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MODERNÍ DŘEZ JE ŠPERKEM KAŽDÉ KUCHYNĚ

SET SPOTŘEBIČŮ + DÁREK ZA 1 KČ

Moderní kuchyně je elegantní, reprezentativní, maximálně funkční a komfortní. Přesně takový je i moderní dřez. V Kili si Vaši zákazníci 
mohou vybírat z široké škály nerezových, granitových, kompozitních, skleněných a porcelánových dřezů od renomovaných výrobců, 
kteří na jaře přichází s novinkami a akčními nabídkami. Jejich katalogy a letáky jsou Vám k dispozici na všech obchodních centrech Kili 
nebo v elektronické formě na www.kili.cz.

Nové katalogy dřezů

IDV2260

OPV3260

nebo

indukceindukce
dětský
zámek

automatické
vypnutí

dotykové
ovládání
dotykové
ovládání
dotykové
ovládání
dotykové
ovládání
dotykové
ovládání

 • Indukční deska
 • Ukazatel zbytkového 
tepla

 • Akustický signál

14 990 Kč 2 190 Kč

1 999 Kč

ETV7460 Dárek za 1 Kč bez DPH 

k setu

RK3180/81/82
Rychlovarná konvice 
s termoregulací

Výsuvný odsavač par

 • 9 funkcí
 • Zamačkávací knoflíky
 • 1 pár 100 % 
teleskopických výsuvů

 • 3 skla ve dvířkách
 • 1x rošt
 • 1x plech

70 l
extra
objem

70 l
teleskopické

výsuvy
energetická

třída

A
horkovzduch

Katalogy dřezů on-line
https://bit.ly/2qC1BjI

NOVINKA

AKCE Platnost do 31. 7. 2018
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NEJVYŠŠÍ ČAS NA NOVOU TERASU

Sibiřský modřín se vyznačuje úzkými letokruhy, 
vysokou hustotou a mechanickou i biologickou 
odolností. Tyto vlastnosti získává díky pomalému růstu 
v drsných povětrnostních podmínkách. Svojí tvrdostí 
a hustotou se dřevo sibiřského modřínu blíží dubu a je 
zřetelně tvrdší než dřevo borovice a smrku. Pryskyřice, 
kterou modřín obsahuje, odpuzuje vodu jako přírodní 
impregnace a chrání dřevo před napadením houbami.

Kromě na terasy se používá na okna, ploty, fasády, 
na zahradní nábytek atd.

