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VINYLOVÉ PODLAHY S DEKORY
DŘEVA A KAMENE PRO OBÝVACÍ
PROSTOR, KUCHYŇ & KOUPELNU.
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N EJ OBL ÍBENĚJ ŠÍ DEKORY VINYLOVÝC H PODLAH TILO:

Nyní též v úpravě vhodné do
vlhkých prostor SPA Rigidboards
a PRO+ dílce k lepení.
FAVORITO SPA Dub Nox

NOVO SPA Dub Mandel

ELEGANTO PRO+ Břidlice Natur
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Použijte jednotný dekor v kuchyni, koupelně
a obývacím pokoji:

S Design3 je to
konečně možné!
Klid a relaxace – to si přeje hodně lidí zažít a tak si
vytváří doma ve svých čtyřech stěnách zóny, v nichž
se dokáži perfektně zotavit ze stresu všedního dne.
Tento trend klade též vysoké nároky na bytovou
architekturu, neboť se stále častěji propojují nejen
kuchyň a obývací prostor, ale také místnosti jako
jsou ložnice a koupelna.
Jako jedna z prvních společností nabízí tilo
rozsáhlý sortiment vinylových podlah, které je
možné použít i ve vlhkých prostorách.

Proto je možné použít tentýž dekor v kuchyni,
koupelně a obývacím pokoji. Ze známého
sortimentu vinylových podlah pro suché místnosti
byly vybrány nejprodávanější dekory, které jsou
nyní, s novou konstrukcí, vhodné i do vlhkých
místností.
Naše podlahy vhodné do vlhkých prostor poznáte
podle tohoto piktogramu:

D E S I G N 3: J E D N O D U Š E T R O J N Á S O B N Ě D O B R Ý .

Užijte si výhod designových podlah,
nyní i voděodolných.
tilo SPA Rigidboards a tilo PRO+ dílce k lepení se vyznačují 100% odolností vůči vodě.

• Design 1: Kvalitní designová podlaha v dekoru dřeva a kamene.
• Design 2: Voděodolné SPA Rigidboards pro vlhké místnosti.
• Design3: Voděodolné PRO+ dílce k lepení s konstrukční výškou pouze 1,5 - 2 mm pro
vlhké prostory.

Všechny naše designové podlahy mají samozřejmě certifikaci TÜV.
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Vyberte si z překrásných

dekorů!
Kolekce FAVORITO | FAVORITO SPA | FAVORITO PRO+

DUB NOX

DUB STONEWASHED

KAŠTAN BALTIC

bez fáze, kartáčovaný,
Twist PLUS lak

bez fáze, kartáčovaný,
Twist PLUS lak

bez fáze, kartáčovaný,
Twist PLUS lak

ROZMĚR PRODUKTU:
Design 1 : 1.205 x 210 x 9,8 mm
Design 2 SPA: 1.220 x 180 x 5,3 mm
Design 3 PRO+: 1.205 x 210 x 1,5 mm

Kolekce NOVO | NOVO SPA | NOVO PRO+

DUB MANDEL

DUB SAVANNE

MODŘÍN NATUR

bez fáze, kartáčovaný,
Twist PLUS lak

bez fáze, kartáčovaný,
Twist PLUS lak

bez fáze, kartáčovaný,
Twist PLUS lak

ROZMĚR PRODUKTU:
Design 1 : 1.205 x 210 x 9,8 mm
Design 2 SPA: 1.220 x 180 x 5,3 mm
Design 3 PRO+: 1.205 x 210 x 1,5 mm
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Kolekce ROBUSTO | ROBUSTO SPA | ROBUSTO PRO+

DUB VINTAGE

DUB WESTSIDE

DUB MONTBLANC

s fází (4V), synchron,
Twist PLUS lak

s fází (4V), synchron,
Twist PLUS lak

s fází (4V), synchron,
Twist PLUS lak

DUB SAVANNE

DUB COGNAC

SMRK HASEL

bez fáze, kartáčovaný,
Twist PLUS lak

s fází (4V), synchron,
Twist PLUS lak

s fází (4V), hoblovaný,
Twist PLUS lak

ROZMĚR PRODUKTU:
Design 1 : 1.205 x 210 x 10 mm
Design 2 SPA: 1.220 x 180 x 5,5 mm
Design 3 PRO+: 1.205 x 210 x 2 mm

