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Planning a renovation? Settling into a new place?
Or maybe you just need a change?
With Vilo products you can change your place on your own:
affordable, quick and easy. And the effects will be unique.

The floor is the foundation of every home.
Think about how to finish it right. Vilo skirting boards
will give your house’s interior a harmony and amaze
you with their convenient installation and functionality. 

Your home, as new.
It’s that simple!
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All colours depicted in this brochure are examples and should not be considered as originals.

Skirting boards Assembly Instructions

You’ve chosen the skirting boards ideal for your floor - now it’s time to assemble
them. This effect is very quick and easy to achieve.

Step by step assembly
1.  Prepare tools: a sharp saw, a drill and hammer plugs. 

A pencil, measuring tape and hammer may also come in handy. 
2.  Peel off the label – on the back you’ll find detailed instructions  

for assembly for the Vilo skirting board chosen by you.
3. Cut the skirting board to the appropriate length and only then take off the clip. 
4. Attach the skirting board to the wall using the hammer plugs. 
5. If necessary, slide the cables through the cable housing. 
6. Finish off by adding any necessary finishing elements.

Each Vilo skirting board collection contains a set of finishing elements of matching colour and 
height: a connector, an inside corner, an outside corner, a right cover cap and a left cover cap.

Connector Inside corner Outside corner Right end cap Left end cap

Домът ви като нов.
Толкова е лесно!
Планирате ремонт? Местите се в нов апартамент?
Или може би просто се нуждаете от промяна?
С продуктите на Vilo можете сами да промените 
интериора си: изгодно, бързо и лесно. А резултатът ще 
бъде уникален.

Подът е основата на всеки дом. Помислете как 
да го съчетаете с всичко останало. Первазите Vilo 
придават на дома ви хармония и впечатляват с лесна 
инсталация и  функционалност.
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Take care of every detail
We all love when every part fits perfectly together. That’s why we renovate! Thanks to the large selection
of Vilo skirting boards you’ll be able to customise them to the look of your house and the wide range of
available colours will help match them to your floors.

Acquaint yourself with the possibilities and consider which skirting boards will best fit your interior.
You will easily find those both for modern as well as more vintage interiors. The newest designs can even
be used with ceramic tiles or vinyl subbases.

Погрижете се за всеки детайл
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Обичаме всяка част да се вписва перфектно. Точно заради това правим ремонти! 
Разнообразието от первази на Vilo ще ви позволи да изберете точно този, който 
подхожда на интериора, а широката гама от декори гарантира съответствие с всеки 
под. 

Този каталог ще ви помогне да научите повече за нашите первази и да направите 
правилния избор, който гарантира хармоничен, красив и функционален интериор. 
Лесно ще намерите такива както за модерен, така и за по-винтидж интериор. 
Съвременните дизайни могат да се комбинират дори с керамични плочки или 
винилови основи.

Нуждаете се от помощ?
Посетете нашия уебсайт на www.vilohome.com.

Там ще намерите видеоклипове и инструкции 

за монтаж на нашите первази.
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Take care of every detail

We all love when every part fits perfectly together. That’s why we renovate! Thanks to the large selection

of Vilo skirting boards you’ll be able to customise them to the look of your house and the wide range of

available colours will help match them to your floors.

Acquaint yourself with the possibilities and consider which skirting boards will best fit your interior.

You will easily find those both for modern as well as more vintage interiors. The newest designs can even

be used with ceramic tiles or vinyl subbases.
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QUICK AND EASY
ASSEMBLY

WIDE RANGE
OF COLOURS

CABLE
CHAMBER

IMPACT
RESISTANT

PAINT WITHOUT
NEED FOR

DISASSEMBLY

For anyone and any interior
Vilo skirting boards are both extremely durable and practical. They are quick and simple to install, resistant to 
moisture and impact as well as easy to clean. They are fixed in place with hammer plugs which ensures that the 
skirting boards will remain in place and the array of finishing elements (corner pieces, cover caps, connectors) will 
ensure a satisfactory end result.

If functionality is what you enjoy, then you’ll appreciate the ability to conceal electrical cables within the skirting 
board. Some of the skirting boards can also be bent at the top, which will enable you to paint or paper your walls 
without the need for disassembly. If you care for the environment, you will be pleased to know that all Vilo skirting 
boards are 100% recyclable.

Discover the Esquero, Esquero Duo, Izzi Max, Izzi, Magnum and Flex collection and find the skirting board for you.

За всеки интериор
Первазите Vilo са изключително издръжливи и практични. Те се монтират бързо и лесно, устойчиви 
са на влага и удари, и са лесни за почистване. Огромното количество от довършителни елементи 
(вътрешни и външни ъгли, тапи, снадки) ще осигури впечатляващ краен резултат.