Modřínové terasy a řezivo

JA 3802.0305hl

JA 3802.0302hl

JA 3802.0306hl

JA 3802.0305jd

JA 3802.0302jd

JA 3802.0306jd

L – hladká

L – hladká

L – hladká

L - jemná drážka

L - jemná drážka

L - jemná drážka

27 x 143 x 3000 mm, bal. 1,716 m3

27 x 143 x 4000 mm, bal. 2,288 m3

27 x 143 x 5100 mm, bal. 2,917 m3

27 x 143 x 3000 mm, bal. 1,716 m3

27 x 143 x 4000 mm, bal. 2,288 m3

27 x 143 x 5100 mm, bal. 2,917 m3

Terasová prkna MD sibiřský kvalita AB

1 balení = 4 kusy, 1 paket = 28 balení, 
1 paket = 112 kusů

JD 2303.1963.02

JD 2303.1964.02

19 x 121 x 3000 mm, bal. 2,178 m3

19 x 121 x 4000 mm, bal. 2,904 m3

Palubky MD sibiřský klasik AB

1 balení = 6 kusů

JA 3803.0302 45 x 70 x 4000 mm, bm

Hranol podkladní modřín sibiřský

1 balení = 4 kusy, 1 paket = 192 kusů

JD 2003.2013.02

JD 2003.2413.02

JD 2003.2014.02

JD 2003.2414.02

20 x 94 x 3000 mm, bal. 1,692 m3

24 x 68 x 3000 mm, bal. 1,02 m3

20 x 94 x 4000 mm, bal. 2,256 m3

24 x 68 x 4000 mm, bal. 1,36 m3

Fasádní profil RHOMBUS modřín sibiřský AB

1 balení = 6 kusů, 1 paket = 264 kusů

1 balení = 5 kusů, 1 paket = 280 kusů

DOPORUČUJEME
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ELEGANTNÍ DESIGNOVÝ NÁBYTEK BEZ ÚCHYTEK 

Zásuvky vybavené systémem Push to open Silent se hravě a snadno 
otvírají i bez použití úchytky.  Stejně lehce a tiše se zavírají. Není 
potřeba žádný speciální grif ani velký švih. Nevadí, když nezkušený 
uživatel dotlačí zásuvku rukou do koncové polohy. 

Díky synchronizaci se spolehlivě otvírají také široké zásuvky s malou 
mezerou mezi čelem a korpusem. Malé a lehké zásuvky fungují díky 
novým výsuvům s nosností 10 kg stejně komfortně jako velké a těžké 
zásuvky s osvědčenými výsuvy na 50 kg. 

Snadná montáž
 � Montáž je snadná, seřízení lze provést bez nářadí 

 � Minimální mezera mezi čelem zásuvky a korpusem jen 2,5 mm 

Funguje s velkými i malými zásuvkami ArciTech a InnoTech. 

Od roku 2013 průběžně navyšujeme skladové zásoby tak, 
abychom mohli co nejrychleji vyřídit Vaše objednávky. 
Množství položek skladem se od roku 2013 zvýšilo cca o 60%.

Bezúchytkové otvírání 
Push to open Silent

Obliba kování Hettich roste 

NOVINKA

+60%Nárůst počtu skladových položek
2013 2014 2018
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TITUS TEKFORM

TRVALÝ SPOJ RYCHLE A BEZ NÁŘADÍ

Výhodou zásuvky Tekform je rychlé, intuitivní sestavení 
a  přiměřená cena. Montáž je jednoduchá díky systému 
zamykání EasyFix – příchytky čela pro  snadnou montáž čela. 
Pevná konstrukce zásuvky a výsuvu zajišťuje stabilitu zásuvky 
v otevřené poloze.

Parametry (skladem v Kili)

 �  Nosnost 40 kg

 � Výsuv - plnovýsuv

 � Výška zásuvky 70 a 182 mm

 � Vnitřní zásuvky pro výšky 70 a 182 mm

 � Skleněné stěny tloušťky 4 a 8 mm 
pro výšky zásuvek 182 mm

 � Barvy: bílá, šedá

 � Balení: kompletní zásuvka pod jedním objednacím číslem. 
Vnitřní čela a vybavení je nutné doobjednat

Kování pro trvalé skryté spoje menších korpusů z MDF 
nebo lamina tloušťky od 15 mm.

 Snadná a rychlá instalace bez nářadí
 � Po vložení a doklepnutí do 8mm vrtaného otvoru se 

synchronně roztáhnou ozubené části a dílce se trvale 
spojí dohromady. 

 � Pro zvýšení boční síly může být kombinováno 
s dřevěnými kolíky.

 Vhodný pro dodatečnou montáž různých dílců.

Zásuvky se snadnou montáží 
za dobrou cenu

Häfele Ixconnect SC 8/25 

Montážní video zásuvek Tekform
https://youtu.be/sVgv1CfFvYY

NOVINKA

DOPORUČUJEME
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ZÁVĚS PRO TENKÁ DVÍŘKA 

ZÁVĚS PRO VELKÝ ÚHEL OTEVŘENÍ

Závěs s vysokým komfortem seřízení, mechanizmem 
CLIP a integrovaným BLUMOTION. Inovativní systém 
montáže EXPANDO T ruší vyvrtávání montážního 
otvoru pro misku, což je u tvrdých materiálů 
obrovská výhoda.  Závěs nalezne využití u materiálů 
tloušťky od 8 do 14 mm.

CLIP top BLUMOTION pro tenká dvířka umožní díky 
nulovému přesahu nejen standardní využití, ale také 
s vnitřními zásuvkami nebo vnitřními výsuvy.

