půjdeme o krok dál a položíme vám 
přírodu k nohám. Objevte krásu a zce-
la osobitý, individuální charakter, jež 
vnesou podlahy z NATURho dřeva do 
každé místnosti. Nezaměnitelný design 
vytvoří živý pocit pohody.

Něco zvláštního pro domov.
Individuální a přece přizpůsobivá. Mo-
derní, 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 leže-
ní – tyto nádherné materiály, například 
pravé dřevo, korek a linoleum, jsou jako 
stvořené pro jakékoli požadavky všed-
ního dne, a nikdy přitom neztrácí svůj 
zcela zvláštní šarm.

>NATUR

UNO

EFFECTO

Více informací o NATURch podlahách 
najdete na blog.tilo.com

124



LinoleumKorek

COLOROSENSO

Veskrze 
NATUR.  
 

Kdo se cítí svázán s přírodou, musí prostě milovat tyto tři materiály. 

Na následujících stránkách vám představíme přehled různých 

designových možností – a přirozeně naše kolekce >NATUR.
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Přirozeně víc

designových 
možností.

FORMÁTY

SENSO

912 × 296 mm

COLORO

1 200 × 268 mm

EFFECTO, UNO

1 270 × 190 mm

Sortiment tilo >NATUR se vyznačuje především jedinečným pocitem pohody a udržitelností. Díky 
své rozmanitosti ovšem otevírá i nejrůznější designové možnosti. Při tom pravé dřevo přesvědčuje 
svým přirozeným, rozmanitým vzhledem. U linolea a korku jsou to zejména barvy a vzory, které 
tyto podlahy činí tak bohaté na varianty a zajímavé.

Pravé dřevo.

Naše kolekce z pravého dřeva nabízí díky svému 
vzhledu, rozmanitému designu a barvám spous-
tu designových možností. UNO nabízí jednodu-
chý vzhled dubu, ořechu nebo javoru, a je proto 
k nerozeznání podobná parketám. Zato kolekce 
EFFECTO překvapuje rozmanitými vzory po-
kládky jako francouzský vzor a moderními barva-
mi dub Weiss a dub Natur. Všechny podrobnosti 
a přednosti tilo podlah z pravého dřeva najdete 
od strany 77.

Korek.

Vypěstovaný v přírodě, udržitelný a plodný: Naše 
kolekce SENSO vyrobená z korkové kůry neztrácí 
nic ze svého nádherného NATURho charakteru. 
Přitom se prezentuje pro korek typickými vzory, 
jemnými barvami a na dotek vašich nohou má 
sametově hebký, nezaměnitelný pocit. Užijte si 
atmosféru pohody díky jedinečným designovým 
možnostem korku. Vše o tomto materiálu a jeho 
přednostech najdete na straně 78.

Linoleum.

Jakožto podlaha, jejíž hlavní složku tvoří NATUR 
olej, dokáže být odolná a vždy nás fascinuje ně-
čím novým. Avšak neméně nás ohromuje v ní 
se ukrývající tvůrčí potenciál. Jedinečný barev-
ný svět přináší do prostoru dynamiku a svěžest, 
nebo příjemný klid, nebo sytý kontrast. Kolekce 
COLORO slibuje rozmanitost, flexibilitu a krásu. 
Více o linoleu a jeho přednostech se dozvíte na 
straně 79.
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RPRAVÉ DŘEVO Vzor pokládky kolekce UNO a EFFECTO

FRANC. VZOR

DUB WEISS / DUB NATUR

1-LAMELA

KOREK Tóny  kolekce SENSO

ASTRA NATUR RUSTICO NATURBASIC NATUR

LINOLEUM Tóny Kollektion COLORO

LINO LIME LINO GRANITLINO CARPI

OŘECH NATUR

PRAVÉ DŘEVO Tóny  kolekce UNO více druhů dřeva, EFFECTO pouze dub

JAVOR NATUR
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EFFECTO Dub Weiss, diagonální vzor
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Překvapivě 
univerzální možnosti.

Zjistěte, jak krásně působí francouzský vzor a jak 

propůjčuje vašim místnostem efektní dojem.

Kvalitní a nádherně rozmanité vzory pokládky: To slibuje 
EFFECTO. Francouzský vzor u dubového dřeva zdůrazňuje 
celkový ušlechtilý vzhled.

UDRŽITELNÁ ROZMANITOST.

EFFECTO
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EFFECTO Dub Weiss, diagonální vzor

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor

EFFECTO Dub Natur francouzský vzor
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RKolekce EFFECTO

DUB WEISS, FRANCOUZSKÝ 
VZOR L

bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

DUB WEISS, FRANCOUZSKÝ 
VZOR R

bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR, FRANCOUZSKÝ 
VZOR L

bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR, FRANCOUZSKÝ 
VZOR R

bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

„Vždy nový, zajímavý dojem z míst-
nosti se stará přirozená hra se vzory 
pokládky.“

131>NATUR | PRAVÉ DŘEVO



UNO Dub Natur
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Udržitelně 
čisté pravé dřevo.

Tato kolekce krásným a udržitelným způsobem 

vyjadřuje původní NATUR charakter dřeva.

Dlouhá životnost a síla výrazu – to je UNO. Na kompaktním 
formátu s 1-lamelovým vzorem pokládky vypadají obzvláště 
hezky struktura a rozložení suků u dubu, javoru nebo ořechu. 
Tento vzhled připomíná selská prkna a každému prostoru 
propůjčuje přirozeně hezkou atmosféru.

DYNAMICKÁ ESTETIKA.

UNO
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UNO Dub Natur

UNO Dub Natur
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RKolekce UNO

JAVOR NATUR
bez fáze, broušený, Harmony,  

Innovo NATUR olej

DUB WEISS
bez fáze, kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

DUB NATUR
bez fáze, kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

OŘECH NATUR
bez fáze, kartáčovaný, Alpin,  

Innovo NATUR olej

„Přirozeně živá krása dřeva se zde 
přenáší na souvislá podlahová prkna.“
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SENSO Basic Natur

136



>
N

A
T

U
R

Inspirující jinak:
korkový dub.