Търсещите функционалност ще оценят възможността да скрият електрически кабели в канала на 
перваза. 

Грижита за околната среда е изключително важна в наши дни. Ето защо всички первази на Vilo са 
100% рециклируеми.

Открийте колекциите Esquero, Esquero Duo и Flex и намерете най-подходящия перваз за вас.

QUICK AND EASY
ASSEMBLY

CABLE CHAMBER PAINTING 
WITHOUT 

DISASSEMBLY

IMPACT 
RESISTANT

WIDE RANGE 
OF COLOURS
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Skirting boards
collection
The effect is in the detail

Vilo skirting boards are the perfect finish to any floor, especially
one with wood-inspired Vilo floor panels.
Colour, style, height... When choosing skirting boards remember
to take a look at the walls. Maybe they need a new coat of paint?
You can do this quickly and simply by choosing Motivo decorative
walls. The skirting boards will provide the finishing touch, adding
an element of visual harmony to your interior.

Combining designs and colours is so easy
Съчетаването на дизайни и цветове 

е толкова лeсно

Колекция
подови первази
Съвършенството се крие в детайлите

Первазите Vilo са перфектния завършек за всеки под, особено 
тези с естествени дървесни декори. 

Цвят, стил, височина...  Когато избирате первази не забравяйте 
да вземете под внимание стените. Може би се нуждаят от 
нов слой боя? Може да ги обновите бързо и лесно със стенна 
декорация Motivo. Первазите ще осигурят завършеност и 
визуална хармония на вашия интериор.
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Well hidden cable chamber
Незабележим 

канал за кабели

6
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NEW

A simple shape, the attractive height, a large selection of colours
following the latest trends. With a lot of space for cables.
In short: a modern, elegant skirting board, suitable for anyone.

Esquero Skirting boards

    2
50 cm

6,
66

 c
m

639 Pennsylvania Oak

642 Oregon Oak 

638 Dakota Oak

641 Nevada Oak

637 Illinois Oak636 Iowa Oak

643 California Oak

640 Alabama Oak

Esquero  |  Подови первази

Семпла форма, атрактивна височина, голям избор от цветове
следващи най-новите тенденции. С много място за кабели.
Накратко: модерен, елегантен перваз, подходящ за всеки.

7

641 Дъб Невада

638 Дъб Дакота

642 Дъб Орегон

639 Дъб Пенсилвания

636 Дъб Айова

643 Дъб Калифорния

640 Дъб Алабама

637 Дъб Илиноис
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A wide range of designs
Vilo skirting boards are available in such a broad
range of options that you will easily find the one
that matches the style and colour of your floor.

Богата гама от декори
Подовите первази се предлагат в изключително 
богато разнообразие, което гарантира, че ще 
намерите стил и цвят, които подхождат на 
вашия под.

8



10

624 American Oak

621 Natural Oak 623 Dark Oak633 Old Oak

634 Nut635 River Oak

601 White 602 Arizona Sycamore 603 California Sycamore

604 White Sycamore 605 Western Sycamore 606 Gnarly Oak

607 Mexican Sycamore 608 Red Oak 609 Scots Pine

610 Acorn Oak 611 Mountain Pine 612 Cork Oak

Esquero Skirting boardsEsquero  |  Подови первази
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601 Бял

604 Светъл чинар

607 Мексикански чинар

610 Жълъд

621 Дъб натурал

635 Речен дъб

602 Аризонски чинар

605 Западен чинар

608 Червен дъб

611 Планинкски бор

633 Състарен дъб

624 Американски дъб

603 Калифорнийски чинар

606 Необработен дъб

609 Бял бор

612 Корков Бор

623 Тъмен дъб 

634 Орех



15

Do it yourself
Light, robust and intuitive to install.
Fit the skirting boards yourself or with
family and enjoy the immediate effect.

15

Do it yourself
Light, robust and intuitive to install.
Fit the skirting boards yourself or with
family and enjoy the immediate effect.

Направи си сам
Нашите первази са леки, здрави и лесни за 
инсталиране.
Монтирайте ги сами или със семейството и се 
насладете на моментален ефект.

10
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622 White Oak 620 Light Grey Oak 

625 Asian Oak626 Knotty Oak 631 Grey Oak

627 Creme Oak

632 Hard Concrete

Suitable for tiles
and vinyl subbases

629 Light Concrete

630 Concrete Inscription

628 Dark Concrete

Esquero  |  Подови первази

Подходящи за плочки и 
винилове подове

11

630 Бетон инскрипт

629 Светъл бетон

626 Вековен дъб

627 Кремав дъб

632 Суров бетон

628 Тъмен бетон

631 Сив дъб

622 Бял дъб

625 Азиатски дъб

620 Светло сив дъб
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Easy to clean
All Vilo skirting boards are easy to clean
and cleaning will not alter their appearance.
Skirting boards also protect against dust.

