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NOVÝ DEKOR

DUB FRAPÉ

Zemité odstíny lahodné kávy frappé doslova zaplaví interiér 
příjemnou a pohodovou atmosférou. Lehké rustikální prvky 
působí autenticky. Odstín je klidný a neutrální, navíc podporuje 
vnímání a rovnováhu. Velmi poutavý je v kombinaci barvy bílé, 
béžové a dekoru Factory.

090 béžová 116 bílá 222 Factory

AB 0584.7118mc
Dub Frapé 584 HP PLUS

NOSIČ DDL PLUS

Doporučené kombinace



NOVÝ DEKOR

DUB HERMELÍN

Dub v odstínu smetanově krémového sýra s bílou plísní 
na povrchu vykouzlí v interiéru minimalistický vzhled 

a zpřístupní přirozené světlo. K dosažení závratných výšin 
dokonalosti tohoto dubu spolehlivě pomůže kombinace 

zelené a stříbrné barvy, dekory Grafit History a Dub Fantasy.

Doporučené kombinace

021 zelená 569 Dub Fantasy 029 Grafit History 417 stříbrná

AB 0586.7118mc
Dub Hermelín 586 HP PLUS

NOSIČ DDL PLUS



NOVÝ DEKOR NOSIČ DDL PLUS

AKÁCIE VAFLE

Akácie v barvě čerstvě propečené vafle vytvoří v interiéru 
ten správný vyvážený vzhled. Neutrální dekor vypadá velmi 
elegantně. Přirozené odstíny dřeva přiblíží vnitřní prostory 
zase o něco více k matce přírodě. Noblesu tomuto dekoru 
dodá kombinace hnědé, bílé a grafitové barvy.

AB 0585.2118mc
Akácie Vafle 585 DP PLUS

017 Grafit 026 hnědá 116 bílá

Doporučené kombinace



REFERENCE

Rádi zákazníkům zaručujeme vysokou kvalitu námi vy-
ráběného nábytku. Díky Kili Menu můžeme našim zá-
kazníkům nabídnout jedinečné dekory za přijatelnou 
cenu. Lamino na nosiči „plus“ pro nás představuje práci 
s kvalitním materiálem z českého dřeva bez recyklátů, 
což šetří náš čas a náklady spojené s broušením nástrojů.

Zakázkové Truhlářství Aleš Jelínek
Radotice

Naše rodinné truhlářství spolupracuje s firmou Kili více 
než 20 let. Za tuto nemalou dobu jsme vyzkoušeli mno-
ho materiálů od více výrobců LTD. 
Ne vše bylo bez problémů. Zejména nekonečný boj s níz-
kou hustotou LTD a s tím spojené nekvalitní olepení hran. 
To se změnilo s příchodem produktů lamino Plus 
od společnosti DDL. 
Nic nenahradí ten pocit z dobře odvedené práce a spo-
kojeného zákazníka. 

Miloš Fabiánek, Starovice
www.fabianek.cz

Hlavním cílem naší firmy jsou kvalitní výrobky s dlou-
hou životností za přijatelnou cenu. Pro naše zákazníky 
chceme vyrobit odolný a bezpečný nábytek. Kili Menu 
je pro nás tou správnou volbou!

Josef Nováček 
Klatovy

Naše rodinná nábytkářská firma spolupracuje s firmou 
Kili již nějakou řádku let a naše spolupráce se každým 
rokem stále více upevňuje a rozšiřuje. Firma Kili je pro 
nás – pro Nábytek Mikulík – velmi důležitým a ceně-
ným partnerem v našich současných, ale i budoucích 
podnikatelských krocích. Tým firmy Kili se postupem let 
stal nedílnou součástí naší rodinné firmy, jakožto skvělý 
poradce a nápomocný stratég v našem nábytkářském 
oboru. Hodnotami, na kterých stavíme naše spoluprá-
ce, což je důvěryhodnost, spolehlivost a dlouhodobost, 
firma Kili každým svým krokem jen potvrzuje, že je ten 
správný partner pro nás. 

Lenka Mikulíková
NÁBYTEK MIKULÍK s.r.o., Vranovice
www.nabytek-mikulik.cz 

S firmou Kili spolupracujeme více než 20 let. Jde nám 
především o kvalitu, proto pro naše zakázky používáme 
pouze špičkové a prověřené vstupní materiály. Lami-
nované desky Kili Menu mají, pro nás důležitý, kvalitní 
nosič. Jsou vyrobené z českého dřeva, bez recyklátů 
a proto jsou oblíbené u naších zákazníku.

