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Zaktualizovali jsme nabídku kování Titus v on-line katalogu na www.kili.cz. Doplnili novinky a zboží, které bylo vyřazeno z výroby, jsme 
označili. Kompletní nabídka skladového i objednávkového programu kování Titus představuje cca 400 položek.

Titus International, s.r.o. se sídlem ve Velké Británii zastřešuje 14 firem v Evropě, Americe, Austrálii a Asii. Kili, s.r.o má výhradní zastoupení 
pro prodej nábytkového kování Titus v České republice a na Slovensku.

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili objednávání kování Titus, vydali jsme 
„Katalog skladové kolekce Titus“, do kterého jsme zařadili 84 globálně 
nejprodávanějších artiklů a jejich zásobu naskladnili na centrální sklad. Kování, 
uvedené v tomto katalogu, tedy můžete mít velmi rychle k dispozici při vlastním 
odběru ve Šlapanicích nebo při nejbližším závozu na Vaši pobočku. U všech 84 TOP 
produktů najdete kompletní technické informace, stejně jako ve velkém katalogu. 

Titus patří mezi světové špičky ve vývoji, výrobě i prodeji nábytkového kování 
a hydraulických tlumičů. Má nejvyspělejší řadu mechanického nábytkového 
spojovacího kování na světě. Dalším unikátem je závěs T-Type Glissando 
s  nastavitelným hydraulickým tlumením, rychlou a jednoduchou montáží 
na podložku (korpus) třemi způsoby.

Nabídka Titus
 � spojovací kování

 � nábytkové závěsy

 � hydraulické tlumiče a vyhazovače

 � zásuvky

T-Type Glissando zajišťuje celoživotní, spolehlivé, tiché a rychlé dovírání. 

Snadno dostupné tlačítko nastavení a intuitivní postup seřízení tlumení 
zajišťuje efektivní účinek dovírání různých velikostí a hmotností dveří.

Hydraulický tlumič Titus, nejdůležitější součástka T-Type Glissando, zajišťuje 
plynulé, tiché a jisté zavírání dveří po celou dobu životnosti nábytku. 

Nespornou výhodou T-Type Glissando je uživatelsky přívětivá montáž závěsu 
(dveří) na podložku (korpus) třemi způsoby. Díky tomu je konečná instalace 
dveří jednoduchá i v případě 4-5 závěsů na dveřích. U jiných typů lze závěsy 
nasazovat pouze způsobem, znázorněným na obrázku »Možnosti montáže« 
uprostřed.

Velmi snadné je také nastavení výšky dveří. Díky tomu je seřízení efektivnější.

T-TYPE GLISSANDO - závěs s nastavitelným tlumením

Rychle dostupná skladová kolekce Titus

KATALOG KOVÁNÍ TITUS

ZÁVĚS NOVÉ GENERACE

Seřízení výšky dveří Intuitivní regulace tlumení Možnosti montáže

Nábytkové kování
Skladový program

Online katalog Titus
https://goo.gl/yzWeCj
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Nábytková úchytka hraje v interiéru důležitou roli tvůrčího prvku, který dokáže efektivně přenášet trendy na každý nábytek a dosáhnout 
velmi silného efektu. Úchytka je první kontakt s nábytkem.

Velké množství lidí, stále volí z estetického nebo čistě praktického důvodu raději úchytky, než systémy bez úchytek, které upřednostňují 
poslední designové minimalistické trendy.  Současným favoritem jsou hliníkové profily a zápustné úchytky, které jsou zafrézované v jedné 
rovině s dvířky a neruší tak pohledově čisté přední plochy nábytku. 

Základ nové Kili kolekce tvoří Vaše oblíbené úchytky a věšáky, jejichž nabídku jsme obohatili 
o nové trendové modely. Najdete zde 128 typů úchytek a 36 typů věšáků 
v různých designech, povrchových úpravách a roztečích.

Na centrálním skladu máme zásobu 470 artiklů.

Vyberte si podle vkusu a stylu nábytku z kategorií

 � moderní úchytky a knobky jednoduchých a čistých linií

 � rustikální úchytky, knobky a věšáky

 � dětské úchytky, knobky a věšáky

 � dřevěné úchytky, knobky a věšáky

 � zápustné úchytky

 � profilové úchytky

 � věšáky

Závěsy Sensys
 � s úhlem otevření 110°

 �  s úhlem otevření 95°

 �  s úhlem otevření 165°

 �  pro korpusový úhel 30°

 �  pro korpusový úhel 45°

 �  pro korpusový úhel 90°

 �  pro hliníkové rámečky

 �  křížové i lineární montážní podložky

Systém kování, který dokonale funguje, je decentní a harmonicky 
zapadá do designu nábytku.