Udržitelný a téměř nevyčerpatelný zdroj:  

Oloupané korkové duby váže více CO2, 

aby mohla kůra regenerovat.

Udržitelná, měkká, teplá, a přesto robustní: SENSO zanechá-
vá dobrý pocit při každém kroku. Podlaha jako zpomalovací 
kúra pro tělo a duši. Díky moderní technice zpracování získá-
vá tato korková podlaha mnoho barevných odstínů – každá 
pokládka je unikátní.

PODLAHA PRO VŠECHNY SMYSLY.

SENSO
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SENSO Astra Natur
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RKolekce SENSO

BASIC NATUR
bez fáze, broušený, Basic, 

Twist Plus lak

ASTRA NATUR
bez fáze, broušený, Astra, 

Twist Plus lak

RUSTIKO NATUR
bez fáze, broušený, Rustiko, 

Twist Plus lak

„Tak příjemný, tak zdravý, tak NATUR: 
Korek vytváří opravdovou atmosféru 
pohody.“
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COLORO Lino Lime
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Linoleum –  
vše, výjimečné.

Vždy znovu fascinující, jak může být univerzál-

ní a pevný materiál, který tvoří zejména olej.

Naše linoleové podlahy jsou nejlepším důkazem úžasného 
spojení robustnosti a designové síly.  Naše zajímavá barevná 
paleta splní při navrhování téměř všechna přání. Coloro je vy-
trvalost ve svěžím designu – odolná, příjemná, mnohostran-
ná, a navíc velmi hygienická. 

KRÁSNÉ A SOUČASNĚ SILNÉ.

COLORO
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COLORO Lino Capri
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RKolekce COLORO

LINO CAPRI
bez fáze, Lino, 

Twist Plus lak

LINO LIME
bez fáze, Lino, 

Twist Plus lak

LINO GRANIT
bez fáze, Lino, 

Twist Plus lak

COLORO Lino Granit

„Přirozeně robustní podlaha, která 
vytváří perfektní základ pro kreativní 
nápady a inspiraci.“
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Pojďme žít!

/DESIGN
Podlaha tak krás-
ná, že si ji snad-
no spletete.

Na následujících stránkách objevte robustně 
krásné, odolné a téměř dokonalé imitace dřeva, 
kovu a kamene. Sortiment tilo /DESIGN je přísli-
bem dlouhodobé rozmanitosti pro každý styl.

ELITO TREND Dub Natur!Pur
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Imitace dřeva

Designové podlahy jsou krás-
ně mnohostranné a jejich před-
nosti jsou stejně početné jako 
možnosti jejich využití. Použité  
materiály nachází uplatnění i ve zdra-
votnictví a podléhají nejpřísnějším nor-
mám EU. 

Opravdový chameleon.
Naše designové podlahy na sebe mo-
hou vzít takřka jakýkoli vzhled, jaký si 
ve svém obytném prostoru přejete. A 
opravdu dokážou oklamat! Působí na-
příklad jako elegantní kamenná pod-
laha nebo ukážou dynamický dřevěný 
dekor.

Snesou velké zatížení a snadno se 
udržují.
Naše designové podlahy jsou odolné, 
mají dlouhou životnost a odpuzují vlh-
kost. Kromě toho se velmi snadno ošet-
řují a čistí. Další báječnou předností je, 
že ačkoli se jedná o silný, robustní mate-
riál, je na omak sametově hebký.

/DESIGN

NOVO

FAVORITO

ROBUSTO
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Vzhled kovu a kamene

Bez PVC

SENSANO

GRANDO

ELEGANTO SPA

Vlhká místnost

ELITO TREND
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Univerzálně více

designových 
možností.
Sortiment /DESIGN oslňuje robustní rozmanitostí a přináší téměř všechny požadované vzory na 
podlahu s dlouhou životností. Podstatné designové možnosti přitom kromě vzorů spočívají zejmé-
na ve formátu, hranách a rovněž různých povrchových strukturách. Nechte se přesvědčit kombina-
cí vzhledu věrného předloze, příjemným dotykem a skutečnou robustností.

Imitace.

Zde je vše možné: od vzorů dřeva a kovu až po 
kámen. Přitom výrobky vzhledově téměř neroze-
znáte od předlohy. Svým autentickým vzhledem 
přesvědčují zejména kolekce ELITO TREND. Je 
tomu tak proto, že bylo dřevo naskenováno ve 
skutečné velikosti a zdvojením základního obra-
zu vznikl obrázek pokládky, který nemá obdoby. 
Více informací o vinylu a tinylu najdete od stra-
ny 81.

Zkosené hrany.

Aby bylo možné navrhnout imitaci co možná nej-
lépe, je třeba zohlednit i různé provedení hran. 
Ty popisují, jak jsou hrany podlahového prkna 
„zkosené“. Zkoseným hranám se říká hrana. V zá-
sadě rozlišujeme mezi hranami bez fáze, 4stran-
nou fází (4V) – zde se podélné a čelní hrany zkosí 
do tvaru písmena V – a spárou ve tvaru písmena 
U. Ty mají za vzor opravdové spáry vznikající při 
pokládce dlaždic.
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DŘEVĚNÝ VZOR KAMENNÝ DEKOR KOVOVÝ VZOR

Kolekce tilo /DESIGN nabízí nejrůznější dřevěné vzory – s výjimkou ELEGANTO. Zde najdete elegantní kamenné a kovové vzory. 

IMITACE  kamenné a kovové vzory v kolekci ELEGANTO

Extra vícevrstvý.

My u tilo vyrábíme výlučně designové podlahy 

s teplou a hebkou užitnou vrstvou a vícevrstvou 

konstrukcí – pro zvláštní komfort chůze.