Josef Nikodem 
GABON spol. s r. o., Brno
www.gabon.cz



DUB KARAMEL

Dub v odstínu mléčného, dozlatova vypečeného karamelu 
navozuje pocit tepla domova. Nevtíravá barevnost působí 
autenticky a přírodně. Spojte se s přírodou a pusťte ji k sobě 
domů, třeba v kombinaci s industriálním dekorem Factory, 
světle nebo grafitově šedou barvou. Ta dokonalý přírodní 
vzhled podtrhne, navíc vytvoří luxusní vzhled. 

AB 0582.2118mc 
Dub Karamel 582 DP PLUS

NOSIČ DDL PLUS

014 Grey Light 017 Grafit 222 Factory

Doporučené kombinace



DUB HERKULES

Silný zjizvený hrdina, a přitom elegantní a nadčasový. 
Takový je náš Dub Herkules. Jeho surový vzhled 

zjemní světlý odstín šedé nebo levandulové barvy 
a vytvoří stylový a jedinečný design, který najde 

uplatnění v moderních interiérech. 

AB 0580.2118mc 
Dub Herkules 580 DP PLUS

NOSIČ DDL PLUS

014 Grey Light 029 Grafit History 027 fialová

Doporučené kombinace



JAVOR PIŠKOT 

O tom, že klasika nemusí být ani trochu nudná 
vás přesvědčí náš Javor Piškot. Hedvábný světlý 
dekor dřeva nabízí neomezený prostor pro barevné 
kombinace. Perfektně se hodí do dětských pokojů, 
kde bude hravě kontrastovat jak s nebesky modrou, 
tak i s trávově zelenou nebo žlutou.

AB 0551.2118mc
Javor Piškot 551 DP PLUS

NOSIČ DDL PLUS

025 modrá 021 zelená 023 žlutá 

Doporučené kombinace



OŘECH ČOKOLÁDA

Máte rádi oříšky a čokoládu? V tom případě jste na správném 
místě, protože nadělujeme pořádnou porci čokoládového 

mlsání. Ořech v kombinaci s čokoládou působí luxusním 
dojmem a vyzařuje atmosféru domácí pohody. Harmonické 

a moderní kombinace se světlejšími odstíny, jako je například 
Bílá cream nebo Javor Piškot, podtrhnou jeho elegantní styl. 

AB 0579.2118mc
Ořech Čokoláda 579 DP PLUS

NOSIČ DDL PLUS

 113 Bílá 119 Bílá cream 551 Javor piškot

Doporučené kombinace



Laminované desky

České desky bez recyklátů

•   Český výrobek
•   Cenově dostupné
•   Kvalitní nosič bez recyklátu
•   Nízký obsah formaldehydu
•   Vysoká hustota desky
•   Ekologický výrobek
•   Zdravotně nezávadný
•   K dostání výhradně v obchodní síti Kili

ABS hrany
Každá laminovaná deska DDL ve skladové kolekci Kili, 
má přiřazenu hranu odpovídající dekoru.

Skladová nabídka Kili
Formát: 2 840 × 1 830 mm
Tloušťka: 18 mm

Na objednávku
Tloušťky: 10, 16, 25 mm

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.



•   27 trendových reprodukcí dřeva, kterým vévodí 
13 barevně i stylově různých dekorů dubu 

•   dekor „Factory“ imitující světlý beton 

Nově bude celá kolekce Select Collection 
dodávána na kvalitnějším nosiči Plus.

Z širší nabídky laminovaných desek DDL doporučujeme

Ceny jednotlivých dekorů SELECT COLLECTION se dozvíte 
na prodejně nebo u Vašeho obchodního zástupce.

SELECT COLLECTION



www.kili.cz...zázemí pro nábytek a interiér

Šlapanice

Zlín

Prostějov
Humpolec

Tábor

Třebíč

České Budějovice

Strakonice
Jindřichův Hradec

Bystřice n. Pern.

Žďár nad Sázavou

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: 724 337 665
bystricenp@kili.cz

České Budějovice
U pily 723 - 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
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
mobil: 602 506 299
zlin@kili.cz

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

DDL

Kili, s.r.o.

Lukavec