Perfektně ladí k tmavým dřevinám nebo jiným ušlechtilým 
povrchům, které krásně vyniknou, neboť decentní Sensys v barvě 
černého obsidiánu se drží kultivovaně v pozadí.

Celkem 47 artiklů 
31 závěsů, 13 podložek, 3 krytky a příslušenství

Více informací a veškeré technické informace naleznete v samostatném 
tištěném katalogu nebo na https://goo.gl/k64Khc

Nápadně nenápadný

NOVÁ KOLEKCE ÚCHYTEK

SENSYS V BARVĚ ČERNÉHO OBSIDIÁNU 

Vzorky úchytek, knobek a věšáků z nové kolekce jsme závěrem loňského roku vystavili na nových stojanech 
na našich obchodních centrech. Nyní vydáváme také tištěný katalog úchytek a jeho on-line verzi na www.kili.cz. 
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S WingLine L realizujete skládané dveře ve zcela nové dimenzi komfortu. Převratné mechanismy Push to move a Pull to move zpřístupní celý 
obsah skříně pouhým jedním pohybem ruky. Další významné přednosti: kultivovaný chod, tlumené otvírání i zavírání, montáž bez použití 
nářadí stejně jako minimální přesah otevřených dveří do světlé šířky, který umožní efektivní využití vnitřního prostoru. 

Lehké a hladké otvírání: prvotřídní 
uživatelský komfort zajistí moduly Push to 
move a Pull to move.

Optimální využití prostoru: minimální 
přesah otevřených dveří do světlé šířky 
a  bezpečné držení dveří v otevřeném 
stavu 

Bez úchytek: kompletní otevření sestavy 
dveří jedním stiskem – díky modulu Push 
to move.

Vždy přesvědčivý: WingLine L je vhodný 
pro všechny standardní formáty dveří, 
křídla do hmotnosti 25 kg a výšky 
2400 mm.

Stylově čistý a komfortní: plochu dna 
nenarušuje profil.

Jednoduše a hospodárně: efektivní 
montáž zvládne jeden člověk díky 
inteligentnímu instalačnímu příslušenství.

SKLÁDANÉ DVEŘE BEZ ÚCHYTEK

Kování pro skládané dveře spojené s bokem, s horním nosným profilem a dolním vodicím profilem.

WINGLINE L
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POMOCNÍCI PRO POHODLNĚJŠÍ MONTÁŽ

Häfele AXILO™

TWIST´N TURN - pro elegantní nožky pod úhlem

Šetří Váš čas i záda

Nemusíte váhat, prostě si vyberete sklon a zajistíte polohu přiloženými šrouby a všechny nohy mají totožný sklon.

0° 5,5° 10,5° 13,5° 15°

Systém nastavení soklu Häfele AXILO™ slouží jako Vaše „prodloužená ruka“, která umožní flexibilní, časově úspornou montáž a navíc šetří 
Vaše záda. Zvládá přesné nastavení nožek pro sokly od výšky 50 do 220 mm v různých úhlech, proto si nemusíte lehat do nepřirozených 
pozic. Při nastavování můžete současně sledovat vodováhu. Nastavovací nástroj lze použít rovněž v kombinaci s aku šroubovákem.

Patentované TWIST‘N TURN dánské firmy Siso Vám nabízí 
jednoduchý způsob montáže dřevěných nohou a nožek 
pod úhlem. Elegantní řešení pro stoly, skříňky, postele, sedačky, 
konferenční stolky, ...

Speciální příruba z plastu zesíleného skelnými vlákny se skládá 
ze dvou částí, jejichž vzájemným pootočením je regulován 
výsledný sklon nohy.

Nastavovací nástroj

Montážní podložkaNožka

Montážní video systému TWIST‘N TURN
https://youtu.be/6nQZoT7ZeFQ

TWIST‘N TURN nabízí pět variant úhlů: 
0°, 5,5°, 10,5°, 13,5° a 15°.
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Jednoduchost, krása, účelnost a čistota, to jsou jednoznačné výhody bílé barvy. V kombinaci 
s bílou zvláště vyniknou syté či tmavší odstíny, bledým pak dodá zvláštní jas. Hladké bílé povrchy 
působí nedotčeně.

