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Vážení obchodní přátelé,

Kili magazínem číslo 4 vstupujeme do no-
vého roku. Do roku 2021. Rád bych se 
nejprve poohlédl po roce předchozím 
a stručně jej charakterizoval. Rok 2020 byl 
plný změn. A to nejen v Kili, ale myslím, 
že pro nás pro všechny. Rok 2020 byl plně 
ve znamení COVID 19. COVID změnil živo-
ty nás všech a ukázal, že to co doteď pla-
tilo, již neplatí a bude fungovat jinak. Jiný-
mi slovy nás všechny otestoval a testuje, 
do jaké míry jsou naše životy a businessy 
odolné a pružné. 

Třebaže důsledkem pandemie hodně 
vlastníků fi rem ukončilo, ukončuje, prodá-
vá svá podnikání, my v Kili jsme se rozhod-
li jít zcela opačnou cestou. Cestou investic, 
aby naše služby a výrobky byly ještě kva-
litnější, spolehlivější a zajímavější. V po-
sledním čísle Kili Magazínu jsem avizoval 
dokončování nového nářezového centra 
ve Šlapanicích. Nářezové centrum jsme 
koncem 3. kvartálu minulého roku dokon-
čili a v současné době je plně v provozu 
a Vám k dispozici. Věřím, že jsme nejed-
noho zákazníka přesvědčili, že to co slíbí-
me, také vyplníme. Na vylepšování stále 
pracujeme a chceme, aby standard služby 
spojené nejen s výrobou v Kili byl takový, 
co je nadstandard u jiných fi rem.

V září jsme uvedli na trh exkluzivní kolekci 
deskových materiálů pod značkou CLEAF 
presented by EGGER. Prodeje a s tím sou-
visející požadavky i na obrábění tohoto 
exkluzivního materiálu rostou nad naše 
očekávání. I v této oblasti chceme být ješ-
tě lepší a nabídku rozšiřovat. Více informa-
cí naleznete uvnitř Kili Magazínu. 

Závěrem Vám děkuji za dosavadní přízeň 
a věřím, že do budoucna budeme pro 
Vás a Vaše projekty ještě zajímavějším 
partnerem. 

Přeji Vám šťastný rok 
plný radosti a úspěchů 

SLOVO ŘEDITELEOBSAH

David Janeček
Generální ředitel
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8. září 2020 v rámci dne otevřených dveří  byla po téměř roční 
intenzivní rekonstrukci slavnostně představena nová výroba ná-
bytkových dílců. Ta je dnes připravena splnit náročné kvalitativní 
zákaznické požadavky.

Na formátování využíváme pilu Biesse Selco WNTR 6 s diamanto-
vými pilovými kotouči Leitz zajišťující 100% čistý řez a automatic-
kým podavačem materiálu až 70 desek tloušťky 18 mm.

Pro olepování hran používáme 2x olepovací stroj OTT Tornádo+. 
Jeden na bílé lepidlo a druhý na lepidlo natur nebo transparentní. 
Používáme lepidla společnosti Kleiberit, která patří mezi špičku 
na trhu. Těmito stroji je olepení hran v nejvyšší kvalitě i u takové-
ho materiálu jako jsou inovativní povrchy CLEAF by EGGER.

Dále u nás najdete CNC centra WEEKE BHX 050 a BIESSE Rover 
25s. CNC centrum WEEKE BHX 050 umí vrtání konstrukčních prv-
ků pro spojování (kolíky, lamelky) a vrtaní otvorů pro závěsy s roz-
tečí 45, 48 a 52 mm. CNC centrum BIESSE Rover 24 S je určeno 
pro přesné spojování dřevotřískových a kompaktních pracovních 
desek a otvorů pro dřezy, varné desky aj.

Tyto stroje jsou doplněny kvalitním odsáváním se zpětnou reku-
perací vzduchu a vyrovnáváním tlaku ve výrobní hale od firmy 
Cypres Filtr.

Potřebnou dávku tlakového vzduchu pak dodává kompresor 
Zephyr vybavený čističkou a sušičkou vzduchu.

VÝROBA NÁBYTKOVÝCH DÍLCŮ 2020
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Josef Polehla
Náves 13, 675 73 Rapotice

IČ: 70491763, DIČ: CZ7508254545

10000

Kili, s.r.o., Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz

DÁRKOVÝ 
POUKAZ 

...zázemí pro nábytek a interiér

bez DPH

Martin Kupka, Obchodní ředitel Kili, s.r.o.