BEZ FÁZE S FÁZÍ (4V) S FÁZÍ (4U)

ZKOSENÉ HRANY

Bez fáze: FAVORITO, NOVO, SENSANO, ELEGANTO, SPA

4V: ELITO TREND, GRANDO, ROBUSTO, ELEGANTO, SPA

U-spára: ELEGANTO
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WAVE SAND

STRUKTUROVANÝ SYNCHRON

HOBLOVANÁ

KARTÁČOVANÁ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

kartáčovaná: FAVORITO, NOVO, ROBUSTO, GRANDO, ELITO TREND, ELEGANTO, SENSANO, SPA

strukturovaná: ROBUSTO

synchronní: ROBUSTO, SPA

hoblovaná: ROBUSTO

wave: ELEGANTO, SPA

sand: ELEGANTO

Více informací o designových možnostech 
najdete na blog.tilo.com

ROBUSTO Smrk Hasel
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FORMÁTY

FAVORITO, NOVO, ROBUSTO  

1 205 x 210 mm

ELEGANTO  

595 x 285 mm

ELEGANTO SPA  

610 x 305 mm

FAVORITO SPA, NOVO SPA, ROBUSTO SPA 

1 220 x 180 mm

GRANDO, ELITO TREND 

2 200 x 216 mm

„Pro každé použití a požadovaný účinek na-
jdete vhodný vzor, vhodný formát podlaho-
vých dílců, vhodnou barvu a povrch a pří-
slušnou zakončovací vrstvu. Nejlepší je, když 
se zeptáte svého prodejce: Cílenými otázka-
mi vás přivede k podlaze, které pro vás bude 
nejvhodnější.“

Povrchová úprava.

Svým vzorům odpovídají i povrchové úpravy vi-
nylu a tinylu. Proto je většina našich designových 
podlah kartáčovaná. Díky synchronizovanému li-
sování je možné rýhy, praskliny a strukturu dřeva 
cítit přesně tam, kde je vidíte. U našich kamen-
ných vzorů rozlišujeme wave, povrch připomí-
nající dlažbu, a strukturu sand. Tato zušlechtění 
povrchu přinášejí na podlahu „opravdový“ hma-
tový zážitek. Kolekce ROBUSTO nyní přesvěd-
čuje i „hoblováním“ – pro ještě více rustikálnější 
vzhled.

Formáty podlahových pr-
ken.

Kolekce tilo /DESIGN nabízí, rovněž podle origi-
nálního vzoru, nejrůznější formáty podlahových 
dílců, které se mohou lišit svou délkou i šířkou. 
Protože i ony mají velký vliv na dojem z místnosti. 
V kolekcích ELITO TREND a GRANDO tedy na-
jdeme selská prkna. Podlahová prkna dalších ko-
lekcí jsou většinou o něco kratší než originál. De-
signový svět tilo samozřejmě nabízí i dlaždicové 
formáty – až do XXL dlaždic kolekce ELEGANTO.

ELEGANTO  

900 x 595 mm

SENSANO  

1 210 x 288

151/DESIGN  | DESIGNOVÉ MOŽNOSTI



KOLEKCE Druh dřevaFAVORITO Dub Nordsee
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Tak mnohostranné
jako příroda.

Rozmanitý výběr s 0,3 mm silnou užitnou vrstvou 

plní všechny designové požadavky a je velice 

odolný.

Světlý nebo tmavý, klidný, dynamic-
ký nebo rustikální: Naše kolekce /DESIGN  
FAVORITO přenáší krásu dřeva v celé jeho rozmanitosti na 
vinyl. Nadčasové vzory, u nichž téměř nelze rozeznat, že se 
jedná o robustní ztvárnění jejich přírodních vzorů.  Imitace k 
nerozeznání krásné, které přesvědčují autentickou strukturou 
a letokruhy. To platí zejména o kartáčovaném povrchu.

NAŠI FAVORITÉ.

FAVORITO

153/DESIGN | IMITACE DŘEVA



FAVORITO Kaštan Baltic

FAVORITO Dub Nordsee
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DUB HELSINKI
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

JASAN GOBI
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB NORDSEE
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

JAVOR LUXURY
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB NOX
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB CULT
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB STONEWASHED
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB RAX
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB SCOTCH
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

OŘECH LUXURY
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

KAŠTAN BALTIC
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB MONTE
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

Kolekce FAVORITO
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NOVO Jabloň Natur
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Nádherně přirozený 
barevný svět.

Objevte barvy, které působí jednoduše přiroze-

ně, čistě a opravdově – jako naše jemně decentní 

Safari.

Různě skvěle napodobené druhy dřeva odpovídají součas-
ným trendům a přitom jsou nadčasové. Od přírodního vzhle-
du až po decentní pastelové odstíny tvoří NOVO skvělý zá-
klad pro každý styl zařízení. Různé způsoby obrázku pokládky 
a zvláštní barvy, jako například Safari, otevírají neustále nové 
možnosti – pro dojem z  místnosti navržené podle vlastních 
představ.

NA TEPU ČASU.

NOVO
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NOVO Dub Nil

NOVO Dub Savanne

NOVO Jabloň Natur
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JABLOŇ WEISS
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB MANDEL
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB BALI
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB SAFARI
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB PORZELLAN
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB NIL
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB SAVANNE
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

JABLOŇ NATUR
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB NAMIB
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB ERZ
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

MODŘÍN NATUR
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB MOND
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

Kolekce NOVO
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ROBUSTO Smrk Hasel
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Odolnost,
hmatatelně jinak.

Podlaha se uplatňuje zejména díky „hoblované-

mu“ povrchu v barvách smrk Frost a smrk Hasel.

Silná podlaha pro místnosti s náročným využitím: ROBUSTO. 
Oblasti použití Robusto nemají díky zesílené užitné vrstvě 
žádná omezení. Ale i svým vzhledem plní tato podlaha všech-
na přání. Hmatatelná struktura napodobuje pocit z pravého 
dřeva. Hrana na všech čtyřech stranách zdůrazňuje formát 
podlahových dílců a povrch podlahy působí ještě autentič-
těji.

TRVALÁ KRÁSA.