Zářivě bílá plastová roleta 
Šířka lamely 25 mm

Bílý lesklý plastový sokl 
Výška soklu 100, 120 a 150 mm

Na sklo můžete psát fixou nebo magnetem připínat papírové vzkazy. Moderní vzhled, pestrá škála barev a snadná údržba jsou hlavní 
přednosti magnetických tabulí doma i v kanceláři. Vybírat můžete až ze dvou tisíc barevných odstínů. Skla připravíme přesně podle 
rozměrů prostoru, umíme vyříznout také otvory, potřebné pro vypínače či elektrické zásuvky.

Kuchyně - magnetické skleněné obklady 
za kuchyňskou linku 

Dětský pokoj - skleněná nástěnka nebo 
třeba celá stěna, kterou mohou vaše děti 
pomalovat a vytvořit si tak vlastní výzdobu 
pokoje.

Kancelář - skleněné tabule nebo stěny 
v prezentačních místnostech jsou efektním 
a perfektním místem pro  prezentace, 
plánování a brainstorming při seminářích.

Bílá v interiéru předznamenává harmonii a pořádek.

Sdílejte připomínky a poznámky jednoduše a originálně

DESIGNOVÉ VYCHYTÁVKY

Skleněná magnetická tabule na míru
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Vychází z aktuálních trendů a přání zákazníků. Nabízí 27 nových 
reprodukcí dřeva, kterým vévodí 13 barevně i stylově různých 
dekorů dubu. K novinkám patří také nový dekor „Factory“ imitující 
světlý beton a moderní světle šedý odstín uni barvy. 

26 oblíbených dřevo dekorů z předchozí nabídky lamina 

18 unibarev, mezi nimi 5 odstínů bílé barvy

Kompletní kolekce laminovaných desek o rozměru 18 x 2 840 x 1 830 mm. 
Ke všem dekorům hrany ABS na centrálním skladě.

DDL na e-shopu Kili, s.r.o. - https://goo.gl/JWCcfd

NOVÉ DEKORY LAMINA

Pro větší radost z bydlení
Tři kolekce lamina DDL

KOLEKCE SELECTION - NOVINKY 2017

KOLEKCE STANDARD

KOLEKCE COLOR

Skladová nabídka Kili
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NOVÁ GLOBÁLNÍ KOLEKCE KRONOSPAN 

Celosvětově sjednocená škála dekorů pro nábytkářský a interiérový průmysl se zrodila z touhy 
neustále zlepšovat, inovovat a tvořit materiály, které budou inspirovat profesionály na celém světě. 

Desky Mirror Gloss se hodí na výrobu 
nábytku do interiéru luxusních kuchyní, 
kanceláří nebo do obchodních prostor. 
Vyrábí se špičkovou technologií 
laminování, která vytváří povrch 
s  lesklou povrchovou úpravou. Vysoce 
kvalitní melaminová fólie je nalisována 
na podkladovou dřevotřískovou desku. 

Desky Acrylic nabízí výjimečně vysoký lesk 
a vyšší odolnost proti oděru, proto se hodí 
i k výrobě kuchyňských dvířek. Vyrábí se 
nalepením 0,7 mm silné vrstvy lakované 
akrylové fólie na přední stranu MDF desek, 
která je navíc opatřena ochrannou fólií. 
Rubová strana se pro zvýšení stability ještě 
potahuje odolnou polystyrenovou fólií 
v síle 0,6 mm. 

Výrazné, odolné MDF desky s kovovým 
povrchem pomáhají vytvářet zajímavé 
individuální a přitažlivé realizace 
interiérových projektů. Jejich povrch 
odolný proti poškrábání zaručuje 
dlouhotrvající skvělý vzhled. Desky se 
vyrábí z kvalitního MDF potaženého 
vrstvou skutečného kovu s povrchovou 
úpravu odolnou proti oděru a jsou 
opatřeny ochrannou fólií.

Produkty navržené pro Vaši inspiraci.

Aavant-garde

Mirror Gloss MG – lesk Acrylic Gloss a Acrylic mat METAL

 � 4 nové dekory v provedení lesk

 � celkem 10 dekorů unibarev

 � Acrylic Gloss AG (lesk) – 6 dekorů 

 � Acrylic Matt AM (mat) – 6 dekorů

 � 6 dekorů
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Nejrozšířenější materiál používaný k výrobě moderního 
nábytku, k dispozici v různých provedeních, včetně lesklého, 
matného, jemně strukturovaného nebo se strukturou dřeva. 