CLIP top BLUMOTION 
pro dvířka od 8 do 14 mm

Novým způsobem zpracovaný osvědčený závěs pro velký úhel otevření kombinuje 
nový design s obvyklým nastavením a nejvyšším komfortem pohybu.

Díky vytříbené technice je tlumení BLUMOTION integrováno v úplně nejmenším 
prostoru přímo v ramínku závěsu. Konstrukční parametry zůstávají beze změny.

CLIP top BLUMOTION 155° 

NOVINKA

Vypínač pro deaktivaci BLUMOTION 
integrovaného v ramínku závěsu

BLUMOTION, integrovaný v ramínku závěsu

INSERTA pro montáž misky bez nářadí

EXPANDO T, inovativní systém montáže

Vypínač pro deaktivaci BLUMOTION

K dostání jsou rovněž vhodné krytky misky –
také v barevném provedení černý Onyx.

Montážní podložku instalujeme 
do standardní pozice.
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ZÁVĚS PRO SKLENĚNÁ DVÍŘKA

Nový CLIP top BLUMOTION CRISTALLO kombinuje obvyklý komfort nastavení a důmyslný 
mechanizmus CLIP, uložený v úplně nejmenším prostoru. S integrovaným BLUMOTION se 
zavírají skleněná nebo zrcadlová dvířka měkce, tiše a tudíž bezpečně.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO umožní díky nulovému přesahu standardní využití, a rovněž 
využití vnitřních zásuvek nebo vnitřních výsuvů.

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO

Pattex ONE FOR ALL Universal je jednosložkové flexibilní univerzální 
montážní lepidlo a tmel pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®.

Je určeno k lepení a tmelení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou 
cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádrokarton, 
překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené 
PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy a další.

Pattex One for all Universal, 80 ml, bílá

NOVĚ NA CENTRÁLNÍM SKLADU KILI

E-shop Kili, s.r.o.
https://bit.ly/2H3AUyy

Pattex One for all Universal 
tuba 80ml / 142 g, barva bílá
IB 1050.7050

NOVINKA
BLUMOTION, integrovaný v ramínku závěsu

Vypínač pro deaktivaci BLUMOTION

Usazení montážní podložky 
do standardní pozice

Přesah čílka možný do 19 mm
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GLOBÁLNÍ KOLEKCE KRONODESIGN

Vznik nové Globální Kolekce 
popisuje zástupce firmy Kronospan
„Nová Globální kolekce Kronodesign je výsledkem 
našeho nekonečného hledání dokonalosti, více než 
120 let zkušeností a našeho odhodlání jít za svým 
cílem. Za pomoci našich designérů, pečlivě sledujících 
světové trendy v designu a obchodníků, kteří definovali 
nejvíce prodávané dekory, nezbytné pro každý trh, 
jsme dokázali definovat dekory nové Globální kolekce 
Kronodesign. Při vývoji jsme se soustředili na synergii 
dekorů, které jsou k dispozici nejen na různých 
podkladových deskách a v různých povrchových 
strukturách, ale také v řadě doplňkových materiálů, 
zajištujících dokonalý soulad všech prvků.

Část dekorů byla vyvinuta exkluzivně a je k dispozici 
pouze zákazníkům společnosti Kronospan. Při vývoji 
kolekce jsme zjistili, že trendy v designu nábytku 
a  interiérů jsou podobné, stále jednotnější a společné 
v různých koutech světa. Trendy se stávají globálními.  