ROBUSTO
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ROBUSTO Dub Ivory

ROBUSTO Dub Westside
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DUB IVORY
s fází (4V), strukturovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

SMRK FROST
S fází (4V), hoblovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB VINTAGE
s fází (4V), synchron, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB CLOUD
s fází (4V), synchron, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB SAFARI
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB SAVANNE
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB NOX
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB MONTBLANC
s fází (4V), synchron, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB WESTSIDE
s fází (4V), synchron, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB COGNAC
s fází (4V), synchron, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB NAMIB
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

SMRK HASEL
S fází (4V), hoblovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

Kolekce ROBUSTO
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GRANDO Modřín Natur
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Podlaha, která ukazuje 
skutečnou velikost.

Zdůrazněte velkolepost svého prostoru auten-

ticky hezkým vzhledem, jaký známe u selských 

prken.

Dlouhé dílce vytvářejí prostředí plné rozlehlosti a svobody –  
a u tilo se neomezuje pouze na parketové podlahy: díky 
GRANDO. Kromě dvanácti vybraných povrchů od světlých po 
tmavé, různých aktuálních barev, jako například Safari, a kar-
táčovaného povrchu přesvědčuje tato podlaha svou robust-
ností. Výjimečně krásná a obzvláště odolná, povede si dobře 
při každém použití v domácnosti.

IMPOZANTNÍ FORMÁT.

GRANDO
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GRANDO Dub Rax

GRANDO Modřín Natur

GRANDO Modřín Natur
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DUB ROCK
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB SAFARI
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB NAMIB
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

MODŘÍN NATUR
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB SAVANNE
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB NOX
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

SMRK CHALET
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB LOFT
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB RAX
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB EISGRAU
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB MACCHIATO
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB ACHAT
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

Kolekce GRANDO
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ELITO TREND Dub Edelweiss
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FARB

VERBUND

Elita designových podlah – k  dostání pouze u tilo: ELITO 
TREND se pyšní obzvláště autentickou imitací dřeva. To je 
možné díky sofistikované technice a promyšlenému designu. 
Selské dílce jsou úžasný formát s kartáčovaným povrchem a 
zkosením na všech čtyřech stranách dodávající podlaze krá-
su, a navíc přesvědčující svou skutečnou robustností. 

Obzvláště pozoruhodná je možnost pokládat tuto podlahu 
ve stejném barevném prostoru také společně s kolekcemi 
TREND jako parkety.

JEDINEČNĚ AUTENTICKÉ.

ELITO TREND
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ELITO TREND Dub Weiss

ELITO TREND Dub Weiss

ELITO TREND Dub Weiss
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DUB NATUR
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB CARAMEL
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB MOCCA
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB NATUR!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB CREMA!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB CAFE!PUR
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB EDELWEISS
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB SAHARA
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB WEISS
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB MELANGE
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB CHAMPAGNE
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

DUB FELS
s fází (4V), kartáčovaný, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

Kolekce ELITO TREND

FARB

VERBUND
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ELEGANTO Mramor Carrara
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Chladný vzhled
s pocitem pohody.

Vzhled mramoru, břidlice nebo kamene přináší 

nádherné akcenty a přitom příjemně hřeje cho-

didla a snadno se udržuje.

Podlaha s výjimečnou elegancí, příjemným teplem pro nohy 
a maximální odolností – díky tilo je to možné.  ELEGANTO 
je skutečnou pastvou pro oči. Kamenné a kovové vzory ve 
formátu dlaždic a s kartáčovaným povrchem, efektem wave 
a sand propůjčují každému prostoru pozoruhodně ušlechtilý 
vzhled. 
Hvězdou této kolekce jsou zejména elegantní XXL dlaždice 
s autenticky působící spárou. Proto je tato na dotek příjemně 
hřejivá podlaha téměř nerozeznatelná od originálu.

ELEGANTNÍ VZHLED DLAŽDIC.

ELEGANTO

173/DESIGN | VZHLED KOVU/KAMENE



ELEGANTO Mramor Carrara

ELEGANTO Mramor Carrara
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MRAMOR CARRARA
S fází (4V), sand, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

MRAMOR MACARENA
s fází (4V), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

BETON FICHTE
s fází (4V), kartáčovaný, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

KÁMEN TERRAZZO
S fází (4V), sand, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

CONCRETE NATUR
s fází (4V), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

KÁMEN BETA
s fází (4V), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

MRAMOR NATUR
s fází (4V), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

BETON SILBER
Bez fáze, sand, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

ŽELEZO ROST
s fází (4V), sand, vzhled kovu,  

Twist PLUS lak

CONCRETE NATUR 
s fází (4U), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

BŘIDLICE NATUR
s fází (4V), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

BŘIDLICE NATUR
s fází (4U), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

Kolekce ELEGANTO
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SENSANO Dub Werra
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Alternativa
bez PVC.

Tinyl zní u této podlahy jako kouzelné slovo. Vše, 

co potřebujete vědět o tomto materiálu, najdete 

na straně 82.

FEUCHTE-

SCHUTZ

4

Příjemně hřejivý pocit na chodidlech, měkká a přitom se 
snadnou údržbou – to je SENSANO. Zvláštnost této podla-
hy? Díky nové termoplastické užitné vrstvě se dodává bez 
změkčovadel a PVC. Ve svých místnostech si užívejte poho-
dovou atmosféru.

MĚKKÉ BEZ ZMĚKČOVADEL.

SENSANO
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SENSANO Dub Spree
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DUB ELSTER
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB EMS
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

MODŘÍN MOSEL
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB SAALE
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB WERRA
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

SMRK LECH
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

SMRK HAVEL
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

DUB SPREE
bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

Kolekce SENSANO

FEUCHTE-

SCHUTZ

4
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NOVO SPA Dub Mandel
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Rigidboards
se silným designem.

O co přesně se jedná a proč je tento výrobek 

vhodný pro vlhké prostory, zjistíte na straně 83.

Kolekce SPA přináší identické vzory vašeho stylu i do kou-
pelny – od autentického vzhledu dřeva až po chladný vzhled 
kamene. Díky na dotek hřejivé dlouhověkosti a individuální 
kráse se koupelna od základu změní na vaši osobní wellness 
oázu. Kolekce SPA je 100% vhodná pro vlhké prostory, takže 
si svou koupel vychutnáte v pohodlí.