Kč

Platnost poukazu do 31. 5. 2021. Lze uplatnit pouze na jeden nákup. Hodnotu poukazu ani jakoukoliv jeho část nelze proplatit a může být 
použit pouze jednou.

dárkové poukazy_2020-11_02.indd   1

01.12.2020   16:07:09

DUB FRAPÉ
584 HP PLUS

DUB FRAPÉ
584 HP PLUS

Jak dopadla fotosoutěž o nejlepší realizaci z lamina Kili menu? 
Která Vaše realizace nás nejvíc zaujala a kdo vyhrál?

Děkujeme těm z Vás, kteří jste se do naší soutěže zapojili. Dorazila 
k nám spousta fotografi í. Bylo těžké vybrat tři nejlepší, proto jsme 
se rozhodli udělit 4 ceny. Je vidět, že svou práci odvádíte skvěle. 
Jsme rádi, že můžeme být součástí realizace Vašich zakázek.

ZNÁME VÍTĚZE!

VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚŽE KILI MENU PLUS

1

2

Josef Polehla | www.nabytekpolehla.cz
Vyhrává poukaz na nákup v Kili v hodnotě 10 000,- Kč bez DPH.

Antonín Nahodil | vyrobanabytku.mypage.cz
Vyhrává poukaz na nákup v Kili v hodnotě 5 000,- Kč bez DPH.

Antonín Nahodil
Borač 110, 592 61 Borač

IČ: 67012001, DIČ: CZ7410023863

5000

Kili, s.r.o., Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz

DÁRKOVÝ 
POUKAZ 

...zázemí pro nábytek a interiér

bez DPH

Martin Kupka, Obchodní ředitel Kili, s.r.o.

Kč

Platnost poukazu do 31. 5. 2021. Lze uplatnit pouze na jeden nákup. Hodnotu poukazu ani jakoukoliv jeho část nelze proplatit a může být 
použit pouze jednou.

dárkové poukazy_2020-11_02.indd   2

01.12.2020   16:07:11
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DUB FRAPÉ
584 HP PLUS

JAVOR PIŠKOT
551 DP PLUS

ZNÁME VÍTĚZE!

3

4

Rudolf Hemr
Vyhrává poukaz na nákup v Kili v hodnotě 3 000,- Kč bez DPH.

František Halouzka
Vyhrává poukaz na nákup v Kili v hodnotě 1 500,- Kč bez DPH. Výhru převzala paní Halouzková.

Rudolf Hemr
Malá Hraštice 137, 262 03 Malá Hraštice

IČ: 71710591

3000

Kili, s.r.o., Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz

DÁRKOVÝ 
POUKAZ 

...zázemí pro nábytek a interiér

bez DPH

Martin Kupka, Obchodní ředitel Kili, s.r.o.

Kč

Platnost poukazu do 31. 5. 2021. Lze uplatnit pouze na jeden nákup. Hodnotu poukazu ani jakoukoliv jeho část nelze proplatit a může být 
použit pouze jednou.

dárkové poukazy_2020-11_02.indd   3

01.12.2020   16:07:12

František Halouzka
Bílovice 60, 798 41 Bílovice-Lutotín

IČ: 10081844

1500

Kili, s.r.o., Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155 | obchod@kili.cz | www.kili.cz

DÁRKOVÝ 
POUKAZ 

...zázemí pro nábytek a interiér

bez DPH

Martin Kupka, Obchodní ředitel Kili, s.r.o.

Kč

Platnost poukazu do 31. 5. 2021. Lze uplatnit pouze na jeden nákup. Hodnotu poukazu ani jakoukoliv jeho část nelze proplatit a může být 
použit pouze jednou.

dárkové poukazy_2020-11_02.indd   4

01.12.2020   16:07:14

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho spokojených zákazníků!
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Když v roce 1975 pánové Caspani Luciano E Agostino Fausto 
zakládali firmu s inovativními designovými povrchy pro výrobu 
nábytku pod názvem CLEAF, aby ji v roce 1990 transformovali 
do dnešní podoby výrobní firmy s laminovanými deskami a aby 
časem přidali i svou vlastní výrobu laminátů a ABS hran, tak naše 
firma Kili ještě neexistovala.