Nejnovější celosvětové tendence v designu ukazují, 
že v moderních interiérech vedle sebe společně existují 
i ty nejkontrastnější materiály, vzory a textury – 
od nádherně leštěných mramorů až po hrubá, výrazná 
dřeva, od elegantní, zářivé mosazi až po uklidňující, 
hladký samet, od průmyslových kovů až po drahé sklo – 
koncepce krásy spočívá v „jednotě rozmanitosti“. Proto 
jsme nové kolekci dali podtitul ‘Harmonie kontrastů’ 
a obdařili jí největší možnou šíří materiálů v našem 
oboru, a také dále pokračujeme ve zkoumání nových 
materiálů, které tuto kolekci v budoucnu rozšíří.“

Jsou nabízeny ve 136 dekorech a 7 strukturách a jsou rozděleny 
do 3 skupin: Color, Contempo a Standard. Mezi novinky 
v  dřevodekorech patří např. industriální dekory Artwood 
ve dvou verzích K083 Light Arwood a tmavší K084 Dark Artwood, 
nebo unikátní dekor příčného řezu dubového dřeva Endgrain 
Oak, ve dvou variantách K 105PW Raw Endgrain Oak a K107 PW 
Elegance Endgrain Oak. 

Nově vznikla skupina dekorů Avant-garde, která zahrnuje 
materiály s exkluzivním lesklým, matným nebo kovovým 
povrchem. V této kategorii nalezete celkem 28 dekorů. Dva 
stupně lesku v paletě jemných a tlumených barev – mirror gloss 
a acrylic gloss doplňuje nově řada supermatných desek acrylic 
matt. Naše nové desky acrylic gloss mají vylepšený povrch 
s  vysokou odolností proti poškrábání, proti chemickým látkám 
i UV záření. Paletu těchto dekorů doplňuje řada totožných barev 
v úpravě acrylic matt, v supermatné a na dotyk jemné struktuře, 
která má navíc finální úpravu odolnou proti otiskům prstů. 
Kolekce kovových povrchů pak obsahuje 6 dekorů, přičemž 
povrch desek je tvořen zalaminovanou kovovou fólií. 

Globální kolekce Kronodesign obsahuje 221 dekorů 
v několika skupinách materiálů:

V oblasti pracovních desek přináší Globální Kolekce 50 speciálně 
vyvinutých a vybraných dekorů, tloušťka desek je 38 mm, šířka 
600 a 900 milimetrů. V kolekci naleznete 11 povrchových struktur, 
z nichž jsou dvě zcela nové. 

Kromě výběru klasických postformingových desek s U profilem 
je nabízeno 7 dekorů pracovních desek s přední ABS hranou. 
ABS hrana je lepena polyuretanovým lepidlem. Další novinkou 
v oblasti pracovních desek je materiál Slim Line. Jedná se 
o pracovní desky na bázi kompaktů nabízené v tloušťce 12 mm. 
Zde jsou v nabídce 4 dekory, kde je jsme vhodně zkombinován 
povrchový dekor s barvou jádra desky. Kolekci doplňují také 
4 kuchyňské zástěny s grafickým motivem.

Došlo i ke změně v doplňkových sortimentech, a to zejména 
v těsnících lištách k pracovním deskám. Samozřejmostí je 
i  kompletní nabídka pracovních i laminovaných desek v HPL 
laminátech.

Laminované dřevotřískové desky Pracovní desky

NOVINKA
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Kompletní kolekce 136 dekorů laminovaných desek 
o rozměru 18 x 2 800 x 2 070 mm

 � Color: 61 dekorů unibarev z toho 14 NOVINEK
 � Contempo: 28 dekorů imitujících dřevo nebo kámen, 

z toho 15 NOVINEK
 � Standard: 47 dřevodekorů, z toho 15 NOVINEK

4 dekory desek Acrylic na MDF v provedení lesk nebo mat, 
rozměr 18,3 x 2 800 x 1 300 mm

Kompletní kolekce pracovních desek, 
rozměr 38 x 4 100 x 635 mm 

Kompletní kolekce pracovních desek, 
rozměr 38 x 4 100 x 600 mm 

26 dekorových kombinací zádových desek, 
rozměr 10 x 4 100 x 640 mm 

Sladěné lišty v délce 4 200 mm 
a tvarovky (rohy, koncovky)

Kompletní kolekce desek na DTD, 
rozměr 19 x 2 800 x 2 050 mm 

Ke všem uvedeným dekorům hrany ABS na centrálním skladě.

Ke všem dekorům hrany na centrálním skladě. 