Moderní provedení kuchyňské desky s rovným okrajem, 
která jí dodává robustní hranatý vzhled. Díky jednoduchým 
a jasnými liniím jsou tyto kuchyňské desky dokonalé 
pro moderní nebo minimalistické návrhy kuchyní.

Zástěny z dřevotřískové desky umožňují závěrečnou 
úpravu pracovních ploch, chrání stěny za pracovní deskou, 
dokonale ladí s dekorem pracovní desky a dodávají další 
dekorační aspekt. 

Pracovní, stolové a zádové desky (PD) Laminované dřevotřískové desky (LTD) - mat

Pracovní desky s ABS hranou Express - NOVINKA

Postformingové pracovní desky (profil U)

Příslušenství k pracovním deskám

Zástěny / zádové desky

 � 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
 � Celkem 136 dekorů

 � 7 nových dekorů 

 � 23 nových dekorů provedení mat a 4 novinky v lesku

 �  Celkem 43 dekorů

 � sladěné lišty v délce 4 200 mm (novinka) a tvarovky 
(rohy, koncovky)

 � NOVINKA 4 grafické dekory na 2 oboustranných 
zádové deskách (na objednávku)

 � celkem 26 dekorových kombinací k 50 dekorům 
pracovních desek, z toho 20 novinek

Kronospan na e-shopu Kili, s.r.o. 
https://goo.gl/rgxXCB
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ROZŠIŘUJEME SKLADOVOU KOLEKCI EGGER

Kontrastní hrany můžete použít v kombinaci s dekorem, pro který byly 
vyvinuty nebo jako kontrast k libovolnému dekoru. Kontrastní hrany 
jsou k dispozici v rozměru 1,3 x 23 mm.

Kontrastní hrany Egger 
Na detailu záleží

Další položky rychle dostupné z centrálního skladu!

 � 58 dekorů v kolekci stolových desek Egger 
v rozměru 4 100 x 920 x 38 mm

 � hrany ABS Egger originál v rozměru 1 x 43 mm 
k dekorům PerfectSense MATT

 � 5 dekorů kontrastních hran Egger 
v rozměru 1,3 x 23 mm

1. H8956 ST 10 – 3-vrstvá optika bílošedá

2. H8957 ST10 – 3-vrstvá optika přírodní

3. H8955 SM Multiplex / černý základ

4. H8960 AC Doppia bílá – Dub přírodní

5. U8981 ST9 Kontrastní hrana 
onyxově šedá / bílý základ

EGGER na e-shopu Kili, s.r.o. 
https://goo.gl/rzTxtA
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SKRYTÉ ZÁRUBNĚ ČISTÉHO DESIGNU

MODEL AKTIVE POSUVNÉ
Bezobložkové stavební pouzdro pro zasouvací 
jednokřídlé i dvoukřídlé dveře, který je zcela bez 
zárubně.

MODEL AKTIVE OTOČNÉ
Vysoce designová novinka na trhu, která nabízí 
absolutně čistý dveřní průchod, kdy dveře 
a zárubeň zcela splynou se zdí. 

Jednoduchost, střídmost a čistota

Aktuálními světovými trendy jsou jednoduchost, střídmost a čistota provedení. 
Přesně takové jsou skryté zárubně AKTIVE, u kterých klasicky viditelná obložka 
není přítomna. Stěna tak zůstává dokonale hladkou a celistvou.

Skryté zárubně jsou vyrobeny z taženého hliníku s eloxovanou povrchovou 
úpravou (matně stříbrný). Předností zárubní AKTIVE je kombinovatelnost 
s dnes velmi často vyhledávanými vysokými dveřmi, které mohou dosahovat 
až do stavební výšky 3,7 m.

Max. váha dveřního křídla je daná typem a počtem použitých pantů. Skryté 
zárubně lze použít jak do zděné tak i do sádrokartonové příčky.
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Akce platí na všechny dveře v barvě bílá eko a bílá 
hladká 17 objednané od 1. 2. do 31. 3. 2018. www.sapeli.cz

16% SLEVA na dveře
+ 210 cm bez příplatku

NOVÁ
BÍLÁ
EKO

Jednokřídlé interiérové protipožární a kouřotěsné dřevěné plné 
hladké otočné dveře s polodrážkou pro osazení do ocelové zárubně 
s PVC těsněním. Dveře jsou z výroby osazeny padací prahovou lištou. 
Deklarovaná třída požární odolnosti je EI1 30 C0-C4 a třída kouřotěsnosti 
je C4Sa/C4S200.