Když jsme minulý rok v Kili přemýšleli, jak rozšířit naši nabídku 
deskových materiálů s cílem přinést našim zákazníkům něco 
nevšedního a výjimečného, co by vybočovalo ze široké nabídky 
dnešního trhu a vybírali jsme z mnoha možností, tak nakonec 
jsme jednohlasně zvolili právě firmu CLEAF. Vyjmenovávat 
všechny důvody, proč nám tato volba dávala smysl, by bylo 
opravdu na dlouho, ale zmíníme snad jen ten hlavní. CLEAF 
jsou laminované desky, lamináty a ABS hrany, tedy materiály, 
které jsou vám, našim zákazníkům důvěrně známé, a se kterými 
pracujete každý den. Avšak při bližším srovnání s podobnými 
produkty v naší dnešní nabídce je hned na první pohled patrné, 
že CLEAF se odlišuje. A opět by bylo na dlouho vyjmenovávat 
v čem je CLEAF jiný. Inovativní a odvážné, ale přesto velice 
vkusné dekory vytvořené italskými návrháři, hluboké a reliéfní 
synchronizované struktury, dokonale sladěné ABS hrany, úzká 
spolupráce CLEAFu a EGGERa, tedy dvou špičkových firem 
ve svém oboru...

A když začínáme něco nového, pouštíme se do toho pěkně 
od podlahy a se stejnou vášní, jako návrháři a architekti CLEAFu, 
kteří tyto dekory navrhli. Kolekce CLEAF presented by EGGER 

obsahuje celkem 27 dekorů lamina a ABS hran, které samozřejmě 
ve formátu 2800 × 2070 × 18 mm držíme skladem. Na objednávku 
pak umíme zajistit jiné tloušky laminovaných desek (tl. 8 mm 
od 1 kusu) a lamináty, také od 1 kusu. Dále nabízíme až 4 typy 
vzorkovníků od malých vějířků, přes vzorky ve formátech 1/2 A4, 
A3 až po reprezentativní stojan určený do showroomu. A když 
mluvíme o kolekci 27 dekorů, nevěřte nám, že to je všechno. 
CLEAF je totiž další cca 100 dekorů dostupných na objednávku 
od 1 desky, ale o tom až někdy příště.

A kde lze použít dekory CLEAF? Obligátní odpovědí bývá, že 
na veškerých nábytkových ralizacích, ale rádi bychom zaměřili 
pozornost vás, našich zákazníků, na segment komerčních 
prostorů, pro které jsou dekory CLEAF přímo zrozené. Hotely, 
restaurace, prodejní showroomy, realizace výstavních expozic... 
Zkrátka, až za vámi příjde kreativní architekt nebo náročný 
zákazník a bude po vás chtít něco nevšedního, ukažte mu 
vzorkovník CLEAF a uvidíte, že to bude výborný nápad 
a pozorujte, jak vaši zákazníci propadnou kouzlu pyramid 
CHEOPE, leštěného hliníku IDEA, imitaci kůže PRIMOFIORE 
nebo dlaždic MOSAICO.

Pavel Víška
produktový manažer Kili pro CLEAF

CLEAF presented by EGGER

NOVINKA 

ALPACA 

MILLENNIUM 

CHEOPE 

MOSAICO 

DUNA  

OKOBO 

FRONDA 

PRIMOFIORE 

IDEA 

YOSEMITE 

presented by



www.kili.cz  |  7

  WZ 0000.2036 
Vzorkovník 27 dekorů CLEAF presented by EGGER 90 × 120 mm – vějíř

Kompletní kolekci CLEAF
naleznete na našem e-shopu
shop.kili.cz

Skladem naleznete všech 27 dekorů ve formátu 
2 800 × 2070 × 18 mm včetně sladěných hran 
ABS 1 × 23 mm a 1 × 43 mm. 

Zboží na objednávku

Na objednávku 27 dekorů ve formátu 
2 800 × 2 070 × 8 mm. 

Na objednávku lamináty v závislosti 
na dekoru ve formátech: 
3 050 × 1 300 × 0,8 mm
2 760 × 2 040 × 0,9 mm 
2 760 × 2 040 × 1,5 mm

Zboží skladem 

Struktury:
  ALPACA – Hedvábný efekt této struktury napodobuje přírodní vlákna.