Laminované dřevotřískové desky (LTD) – mat

Pracovní desky (PD) a zádové desky

Příslušenství k pracovním deskám

Acrylic Gloss a Acrylic mat

Pracovní desky s ABS hranou Express - NOVINKA

Postforminogové pracovní desky (profil U)

Zástěny / zádové desky  

Těsnící profily RAUWALON perfect-line

Aavant-garde

Miror Gloss

Skladová nabídka Kili

NOVINKA

31,0

16
,0

RAUWALON 112

 � minimalistické provedení tvarovek

 � téměř neviditelný přechod

 � jednoduchá montáž

 � snadná údržba
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AKTUÁLNÍ TREND TMAVÁ + DŘEVO
Tmavé barvy jako grafit nebo antracit dodávají interiéru luxusní nádech a  dramatičnost. Působí majestátně, moderně a elegantně. 
V kombinaci s dřevem vytváří příjemné kombinace, které představují na jedné straně industriální trend a na straně druhé působí nadčasově 
a unikátně.

zdroj: EGGER
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Nově naskladňujeme trendový dekor Grafit U 961 v provedení 
hluboký mat a vysoký lesk. K oběma dekorům máme skladem 
i ABS hrany 1 x 22(23)mm a 1 x 42(43)mm.

Oba dekory jsou ve vzorkovníku Egger PerfectSense.

BE 4096.1718am MDF Grafit U 961 PM/ST2 matt   
  PerfectSense 2800 x 2070 x 18mm

BE 4096.1618am MDF Grafit U 961 PG/ST2 lesk   
  PerfectSense 2800 x 2070 x 18mm

Věrné reprodukce, které na první pohled nerozeznáte 
od  masivního dřeva. Texturu dřeva nejen vidíte, ale také cítíte 
na dotek. 

Obzvlášť světlejší dekory feelwood vykouzlí v kombinaci 
s grafitem dokonale elegantní celek.

Obratem z centrálního skladu Vám dodáme desky ve formátu 
2 800 x 2 070 x 18,6 mm (18 + 0,6 mm). Ke všem dekorů jsou 
k dispozici také ABS hrany Egger v rozměrech: 

 � 0,4 | 0,8 | 2 x 23 mm

 � 1,5 | 2 | x 43 mm 

K vybraným dekorům máme na skladě i příčné ABS hrany rozměru 
0,8 x 23 mm a 1,5 x 43 mm.

Nejprodávanější dekory jsou rychle dostupné i jako pracovní 
desky formátu 4100 x 600 x 38 mm případně 4100 x 920 x 38 mm 
a jako zádové desky 4100 x 640 x 9,2 mm

Dekory skladem:
 � H1180 Dub Halifax

 � H1181 Dub Halifax tabák

 � H3309 Dub Gladstone pískový

 � H3325 Dub Gladstone tabák

PerfectSense - lesklé a matné pro prémiový vzhled. 

Feelwod – vyzkoušejte rozdíl

Laminované desky

Pracovní a zádové desky

Nově skladem v Kili 
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VYLAĎTE SVÉ INTERIÉRY DO POSLEDNÍCH DETAILŮ

KLIKY JSOU TAKOVÁ SAMOZŘEJMÁ VĚC...

Se dvěma trendovými novinkami přichází také Kooplast, náš hlavní dodavatel plastových profilů 
a komponentů potřebných v nábytkářském sektoru.

Na žádost zákazníků zařadil Kooplast do své 
nabídky modul výřezu pod myčku a modul výseku 
do  soklu. Jedná se o balíčky s předpřipravenými 
profily pro  olemování výřezu soklu pod myčku 
či  typizovanými výseky se spojkami. Lze je použít 
například jako záložní řešení v situaci, kdy už nestíháte 
objednat klasický sokl s výsekem nebo je-li přesné 
zaměření komplikované.

Kliky jsou taková samozřejmá věc. Nevnímáme je, 
přestože je používáme nespočetněkrát, každý den, 
každou hodinu na celém světě. Všimneme si jich až tehdy, 
když přestanou fungovat. Proto je prvořadým úkolem kliky, 
aby bezvadně fungovala tak dlouho, jak je to jen možné. 