KRÁSA V KOUPELNĚ.

SPA

FEUCHTE-

SCHUTZ

24

WASSER

FEST
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FAVORITO SPA Dub Nox

ROBUSTO SPA Dub Vintage ELEGANTO SPA Břidlice Natur
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FAVORITO SPA 
DUB NOX

bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

FAVORITO SPA 
DUB STONEWASHED

bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

NOVO SPA 
DUB MANDEL

bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

NOVO SPA 
DUB SAVANNE

bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

NOVO SPA  
MODŘÍN NATUR

bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

ROBUSTO SPA  
DUB VINTAGE

s fází (4V), synchron, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA  
DUB WESTSIDE

s fází (4V), synchron, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

ELEGANTO SPA  
MRAMOR MACARENA

s fází (4V), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA  
DUB MONTBLANC

s fází (4V), synchron, imitace dřeva,  

Twist PLUS lak

ELEGANTO SPA  
CONCRETE NATUR

s fází (4V), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

ROBUSTO SPA  
DUB SAVANNE

bez fáze, kartáčovaný, imitace dřeva, 

Twist Plus lak

ELEGANTO SPA 
BŘIDLICE NATUR

s fází (4V), wave, vzhled kamene,  

Twist PLUS lak

Kolekce FAVORITO/NOVO/ROBUSTO/ELEGANTO SPA

FEUCHTE-

SCHUTZ

24

WASSER

FEST
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MARCANTO TREND Dub Cafe!Pur
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Schody, liš-
ta, čištění a 
ošetřování.

Jednoduše konzis-
tentní.

Harmonický celkový vzhled ve vašich 

místnostech zajišťují lišty se stejným 

vzorem a perfektně sladěná schodová 

řešení: od prefabrikovaných podlaho-

vých prken pokládaných společně s 

podlahovými dílci a ž po hotové stupně, 

které je nutné pouze seříznout. Správné 

čištění a ošetřování vám zajistí dlouhotr-

vající radost!
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tilo dělá schody. 

Vaší osobnosti by neměly odpovídat pouze 
jednotlivé akcenty a řešení zařízení, ale i cel-
kový dojem z vašeho domova. Proto vám v tilo 
nabízíme podlahy, schody a lišty s jednotným 
vzorem.

Díky našim schodovým řešením jsme „pře-
nesli naše podlahy na schodiště“.  Protože 
tak budou vámi zvolené podlahové dílce po-
kračovat i na vaše schody. tilo pokryje schody 
podlahovými výrobky, aby vznikl průběžně 
hezký, konzistentní vzhled.

Tak je možné s různými tvary schodů tilo rea-
lizovat např. rovné a točité schody, schody ve 
tvarech L a U a rovněž mnoho dalších.

MARCANTO Dub Caramel
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Objevte naše řešení pro rozmanité 
tvary schodů – a domov plný harmo-

nie a osobitosti. Více na tilo.com

MARCANTO Dub Natur

ROVNÉ SCHODY.

Přímočará krása.

Rovné schody jsou prapůvodním tvarem 
všech schodů: Působí „bez okolků“ a 
uplatňují se zejména tam, kde lze velko-
ryse plánovat. S podlahami tilo se rovné 
schody stanou pastvou pro oči – z mate-
riálu podle vašeho přání.
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MARCANTO Dub Weiss
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MARCANTO Dub Mocca

ROBUSTO Dub Westside

Točité schody nejsou bezdůvodně jed-
ním z nejoblíbenějších tvarů schodišť: 
Šetří místo a nabízí spoustu designových 
možností. Každou podlahu tilo, která se 
vám líbí, můžete položit na vaše schody 
– pro celkově harmonický, krásný dojem.

TOČITÉ SCHODY.

Celková harmonie.

Schodiště ve tvaru L nebo U elegant-
ně spojují úrovně vašeho domova – a 
s vhodnými podlahami tilo se samozřej-
mě stanou pastvou pro oči.

Také a přímo u schodišť ve tvaru U: Lze 
je postavit s podestou nebo točité a jsou 
oblíbené u střídavě uspořádaných pod-
laží.

Schodiště ve tva-
ru L zprostředkovávají pocit 
lehkosti a velkorysosti. Hlav-
ní roli zde hrají schodové stupně 
tilo s  jednoduchou zalomenou schodo-
vou hranou.

SCHODY VE TVARU L A U. 

Krása v každé podobě.
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Naše schodové hrany jsou základem individuálních řešení a 
spoluvytvářejí celkový harmonický dojem. Schodové hrany 
obkládají přední hranu. Pro zbývající nástupnici a podstupni-
ci se na podélnou stranu dále položí či namontují podlahové 
dílce.

Které řešení schodů je to pravé? 

Profil schodové 
hrany tilo.

Předmontované hliníkové kolejnice včetně plastového krytu pro LED osvětlení. Nahoře s podstupnicí se vzorem dřeva, dole s bílou podstupnicí.
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SKP1: Jednou zalomená hrana – 
pro obzvlášť harmonický celkový dojem. 
U tohoto řešení jsou schodové hrany jednou zalomeny, 
čímž vzniká obzvlášť harmonický dojem.

K jednotnému dojmu přispívají postranní nákližky. 

SKP2: Dvakrát zalomená hrana – 
pro zdůraznění schodu. 
Schodové hrany jsou dvakrát zalomeny –  
tím je zdůrazněna krása každého jednotlivého schodu. 

Schody s ambientním osvětlením. 
Nové schody s ambientním osvětlením zasazují schodiš-
tě do scény. K dostání v provedení s dvakrát zalomenou 
hranou.

Bytový design na nejvyš-
ší úrovni.  
 

Se schodovou hranou tilo si snadno „protáhnete“ styl 

svého domova: Vámi vybranou podlahu tilo přenáší 

i na schodiště.
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MARCANTO Dub Caramel

Velice nám záleží na tom, abychom zpříjemnili váš 
všední den. Se „schody Kompakt“ jsme vyvinuli 
produkt, který výrazně zjednodušuje plánování, vý-
počty a montáž. 