  CHEOPE – Geometrická struktura inspirovaná dokonalými liniemi pyramid.

  DUNA – Vyznačuje reliéfem se střední zrnitostí a připomínající pískovec.

  FRONDA – Napodobuje dřevo Jilmu z italského venkova.

  IDEA – Leštěný hliník s gravírováním pod úhlem 45 stupňů.

  MILLENNIUM – Reprodukce kompozice červených borovic. 

  MOSAICO – Nepravidelný vzhled tvořený čtvercovými dlaždicemi.

  OKOBO – Atraktivní vzhled díky pravidelnému žilkování. 

  PRIMOFIORE – Struktura je inspirována vazbou kůže. 

  YOSEMITE – Reprodukce synchronizované struktury borovice skotské.
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ZVEME VÁS DO NOVÉHO  
OBCHODNÍHO CENTRA V HUMPOLCI!

PERFECTSENSE LESK/MAT

Zboží skladem. 

PefectSense je kategorie lakovaných MDF desek s vysoce lesklým a matným 
povrchem. Speciální povrch eliminuje nežádoucí otisky prstů a výrazně snižuje 
potřebu čištění. Zejména u desek PerfectSense lesk je povrch odolný proti 
drobným škrábancům a díky tomu si zachovávají svůj leskly efekt.

Jsme velice rádi, že Vás můžeme pozvat 
do nejmodernějšího OC Kili v Humpolci.

Od pondělí 11. ledna 2021 nás najdete  
ve zcela nových prostorách na Okružní ulici. 
Navštívit nás můžete od pondělí do pátku  
v době 8.00–15.30 hod.

Vzorkovna o ploše 140 m2 je vybavená širokou 
nabídkou produktů podle nejnovějších trendů 
našich předních dodavatelů. 

Na co se můžete těšit?
  Nová vzorková prodejna interiérových dveří 

a zárubní Masonite CZ.

  Nové povrchy CPL Dub Halifax tabákový 
a prachově šedá. 

  Bezfalcové dveře se skrytými panty 
a magnetickým zámkem.

  Oblíbené dveře se zafrézovanými hliníkovými 
lištami (stříbrné/černé). 

Na Vaši návštěvu se těší  
celý tým z OC Kili Humpolec

Rozměr v mm Běžná cena Akční cena

BE 4012.0718am MDF Metal Rock světle šedý F 120 PM/ST9 PerfectSense matt

2800 × 2070 × 18

1163,40 Kč 662,70 Kč

BE 4020.6718am MDF Pietra Grigia černá F 206 PM/ST9 PerfectSense matt 1163,40 Kč 662,70 Kč

BE 4020.6618am MDF Pietra Grigia černá F 206 PG/ST9 PerfectSense lesk 959,60 Kč 546,60 Kč

BE 4081.2718am MDF Mramor Levanto bílý F 812 PM/ST9 PerfectSense matt 1163,40 Kč 662,70 Kč

BE 4081.2618am MDF Mramor Levanto bílý F 812 PG/ST9 PerfectSense lesk 959,60 Kč 546,60 Kč

Metal Rock světle šedý 
F 120 PM/ST9

Pietra Grigia černá  
F 206 PM/ST9

Mramor Levanto bílý  
F 812 PM/ST9

SLEVA  44%

Z akčních cen se neposkytují žádné další slevy a platí pouze pro registrované zákazníky.%
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Kronospan v roce 2021 přichází s kampaní Dekor měsíce. Každý měsíc před-
stavuje jeden atraktivní interiér s dekory ze svého portfolia. Smyslem je inspi-
race a dodání odvahy pro kreativní kombinace, které podtrhnou individuální 
styl či reflektují aktuální trendy. Každý měsíc se tak můžete těšit na tematic-
kou vizualizaci s ukázkou dekorů z Globální a Trendové kolekce Kronodesign. 
Začínáme charismatickým dekorem K369 PH Cloud Nebula. Nejen proto, že 
skandinávský design ovládl i české domácnosti. Představujeme vám řešení, 
jak takový styl získat a přitom být nápaditý.