Dveře jsou nabízeny v povrchových finálních úpravách typu: HPL, CPL, 
3D polypropylen, kašírovací fólie, nástřik barvou dle vzorníku RAL.

K produktu LUME EXTRA Smoke 
nabízí Masonite také vhodnou 
ocelovou zárubeň.

LUME EXTRA Smoke

Protipožární kouřotěsné dveře
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AKCE - LAMINOVANÉ ZÁRUBNĚ ZA CENU KAŠÍROVANÝCH

Laminované dveře Kašírované dveře

Povrch Lamino (CPL) standard
Lamino premium (věrný 3D dekor) Kašírovací fólie

Odolnost Mechanicky odolné, vyhoví i náročnějšímu provozu Určené pro běžné použití v prostorách bez zvýšené zátěže

Barvy Stálé barvy Barvy se mohou měnit při nesprávném ošetření

Údržba Snadná údržba Nutné správné ošetřování neagresivními čistícími prostředky

Srovnání kašírovaných dveří oproti laminovaným

Odolnější povrch za cenu 
základní povrchové úpravy

Dekory STANDARD: bílá, buk, dub, ořech, javor, wenge, olše, šedá

Dekory PREMIUM: avola (3D), authentic (3D), natural (3D), 
nebrasca (3D), bardolino (3D), kamenná šedá, antracit

Akční cena 1750,- Kč bez DPH

Akční cena 1750,- Kč bez DPH

Původní cena: 1890,- Kč 

Původní cena: 1990,- Kč 

Laminovaná obložková zárubeň je určena pro:

 � polodrážkové otočné dveře výšky 197 cm, 
šířky 60 - 90 cm v české normě

 � tloušťka zdi 8 - 30 cm

 � zárubeň se spojem na pokos

Platnost akce do 31. 3. 2018
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ACT_Vzory_plakaty_100x50cm_2014 kopie.indd   2 30.07.14   10:05

od 775,- Kč / ks od 775,- Kč / ks

od 775,- Kč / ks od 845,- Kč / ks

od 745,- Kč / ks

KM 0463.0714 KM 0406.0516

KM 0405.0516 KM 0407.0516

KM 0401.0514

KM 0463.0724 KM 0406.0526

KM 0405.0526 KM 0407.0526

KM 0401.0524

KM 0463.0734 KM 0406.0536

KM 0405.0536 KM 0407.0536

KM 0401.0534

Polo R BB nerez (PK) Folos R BB matný nikl

Linos R HR BB matný nikl Hektor R HR BB matný nikl

Helena R BB matný nikl

Polo R PZ nerez (PK) Folos R PZ matný nikl

Linos R HR PZ matný nikl Hektor R HR BB matný nikl

Helena R PZ matný nikl

Polo R WC 8/6 nerez (PK) Folos R WC matný nikl

Linos R HR WC matný nikl Hektor R HR BB matný nikl

Helena R WC matný nikl

NOVÉ KLIKY AC-T

Ilustrační foto

Uvedené zboží AC-T je na objednávku.
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DESIGNOVÉ KRYTINY S POVRCHEM SILENTTOUCH®

Ekologická, zdravotně nezávadná protihluková vyrovnávací 
podložka MEISTER SILENCE 15 DB pro podlahové topení v hodnotě 
107,- Kč / m2 k odpovídajícímu počtu m2 podlahové krytiny.

Zdravotně nezávadná alternativa vinylových podlah. Krytina 
s povrchem SilentTouch je vysoce odolná, elastická, teplá na dotek, 
tichá a má velmi nízký tepelný odpor

* minimální množství odebraného materiálu nutné pro vznik 
nároku na akční podložku je 8,5 m2 krytiny, množství akční 
podložky bude vždy zaokrouhlováno na celá balení směrem 
dolů, 1 role podložky MEISTER Silence 15 DB = 8,5 m2.

Akce platí pro DC 75 | DD 75 | DD 85 do 30. 4. 2018

Bonus za 1,- Kč / m2 bez DPH

Designová krytina s povrchem SilentTouch®

Cena od 699,- Kč / m2 bez DPH

+ Bonus za 1,- Kč / m2 bez DPH



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 

DŘEVĚNÁ PODLAHA

Třívrstvá dřevěná krytina MEISTER Dub natur 8327

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 30. 4. 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.

Akční cena 899,- Kč / m2 bez DPH

 � robustní dřevo na HDF

 � vhodné na podlahové vytápění
 � formát štíhlé prkno

 � kartáčování

 � lak-mat

 � celoobvodová V-spára

Platnost akce do 30. 4. 2018

za akční cenu