Tyto prefabrikované schodové prvky se dodávají 
po kusech a jsou k dostání pro rovné nebo točité 
stupně. Při montáži je jen přiříznete.

Tak jednoduchá může být cesta ke schodišti. 

Schody Kompakt.

192



Inovativní systém 
schodů
 

Nový standard pro novostavby i renovace. Jed-

nou (TSK1) nebo dvakrát (TSK2) zalomená hrana.  

Nyní nové: TSK2 pro novostavby i renovace 

jsou nyní vyráběny v provedení pro vestavbu am-

bientního osvětlení.

NOVOSTAVBA 

<  <  Prefabrikované prvky složené ze stupnic na 

nosných deskách a podstupnic

<  <  Jednotná konstrukční výška 38 mm

<  <  Dodávání po kusech podle příslušného prove-

dení schodů

RENOVACE 

<  <  Prefabrikované díly nástupnice a podstupnice

<  <  Konstrukční výška = podlahového dílce

<  <  Dodávání po kusech podle příslušného prove-

dení schodů

Rovné stupně: malý formát

Točité stupně: podle vystupující velikosti – větší 

formát

Rovný stupeň

Točitý stupeň

Schody Kompakt: pro renovaci. 
Naše schody Kompakt se ideálně hodí pro renovaci a 
jsou k dostání pro všechny tloušťky podlah. Můžete je 
nalepit přímo všechny stávající, rovné podklady, jako je 
dřevo, kámen a keramika.

Schody Kompakt: pro novostavbu.
Schody novostavby se většinou vyrovnávají na výšku po-
kládky podlahy 38 až 40 mm. U schodů novostavby proto 
pro vyrovnání potřebujete vhodnou nosnou desku. Díky 
tomuto chytrému systému je i pokládka schodů v novo-
stavbě obzvláště snadná.

IDEÁLNÍ PRO VŠECHNY PODLAHY TILO. 

#PARKETT >NATUR /DESIGN
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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 vaše-
ho domova znatelný váš styl bydlení – nyní i řešení 
pro vlhké prostory.

<  <  Správná lišta pro váš styl i podlahu 

<  <  Klipový systém pro neviditelné upevnění:

 – časově nenáročná montáž

 – optimální přizpůsobení nerovnému zdivu 

Konzistentní do posledního detailu. 

Podlahové lišty.

ELEGANTO Mramor Carrara

VSLC516240 Montážní svorka Clipstar FSCL516250
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Naše lišty uzavírají prostor a propůjčují mu krásný, vyvážený vzhled. U plovoucí poklád-
ky udržují podlahu dole, zakrývají kabely a jsou také užitečné při čištění podlahy: Při 
vytírání zabraňují tvoření skvrn na stěnách.

CO VŠECHNO NAŠE LIŠTY DOKÁŽOU. 

Přehled profilů.

PRO 

#PARKETT
>NATUR

SL-5017 masiv
17 × 50 mm

PRO 

#PARKETT
>NATUR

SL-516 dýhované
16 × 50 mm

PRO 

>NATUR

SLC516 s obalovanou fólií 
(korek)
SLC516 s obalovanou fólií 
(linoleum)
16 × 50 mm

PRO 

#PARKETT
>NATUR

DF-401 dýhované
26 × 26 mm

PRO 

/DESIGN

SL-516 MDF s obalovanou fólií 
(vinyl)
16 x 50 mm  
(Předpokládaná platnost do: 
1. 10. 2021)

PRO 

#PARKETT
>NATUR

SL-410 dýhované
18 × 40 mm

ŘEŠENÍ PRO VLHKÉ PRO-
STORY
/DESIGN

SL-516 SPA s obalovanou 
fólií (vinyl)
16 x 50 mm  
(Předpokládaná platnost do: 
1. 10. 2021)

ŘEŠENÍ PRO VLHKÉ PRO-
STORY
/DESIGN

SL-516 AQUA s obalovanou 
fólií (vinyl)
16 x 50 mm  
(Předpokládaná platnost od: 
1. 10. 2021)

NOVÉ!

BÍLÉ LIŠTY

SL-516 MDF s obalovanou 
fólií 
(bílá RAL9016)
16 × 50 mm

SL-516 SPA s obalovanou 
fólií (vinyl)
(bílá RAL9016)
16 × 50 mm
(Předpokládaná platnost do: 
1. 10. 2021)

SB-7516 MDF s obalovanou 
fólií 
(bílá RAL9016)
16 × 75 mm

SL-516 AQUA s obalovanou 
fólií (vinyl) 
(bílá RAL9016)
16 × 50 mm
(Předpokládaná platnost od: 
1. 10. 2021)

SL-516 smrk s obalovanou 
fólií
(bílá RAL9016) 
16 × 50 mm

SL-410 smrk s obalovanou 
fólií
(bílá RAL9016)
18 × 40 mm

NOVÉ!

195

S
C

H
O

D
Y

, L
IŠ

TA
 A

 Ú
D

R
Ž

B
A

SCHODY, LIŠTA, ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ | PODLAHOVÉ LIŠTY



Z lásky k podlaze.

Čistá radost, která 
dlouho vydrží.
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 reali-
zovat, 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.

MARCANTO TREND Dub Cafe!Pur
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Správné ošetřování zajistí zachování hodnoty a 
čistou krásu vaší podlahy tilo. Abyste si ji mohli 
od základu užívat!

Více informací je na našem blogu, u našich ob-
chodníků, v návodech pro údržbu a na www.
tilo.com

Všechny naše přípravky na ošetřování jsou uzpůsobeny speciálně pro požadavky na-
šich podlah. Nenarušují povrchy, mají revitalizační účinky a díky nim vaše podlaha zazá-
ří jako první den. A pak to nejlepší: Nepotřebujete žádné další čisticí přípravky. S přípravky na 
ošetřování od firmy tilo budete nejlépe vybaveni jak pro rychlé průběžné vytírání, tak pro „inten-
zivní kúru“. Volba prostředků závisí především na dvou skutečnostech: stupni znečištění a dru-
hu povrchu podlahy. Zatímco čištění odstraní znečištění, ošetřování obnoví stav povrchu, nebo  
jej zlepší.