To však neznamená, že nemůže být krásná a  v  provedení 
titan, antracit nebo černá dotvářet konečný dojem z celkově 
dokonale sladěného trendového interiéru.

Ucelená řada antracitových doplňků (RAL 7016): 
 �  sokly včetně příslušenství

 � těsnicí profil L20

 � úchytové profily

 � již brzy také rolety

Komponenty potažené surovou dubovou dýhou, 
kterou lze dokončit dle představ zákazníka: 

 �  sokly

 � úchytové profily

Antracit Dřevo

Moduly výřezů a výseků do soklů

Více podrobností 
v novém katalogu Kooplast.

NOVINKA

NOVINKADARA HR 4007 5 S
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DVEŘE A ZÁRUBNĚ MASONITE PRO ROK 2018

Masonite vydal katalog pro rok 2018 s pestrou nabídkou dekorů obohacenou 
o 5 novinek v módní barvě s nádechem do šeda.  

Aktuální nabídka zahrnuje dveře plné nebo  s  různými tvary prosklení.  Vybírat 
můžete z mnoha typů povrchových úprav v různých dekorech i 3D povrchových 
imitací struktury dřeva. Chybět nemohou ani lakované bílé dveře, které se stávají 
trendem moderního bydlení stejně jako bezfalcové dveře. 

Do prostor, kde jsou kladeny vyšší požadavky na bezpečí, odolnost, klid a pohodu 
nabízí Masonite dveře se speciálními vlastnostmi: protipožární, protihlukové, klima 
a aqua.

Rozšířila se také nabídka zárubní. Kromě standardního spoje na koso, nyní můžete 
běžně objednávat také zárubně se spojem dílů na tupo.

Výhodou aktuálního katalogu je také větší rozsah technických i všeobecných 
informací, které pomohou při výběru.

Nový katalog a ceníky jsou Vám k dispozici na všech obchodních centrech Kili 
nebo v elektronické formě na webu www.kili.cz.

Katalog Masonite 2018
https://bit.ly/2qDsAvr

Katalog Masonite 2018

NOVINKA
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STABILNÍ BEZRÁMOVÉ POSUVNÉ DVEŘE

EFEKTNÍ OSVĚTLENÍ ŠATNÍCH SKŘÍNÍ

Laguna nabízí nový typ spodního kolečka pro bezrámové posuvné systémy se spodním 
vedením Rama a Gama. Velká plocha těla zajišťuje vyšší stabilitu křídla. Plastové překrytí 
z odolného materiálu tlumí vibrace. Regulace je opatřena pružinkou, která zamezí 
vyskočení křídla ze spodního vedení. Při nerovnostech můžete regulovat +/- 7mm pomocí 
imbusového klíče 3mm. Samotné kolečko je opatřeno kuličkovým ložiskem s ochranou 
proti vniknutí nečistot. 

Efektním řešením osvětlení úložného prostoru ve velkých šatních skříních jsou LED pásky. Při otevření skříně se jednoduše rozsvítí světlo 
a snadno tak prosvětlíte vnitřní prostor. 

Proti přehřívání, vlhkosti nebo mechanickému poškození chrání LED pásky hliníkové profily.

Nově jsme naskladnili hliníkové profily Laguna pro LED pásky LL-16 a LL-17, které lze použít horizontálně pro police i vertikálně pro boky 
a mezistěny. Na lišty lze použít jakýkoli difuzér Laguna. Objednat můžete jako 3 m profil vcelku nebo jako součást sestavy na míru.

DJ 0215.8105 
Lišta pro LED LL-16 hliník 
tloušťka: 20,5 mm 
délka: 3 000 mm 
šířka: 26 mm

DJ 0215.8106  
Lišta pro LED LL-17 hliník 
tloušťka: 20,4 mm 
délka: 3 000 mm 
šířka: 25 mm

Elegantní a praktické řešení pro skříně, ve kterých nebylo původně počítáno 
s vnitřním osvětlením a je problém se zavedením elektrických drátů.