23

Easy to clean
All Vilo skirting boards are easy to clean
and cleaning will not alter their appearance.
Skirting boards also protect against dust.

Лесно почистване
Всички первази Vilo са лесни за почистване
и то няма да промени начина, по който 
изглеждат. Первазите също така не събират 
прах.

12
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Do you like minimalism? The Esquero Duo skirting board will
complement your space perfectly. You will appreciate not only
the fashionable and simple form but also the excellent quality.

Esquero Duo Skirting boards

650 White 651 Argento Vivo 652 Arctic Oak

653 Alabaster Oak 654 Whitewashed Palisander 655 Tennessee Oak

656 Gray Elm 657 Merbau Gray 658 Amber Oak

659 American Walnut 660 Tabacco Oak 661 Brazilian Palisander

    2
50 cm

5,
55

 c
m

Esquero Duo  |  Подови первази

Харесва ли ви минималистичният стил? Первазите Esquero Duo
допълват вашето пространство перфектно. Ще оцените не само
модерната и опростена форма, но и отличното качество.

13

650 Бял

653 Дъб алабастър

656 Сив бряст

659 Американски орех

651 Ардженто Виво

654 Избелен палисандър

657 Сив мербау

657 Дъб табако

652 Арктичен дъб

655 Дъб Тенеси

658 Кехлибарен дъб

661 Бразилски палисандър
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Durability
Have children and a cat? Have no fear - Vilo 
skirting boards are resistant to impact and 
scratches.

17

Durability
Have children and a cat? Have no fear - Vilo 
skirting boards are resistant to impact and 
scratches.

Устойчиви
Имате деца и котка? Не се притеснявайте - 
первазите Vilo са устойчиви на удар и
драскотини.

14
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NEW

662 Nebraska Oak 663 Oklahoma Oak 664 Texas Oak

665 Arkansas Oak 666 Missisipi Oak 667 Louisiana Oak

668 Virginia Oak 

Esquero Duo  |  Подови первази
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665 Дъб Арканзас

668 Дъб Вирджиния

662 Дъб Небраска

666 Дъб Мисисипи

663 Дъб Оклахома

667 Дъб Луизиана

664 Дъб Тексас
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Waterproof
Decorating your kitchen, bathroom or hall?
Water-resistant Vilo skirting boards are ideal
for rooms exposed to moisture.

21

Waterproof
Decorating your kitchen, bathroom or hall?
Water-resistant Vilo skirting boards are ideal
for rooms exposed to moisture.

Водоустойчиви
Освежаване на вашата кухня, баня или хол?
Водоустойчивите первази Vilo са идеални
за помещения, изложени на влага.

16



19

Paint without disassembly
If you often change the look of your interior,
consider skirting boards which can be bent
at the top. You won’t have to disassemble them
during renovation.

20

504 Maple 508 Dark Oak 518 Andante Oak

521 Antique Oak 524 Bright Pear 529 Cordoba Oak

530 Arizona Oak 533 Burnt Oak 543 Magnate Oak

544 Dartford Oak 582 Citrin Oak 584 Lemony Oak

Looking for tested, cost-efficient solutions that give beautiful results?
Discover the Flex collection. A rich colour palette will help you find
the skirting board most suited to your interior and the durability
and ease of use will let you enjoy it for years to come.

Flex Skirting boards

    2
50 cm

5,
5 

cm

Търсите тествани и рентабилни решения, които дават красиви 
резултати? Открийте колекцията Flex. Богатата цветова гама 
ще ви помогне да намерите най-подходящия за вашия интериор 
перваз, а издръжливостта и лекотата на използване ще ви 
позволи да му се наслаждавате за години напред.

Flex  |  Подови первази
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504 Клен

521 Античен дъб

528 Тъмен орех

544 Дуси

508 Тъмен дъб

523 Тасманийско дърво

530 Дъб Аризона

534 Пасадена

518 Дъб анданте

525 Бряст

533 Опушен дъб

537 Дъб Манор

Всички цветове в тази презентация са примерни и не трябва да се третират като оригинални.

504 Клен 508 Тъмен дъб 518 Дъб анданте

521 Античен дъб 523 Тасманийско дърво 525 Бряст

530 Дъб Аризона 533 Опушен дъб

531 Дуси 534 Пасадена 537 Дъб МанорДекори

528 Тъмен орех

Всички цветове в тази презентация са примерни и не трябва да се третират като оригинални.
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Paint without disassembly
If you often change the look of your interior,
consider skirting boards which can be bent
at the top. You won’t have to disassemble them
during renovation.