Rozlišujeme tyto stupně znečištění:

•  slabé až střední znečištění  
Doporučujeme mokré čištění mýdlem na pod-
lahy tilo a následné ošetření rychlou péčí tilo.  
Mýdlo na podlahy i rychlou péči je možné pou-
žít na olejované a lakované povrchy. 

•  Silné znečištění  
V tomto případě je nejlepší sáhnout po pro-
duktech tilo pro intenzivní čištění. Produkty pro 
intenzivní čištění uvolňují nečistoty ze všech povrchů – pak je pro regeneraci povrchu ideální, 
abyste na svou podlahu nanesli schválenou intenzivní péči. 

Více informací o čisticích a pečujících produktech – MÝDLU NA PODLAHY, RYCHLÉ PÉČI, INTEN-
ZIVNÍM ČISTIČI a INTENZIVNÍ PÉČI – získáte u svého specializovaného prodejce podlah.

OD ZÁKLADŮ

čisté potěšení.
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tilo macht
den Boden
od roku 1950.

tisíc m2   
podlahy vyrobíme
za týden

Poctivě, transparentně a nekompli-
kovaně realizujeme věci zcela po 
svém. 
Stojíme pevně oběma nohama na 
zemi, a přesto máme někdy hlavu v 
oblacích – když přicházíme na nové 
nápady.

50
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Teprve když naše podlaha od 
základu odpovídá vašemu ži-
votu, jsme u cíle svých přání.  
Nebo lépe řečeno:  
vašich přání.

Můžeme o sobě čestně prohlásit, že téma pod-
lah známe „od základu“. Koneckonců zpraco-
váváme od roku 1950 vysoce jakostní, přírodní 
suroviny na zcela zvláštní produkty. Tehdy jako 
Truhlářství Lohnsburg, dnes jako mezinárodně 
úspěšná rodinná firma s přibližně 250 pracov-
níky. Stejně jako dříve se podlahy, schody a liš-
ty vyrábí v hornorakouském Lohnsburgu. 
S roky a díky pečlivosti a spoustě lásky k detai-
lům přibývají nejen naše znalosti o podlahách, 
ale také lépe chápeme požadavky našich zá-
kazníků.

I když se podmínky mění –  

naše hodnoty přetrvávají.

Od základu přírodní materiál.

250
zaměstnanců – a každý 

z nich je důležitý.
Jsme rodinně zaměření a individualisté. Truhláři a 
pracujeme s digitálními technologiemi. Zkušení a 

zvídaví, s nohama na zemi i světoví.

199O TILO | FAKTA A ČÍSLA



Žijeme podlahami  

vzájemně

Záleží nám na vzájemnosti 
– ať je to soudržnost mezi 
kolegy, nebo partnerský 

přístup k našim zákazníkům. 
Úspěch je vždy výsledkem 

mnoha jednotlivých staveb-
ních kamenů. Kdo nás zná, 

cítí to. 

Žijeme podlahami  

s nohama na 
zemi

Stojíme oběma nohama na 
zemi a s nadšením vyrábíme 
podlahy, na nichž nohy stojí. 

Poctivě, transparentně  
a nekomplikovaně realizuje-

me věci zcela po svém.

Žijeme podlahami  

vášnivě

Co děláme, děláme srdcem 
a s vášní. tilo se zrodilo z 

truhlářství. Mnoho z nás se 
tomuto řemeslu ještě vyuči-
lo. Všichni jsme zapálení pro 

to, co děláme –  
a je to cítit!

Žijeme podlahami jinak!

Pojďme žít!
To, co děláme, není tím, na čem záleží. Záleží na tom, 
jak to děláme! A jak to děláme, nás odlišuje, díky tomu 
jsme výjimeční a to nám nakonec pomáhá v uskuteč-
ňování naší vize.
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Žijeme podlahami  

s pohledem do 
budoucna

Sebejistě hledíme do bu-
doucnosti a již dnes přemýš-

líme, jak by měly vypadat 
podlahy zítra. Přemýšlíme 

digitálně a přebíráme odpo-
vědnost za náš svět. Společ-
ně s našimi partnery získáme 

budoucnost pro sebe.

Žijeme podlahami  

kompetentně

Téma podlahy nám koluje 
v žilách. Důkladně známe 
naše materiály a umíme je 
zpracovávat. Téma podlah 
vysvětlujeme a zjednoduší-
me a rádi se s vámi o naše 

znalosti podělíme.

O
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Sdílíme opravdové nadšení pro téma podlah. 
Milujeme vytvářet z úžasných surovin to nejlep-
ší. Jsme nadšení živoucím charakterem dřeva, 
mnohostranností vinylu, sametovým teplem kor-
ku nebo odolností linolea. Radujeme se, když 
utváříme trh pomocí nových myšlenek. 

A společně jsme hrdí na to, že jsou naše podlahy 
každý rok položeny ve 2 000 místnostech.

Říká se: „Vyber si povolání, které miluješ, a už 

nikdy v životě nebudeš muset pracovat.“ A stej-
ně tak to cítíme i my. 

Začátky 

V roce 1950 založil Gustav Schrattenec-

ker s jedním učněm Tesařství Lohnsburg. 

Na ploše 90 m2,  

s jednou hoblovačkou a jednou pásovou 

pilou s motorem na petrolej se odvážil 

osamostatnit.  

Je mu 31 let a srší nápady.   

Příběh o nadšení a pevných základech.
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myslu pojmem, který je spojován s ušlechtilými, vy-
soce kvalitními produkty.

Vždy nás vedl rozhled, bohatost myšlenek a vá-

šeň. Inspirujeme a informujeme – digitálně i reál-
ně. Tím zajišťujeme budoucnost. Proto nikdy nezů-
stáváme na místě. Protože: tilo dělá podlahu – pro 
všechno, co zamýšlíte.