Interiéry ve skandinávském duchu jsou světlé a jemné, ale neznamená to, že je 
pro ně potřeba používat výhradně bílou barvu a černé doplňky. Může se totiž 
stát, že se to velmi jednoduše překlopí do nudnosti a fádnosti. Ale nikoli v na-
šem případě, kdy jsme pro kuchyňský interiér zvolili jako hlavní dekor Cloud 
Nebulu. Ten se objevuje jak na pracovní desce ostrůvku, tak i na lince a zástěně. 
Jde o dekor, který působí noblesně, originálně a přitom nadčasově. Na pracovní 
desce je materiál použit s postformingem (zaoblenou hranou), v případě zástě-
ny se jedná o klasický odolný laminát v ploše. 

Jemně namodralé žilky dekoru Cloud Nebula ladí se stylovým odstínem 
K097 SU Dusk Blue, jenž jsme uplatnili na spodní skříňky ostrůvku a kuchyně. 
V tomto případě se jedná o klasické laminované desky, které jsou cenově velmi 
přívětivé a hraní se ABS hranou.

Pro umocnění skandinávského stylu jsme navíc přidali světlý dekor dřeva. Vy-
brali jsme K021 SN Barley Blackwood, který nejen díky své atraktivní kresbě 
dodá prostoru na útulnosti. Působí velmi příjemně a originálně, ale přitom není 
moc často používaný. Podívejte se na něj ve vzorkovníku ještě jednou a zkuste 
o něm popřemýšlet! V našem případě jsme z laminátu vytvořili barovou a sto-
lovou desku a z dvojité laminované desky tloušťky 18 mm také poličky. Přidali 
jsme navíc dvířka knihovny, která na linku plynule navazují. Z bílého lamina jsou 
pak navržené korpusy horních skříněk, knihovny a dvířka vysokých skříní. Bílá je 
také výmalba a další solitéry, kterým kontrastují měděné a černé doplňky, jenž 
do populárního „scandi“ stylu dnes nedomyslitelně patří. 

DEKOR MĚSÍCE

Všechny použité dekory najdete  
v sortimentu značky Kronospan.
www.kronospan-express.com

K369 PH Cloud Nebula

K097 SU Dusk Blue

K021 SN Barley Blackwood
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2020

Vážení zákazníci, každoročně pro Vás po-
řádáme dny otevřených dveří a ani letos 
tomu nebylo jinak. V září se konal den 
otevřených dveří na našich prodejnách 
v Českých Budějovicích a Šlapanicích. 
Obě akce se vydařily, přálo nám pěkné 
počasí. Měli jste možnost seznámit se 
s novinkami a ukázkami od 25 dodava-
telů, kde mimo jiné byla představena 
i nová kolekce inovativních povrchů 
CLEAF presented by EGGER. Součástí 
DOD byly i prohlídky našich nářezových 
center. I přes momentální nepříznivou si-
tuaci v ČR měly obě DOD vysokou účast, 
za co Vám moc děkujeme a gratulujeme 
také všem, kteří získali cenu v bohaté 
tombole. Věříme, že jste si všichni DOD 
užili, načerpali nové inspirace a již nyní se 
zase těšíme na příští rok. 
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 BRIKETY A PELETKY 

Brikety jsou druh ekologického paliva vyráběného 
z biomasy, nejčastěji z kvalitních čistých dřevních 
pilin nebo kůry, které vznikají jako vedlejší produkt 
dřevozpracujicícho průmyslu. Dřevní odpady se 
nejprve podrtí na jemnou frakci, dále vysuší na mi-
nimální vlhkost. Nakonec se bez jakéhokoliv pojiva 
lisují za vysokého tlaku a vysoké teploty do vál-
cových nebo hranatých výlisků o vysoké hustotě. 
Brikety válcového tvaru mohou být připravovány 
s dírou uprostřed. Briketami lze topit ve všech 
typech kamen, kotlů na tuhá paliva, krbů a zahrad-
ních grilů. Vysoké energetické hodnoty umí nejlé-

pe využít kotle na dřevoplyn, ve kterých se palivo 
nejprve zplynuje a teprve potom se plyn spaluje 
s účinností až 90%. Mezi výhody briket patří mimo 
jiné i velmi nízký obsah popela. 

Technické parametry:
  Lisováno pouze tlakem
  Bez příměsí
  Obsah hobliny, piliny z tvrdého listnatého dřeva 

(dub, buk, jasan)
  Výhřevnost 18 MJ/kg 

Perspektivní, palivo přírodního původu 
s vysokou výhřevností.