Kolekce ELEGANTO | ELEGANTO SPA | ELEGANTO PRO+

M2!MOR MACARENA

"%4/. NATUR

s fází (4V), efekt dlažby,
Twist PLUS lak

s fází (4V), efekt dlažby,
Twist PLUS lak

ROZMĚR PRODUKTU:
Design 1 : 595 x 285 x 10 mm
Design 2 SPA: 610 x 305 x 5,5 mm
Design 3 PRO+: 595 x 285 x 2 mm

MR!MORȩNATUR
s fází (4V), efekt dlažby,
Twist PLUS lak

"ŝ)$,)#% NATUR
s fází (4V), efekt dlažby,
Twist PLUS lak
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Design1:

Vinylová podlaha
Mnohostranná, působivá, elegantní.
Ať už v dřevodekoru, který je k nerozeznání od pravého dřeva nebo v elegantním
dekoru kamene: vinyl je neuvěřitelně rozmanitý. Je to krása, ze které se můžete
těšit obzvláště dlouho. Vinylová podlaha tilo je maximálně zatížitelná, má dlouhou
životnost a snadno se udržuje. Je perfektní do všech prostor, v nichž je žádoucí
robustnost a estetika.
Přednosti produktu:
• Plovoucí pokládka s integrovaným korkem - přirozený kročejový útlum
• Komfortní pokládka díky spoji tiloFIX
• Známý perfektně pasující tilo profil
• Ke každé podlaze identické schody a lišty - pro obzvlášť krásné prostory

Design2:

Vinylová podlaha SPA
Ponořte se do nových možností.
Překrásné a voděodolné Rigidboards pro vlhké prostory v našich 16
nejoblíbenějších vinylových dekorech.
Přednosti produktu:
• 100% voděodolnost, nejlépe se hodí do vlhkých prostor
• Umožňuje plovoucí pokládku nebo celoplošné lepení
• Více než dvojnásobně vyšší hodnoty pevnosti spojů než u běžně na trhu
dostupné desky se spojem click.
• Běžné hodnoty stability pro malou roztažnost při teple nebo slunečním
záření
• Komfortní pokládka díky spoji tilo simpleFIX
• Známý perfektně pasující tilo profil
• Ke každé podlaze identické schody a lišty - pro obzvlášť krásné prostory

FEUCHTRAUM
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Design3:

Vinylová podlaha PRO+
Tak tenká, tak silná, tak voděodolná!
Naše nejprodávanější dekory designových podlah – nyní i v podobě
voděodolných dílců určených k celoplošnému lepení s konstrukční
výškou jen 1,5 mm až 2 mm. Ideální jak pro renovace (prováděné
odborníky), tak pro novostavby.

FEUCHTRAUM

Přednosti produktu:
• nejmenší možná konstrukční výška 1,5 mm až 2 mm
• 100% voděodolnost, nejlépe se hodí do vlhkých prostor k celoplošnému
lepení
• Běžné hodnoty stability pro malou roztažnost při teple nebo slunečním
záření
• Ke každé podlaze identické schody a lišty - pro obzvlášť krásné prostory

Schody & Lišty
Také u dekorů vhodných do vlhkých prostor
má nyní tilo řešení - identické schody a lišty pro harmonické a obzvláště krásné řešení
prostoru.
Všechny produkty DESIGN 3 najdete nyní i v
tilo DESIGN katalogu.
Více informací k našim produktům získáte
kromě toho také na www.tilo.com a na našem
tilo blogu blog.tilo.com.

tilo.com
blog.tilo.com

facebook.com/tilo.at

instagram.com/tilo_boden

youtube.com/tiloGmbH

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