Nové dobíjecí LED světlo má zabudovaný senzor pohybu pro automatické rozsvícení 
a magnet pro jednoduché uchycení na samolepící kovový plíšek. Při pobytu ve skříni 
2 minuty denně vydrží světlo svítit až 3 měsíce na 1 dobití. Po vybití jednoduše 
sundáte, dobijete přes micro USB vstup a vrátíte zpět.

Objednávková čísla:
FA 2011.1623 Kolečko SPRINART RAMA 
FA 2011.1624 Kolečko SPRINART GAMA

Výhody oproti běžný kolečkům:
1. Regulace pomocí imbusového klíče (3mm)

2. Seřízení výšky až o 7mm

3. Pružina, která reguluje nerovnosti a brání vyskočení kolečka z kolejnice.

4. Tělo s velkou krycí plochou pro stabilizaci dveří.

5. Kryt regulace, vyroben z odolného materiálu, který potlačuje vibrace.

6. Šest montážních otvorů

7. Kuličková ložiska chráněna proti vniknutí prachu a nečistot.

8. Kolečka tvarovaná pro RAMA a GAMA spodní kolejnice.

Nová verze SPRINART vozíků
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Hliníkové profily Laguna

Dobíjecí AKU LED světlo
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NOVĚ SKLADEM

DJ 0215.8105 
LED světlo AKU SL-BALIT70-E 

nerez 1,2W, neutrální bílá

NOVĚ SKLADEM

NOVĚ
SKLADEM
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VĚŘÍM ČESKÝM DVEŘÍM

SAPGLASS 
Celoskleněné dveře a stěny 
design • bezpečí • snadná údržba • dostupná cena

www.sapeli.cz/sklenene-dvere
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Šlapanice - centrála
Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155
mobil: 721 387 680
obchod@kili.cz

Bystřice nad Pernštejnem
Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 566 550 147 
mobil: 734 699 045
bystricenp@kili.cz

České Budějovice
U pily 3 - Nové Vráto
370 01 České Budějovice
tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954
cbudejovice@kili.cz

Humpolec
Nádražní 998
396 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
mobil: 605 228 027
humpolec@kili.cz

Jindřichův Hradec
Jarošovská 1162/111
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883
jhradec@kili.cz

Prostějov
Kpt. Nálepky 2
796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651
mobil: 602 591 465
prostejov@kili.cz

Strakonice
Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159 
mobil: 723 067 076
strakonice@kili.cz

Tábor
Vožická 2604
390 02 Tábor
tel.: 381 470 011
mobil: 724 771 603
tabor@kili.cz

Třebíč
Stařeč 513
675 22 Stařeč
mobil: 731 422 012
mobil: 724 932 748
trebic@kili.cz

Zlín
Cecilka 228
760 01 Zlín - Příluky
tel.: 577 901 086
mobil: 602 506 299
zlin@kili.cz

Žďár nad Sázavou
Brněnská 30 
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 501 975
mobil: 602 433 117
zdarns@kili.cz

Kili, s.r.o. l Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice l www.kili.cz 

Uvedené ceny jsou bez DPH a jsou z nich poskytovány standardní zákaznické slevy. Akční nabídka platí, pokud není uvedeno jinak, pouze pro 
registrované zákazníky do 31. 8. 2018 nebo do vyprodání zásob. Více informací na prodejně nebo u Vašeho obchodního zástupce. Prodejce si vyhrazuje 
právo na barevné a tvarové odchylky. Zobrazení barev materiálů je limitováno technologií tisku a může se od skutečnosti lišit. Tisková chyba vyhrazena.

Rezervujte si čas

16. 5. Třebíč, 22. 5. Strakonice, 
30. 5. Humpolec, 5.6. Žďár nad Sázavou
vždy od 10 do 15 hodin

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Program
 � prezentace a ukázky 

našich dodavatelů

 � občerstvení

na zboží běžně skladem 
objednané v den konání akce.

 � BOHATÁ TOMBOLA
 � 5 % SLEVA

Máme narozeniny,
tak rozdáváme dárky!