25

Cable chamber
Annoyed by all those wires everywhere?
All Vilo skirting boards have the ability to house
cables, which greatly improves interior aesthetics.

Кабелен канал
Дразните ли се от всички тези кабели?
Всички первази Vilo предоставят възможност 
за скриването им, което значително подобрява 
естетиката на интериора.

18
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5118 Whitewashed Alder

585 California Oak 5101 Siberian Oak 5102 Norway Spruce

5103 Spanish Oak 5104 Andalusian Oak 5105 Oiled Oak

5106 Castle Oak 5107 Terra Oak 5114 Old Plane

5115 Sunset Oak 5116 Roma Oak 5117 Oriental Plane

5119 Carrara Oak

Flex Skirting boardsFlex  |  Подови первази
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544 Дъб Дартфорд

550 Ироко

554 Светъл дъб принтиран

592 Дъб тундра

501 Бял

545 Африканско дърво

552 Акация

555 Тъмен дъб принтиран

5101 Сибирски дъб

517 Черен

546 Гръцки орех

553 Сребърен орех

556 Бук принтиран

5102 Норвежки смърч

Всички цветове в тази презентация са примерни и не трябва да се третират като оригинални.

544 Дъб Дартфорд 545 Африканско дърво 546 Гръцки орех

550 Ироко 552 Акация 553 Сребърен дъб

554 Светъл дъб принтиран 555 Тъмен дъб принтиран 556 Бук принтиран

592 Дъб тундра 5101 Сибирски дъб 5102 Норвежки смърчДекори
Всички цветове в тази презентация са примерни и не трябва да се третират като оригинални.
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Всички цветове в тази презентация са примерни и не трябва да се третират като оригинални.

544 Дъб Дартфорд 545 Африканско дърво 546 Гръцки орех

550 Ироко 552 Акация 553 Сребърен дъб

554 Светъл дъб принтиран 555 Тъмен дъб принтиран 556 Бук принтиран

592 Дъб тундра 5101 Сибирски дъб 5102 Норвежки смърчДекори
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Planning a renovation? Settling into a new place?
Or maybe you just need a change?
With Vilo products you can change your place on your own:
affordable, quick and easy. And the effects will be unique.

The floor is the foundation of every home.
Think about how to finish it right. Vilo skirting boards
will give your house’s interior a harmony and amaze
you with their convenient installation and functionality. 

Your home, as new.
It’s that simple!
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All colours depicted in this brochure are examples and should not be considered as originals.

Skirting boards Assembly Instructions

You’ve chosen the skirting boards ideal for your floor - now it’s time to assemble
them. This effect is very quick and easy to achieve.

Step by step assembly
1.  Prepare tools: a sharp saw, a drill and hammer plugs. 

A pencil, measuring tape and hammer may also come in handy. 
2.  Peel off the label – on the back you’ll find detailed instructions  

for assembly for the Vilo skirting board chosen by you.
3. Cut the skirting board to the appropriate length and only then take off the clip. 
4. Attach the skirting board to the wall using the hammer plugs. 
5. If necessary, slide the cables through the cable housing. 
6. Finish off by adding any necessary finishing elements.

Each Vilo skirting board collection contains a set of finishing elements of matching colour and 
height: a connector, an inside corner, an outside corner, a right cover cap and a left cover cap.

Connector Inside corner Outside corner Right end cap Left end cap

Подови первази |  Инструкция за инсталация

Избрали сте идеалните за вашия под первази - сега е време за монтирането им. 
Крайният резултат ще е впечатляващ, много бърз и лесен за постигане.

1. Пригответе инструменти: остър трион, дюбели и видии. Молив, рулетка и чук също могат 
да ви бъдат полезни.

2. Отлепете етикета - на гърба ще намерите подробни инструкции за монтаж на перваза 
Vilo, избран от вас.

3. Отрежете перваза до подходящата дължина и едва след това свалете капака на 
кабелния канал.

4. Фиксирайте перваза към стената с помощта на дюбели и видии.
5. Прокарайте кабелите, които искате да прикриете през канала за кабели.
6. Завършете, като добавите всички необходими довършителни елементи.

Всяка колекция от первази Vilo съдържа набор от довършителни елементи с 
подходящ цвят и височина: снадка, вътрешен ъгъл, външен ъгъл, дясна и лява тапа.

Всички цветове в тази брошура са примерни и може да не съотвестват напълно с цвета на реалния продукт

Вътрешен ъгълВъншен ъгъл Външен ъгъл Лява тапа Дясна тапа
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Skirting boards
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