Již v roce 1965 se výrobní plocha rozšířila na 800 m2  
a bylo zaměstnáno dvanáct pracovníků. Ovšem 
tento prostor přestával brzy stačit pro výrobu pro-
filových a soklových lišt, pokládku parket a také sé-
riovou výrobu kazetových stropů. Proto jsme se v 
krátké době rozšířili na 2 400 m2.

V sedmdesátých letech tvořilo náš tým 73 zaměst-
nanců. Protože byl závod příliš malý, koupili jsme 
ve Frankenburgu výrobní halu i se stroji. Se 160 
zaměstnanci jsme se v krátké době stali jedním z 
největších zaměstnavatelů v regionu. Kromě roz-
manitých dřevin nyní zpracováváme na kvalitní vý-
robky i nové materiály, jako je korek. V roce 1988 již 
byl náš závod ve Frankenburgu příliš malý a znovu 
jsme stavěli v Magetshamu, kde máme své kořeny 
dodnes. 

Z generace na generaci.
Na konci osmdesátých let převzala s  Franzem 
Schratteneckerem rodinný podnik další generace. 
Ví, jak zachovat to dobré, a přesto zůstávat otevře-
ný novým nápadům. Tak se jméno Schrattenecker 
a značka tilo staly v mezinárodním dřevařském prů-

ROSTEME RÁDI. 

Nejraději přerůstáme sami sebe.

Největší pocta.

Franz Schrattenecker obdržel na konci devade-

sátých let

Medaili Viktora Kaplana za realizaci

patentu „termoplastického masivního dřeva“!

203O TILO | NAŠE KOŘENY



70
let zkušeností v každé 

podlaze tilo.
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Protože sídlíme přímo u vrchoviny Kobernaußer-
wald, známe přednosti zdravých lesů. Proto kla-
deme od našich surovin až po hotové výrobky 
velký důraz na udržitelnost. Jakožto výrobce 
podlah s  certifikáty FSC® und PEFCTM dáváme 
pozor na to, odkud pochází naše suroviny, a spo-
lečně s vámi, kupujícími podlah tilo, společně 
aktivně přispíváme k zachování lesů.

70 let zkušeností v kombinaci s inovativními 
technologiemi.
Z toho pramení vysoká kvalita našich výrobků. 
Pevně na zemi, ale vždy na tepu času nepřetrži-
tě investujeme do rozvoje naší výroby v Lohns-
burgu, a tím i do naší budoucnosti. Ve spojení 
s digitální transformací a stanovením přísnějších 
standardů stanovujeme opravdové milníky v ob-
lasti kvality i jako regionální zaměstnavatel.

Osvědčené zdravé bydlení.
Podlahy tilo jsou držitelem certifikátu TÜV-Profi-
cert a pečetě kvality IBR. To znamení, že jsou u 
nich zkontrolovány emise a škodlivé látky a že 
jsou zdravotně nezávadné pro bydlení. Zde za-
jišťují konstantně vysokou kvalitu soustavné ex-
terní audity a zkoušky.

Kvalita s rozhledem. 

Vyrobeno v 
Rakousku.

PODLAHA Z 
RAKOUSKA

®

205O ZNAČCE TILO | KVALITA Z RAKOUSKA



Zavřete oči
a ciťte mě.

Položte mne k 
vašemu nábytku.

Položte mne 
na světlo a do 
stínu.

Představte mne 
svým přátelům.

Stáhněte si ponožky 
a zažijte mě naboso.

Nyní máme možnosti zformovat podlahu zítřka 
– a tu také využijeme! K tomu patří, že téma pod-
lah našim zákazníkům vysvětlím co nejjednodu-
šeji a nejpřitažlivěji, jak jen to bude možné. Na-
příklad pomocí naší aplikace tilo Floor Layer:  
Pomocí několika kliknutí si můžete prohlížet podla-
hu tilo u sebe doma. Jednoduše stáhněte v Google 
Play Store nebo Apple App Store, vyberte si podla-
hu, která se vám líbí, a v reálném čase ji položte ve 
skutečné místnosti.

App
tilo Floor Layer tilo dělá podlahu pro nové

zážitky.

Jednoduše naskenujte QR kód a 
stáhněte si aplikaci.

TIP: Chtěli byste podlahu tilo zažít 

reálně u sebe doma? Pak využijte 
náš podlahový box tilo: jednoduše 
si na internetové stránce tilo objed-
nejte různé vzorky podlah a otestuj-
te je u sebe doma!
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Inspirujeme a informujeme: na našem vlastním 
blogu a prostřednictvím našich sociálních sítí. 
Tím přinášíme „pocit domova tilo“ přímo k vám –  
ať se nacházíte kdekoliv. Od kreativních nápadů a 
inspirace přes nejnovější trendy na téma bydlení až 
po praktické tipy a rady: Na to a mnoho dalšího se 
můžete těšit v digitálním světě tilo.

Opravdovým zážitkem je také naše internetová 
stránka s  obzvláště snadnou navigací, abyste co 
možná nejrychleji nalezli svou vysněnou podlahu. 
Předběžný výběr provedete díky praktickému fil-
trování – a pak to nejlepší: Neuvidíte jen vzor, nýbrž 
inspirující prostorovou scénu. Získáte první dojem, 
jak by podlaha reálně působí.

Pociťte, prohlédněte si a projděte se po pravé 
podlaze tilo: u vašeho nejbližšího prodejce. Po-
rovnejte #PARKETT a /DESIGN, prohlédněte si růz-
né kolekce přímo na místě a nechte si individuálně 
a odborně poradit. 

Tak děláme podlahy pro nové zá-
žitky. Reálné i digitální.  
Společně s našimi zákazníky, partnery a zaměstnan-
ci hledíme do budoucnosti a těšíme se, že s tilo na-
jde „svou podlahu“ ještě mnoho dalších generací!

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

youtube.com/tiloGmbH
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SVĚT TILO.

Reálný a digitální.

207O TILO | DIGITÁLNÍ ZÁŽITEK Z PODLAHY
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