Zdrojem vstupního materiálu pro 
výrobu peletek vyrobených v DDL je 
výhradně čistá hoblina a pilina z vlastní 
výroby hoblovaných profi lů. Neobsahují 
přidaná pojiva ani jiné chemické přímě-
si, které zkracují životnost kotle.

Balení Akční cena

SH 1000.0004 Brikety pilinové – 960 kg 960 kg 4 200,- Kč

SH 1000.0005 Brikety pilinové – 10 kg 10 kg 49,- Kč

Balení Akční cena

SH 1000.0000 Bílé dřevní pelety 15 kg 81,- Kč

Z akčních cen se neposkytují žádné další slevy.%

Technické parametry:
  Materiál čisté smrkové piliny a hobliny
  Průměr 6 mm +/- 1 mm
  Slisováno na cca 1260 kg/m3
  Sypná hmotnost cca 725 kg/m3
  Reálná výhřevnost 16,5 MJ/kg 
  Obsah popele jen 0,5 %
  Obsah vody jen 10 %
  Využitelný energetický obsah jednoho 

pytle je cca 70 kWh nebo 270 MJ

DŘEVNÍ PELETKY

DŘEVĚNÉ BRIKETY 
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KATALOG K20 – INSPIRACE 

1

SYSTÉM K20 

KONFIGURÁTOR SYSTÉMU K20 

SYSTÉM K20 plně odpovídá novému trendu v oblasti ná-
bytku, především díky možné kombinaci s různými typy 
plošných materiálů, kompaktních desek nebo skleněných 
výplní. Hliníkové konstrukce jsou nabízeny v atraktivních 
dekorech černá mat a bílá pololesk. S využitím skrytých 
spojek je možné vytvořit unikátní sestavy bez rušivých 
rohových elementů.

Kromě předpřipravených sestav v typizovaných rozmě-
rech nabízíme sestavy na míru vyrobené podle indivi-
duálních požadavků zákazníka. Zakázkovou výrobou lze 
připravit téměř jakýkoliv designový prvek, díky kterému 
bude Váš interiér jedinečný.

POUŽITÍ SYSTÉMU K20
  vhodný do všech typů interiérů 

(kuchyně, obývací pokoje, 
koupelny, předsíně, …)

  pomocí hliníkových profi lů 
a spojek můžete vytvořit 
rozmanité konstrukce 
v horizontální i vertikální rovině

  neomezené využití – doplněk 
klasického nábytku nebo 
samostatný regálový či policový 
systém

  skrytý závěsný systém pro 
upevnění na stěnu, konstrukce 
bez viditelných spojů

  lze kombinovat s materiály z MDF, 
dřevotřísky nebo skla

PŘEHLED PROFILŮ

Nakonfi gurujte si Systém K20 
přímo na našich stránkách.

Inspirujte se novým designovým 
katalogem K20 – INSPIRACE

NOVINKA

2
25

20

1

20

3

2

20

34

20
2

20

20

2
25

20

1

20

3

2

20

34

20
2

20

20

2
25

20

1

20

3

2

20

34

20
2

20

20

Profi l A
základní

Profi l B
pro vnitřní/vložené 

police a výplně

Profi l C
pro vnější/naložené 

police a desky



www.kili.cz  |  13

POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ

Inspirace NOVINKA

Potravinové skříně jsou 
praktickou součástí kuchyní pro 
skladování potravin. Umožnují 
přehledně uskladnit zásoby, 
které nepotřebují chladničku 
nebo mrazák. 

V inspiraci naleznete cenově 
dostupnou potravinová skříň, 
která je vytvořena z vnitřních 
zásuvek Concept.

Představujeme Vám novou sekci, ve které 
najdete řadu inspirací a tipů pro Vaši práci. 
Dopřejte svým zákazníkům kvalitu v sou-
ladu s nejnovějšími trendy a sobě rychlou 
montáž. Tvořte a vyrábějte efektivně. Ne-
chte se námi inspirovat.

Výhody:
  Variabilita

  Přehlednost

  Cenová dostupnost

  Jednoduchá montáž

Pozice Bílá Antracit Množství (ks) Základní cena 

1 Zásuvka 138 mm, nosnost 30 kg EM 0310.1112 EM 0310.1135 2 1 460,- Kč

1 Příchytky vnitřního čela 138 mm EM 0311.3115 EM 0311.3123 2 178,- Kč

2 Zásuvka 185 mm, nosnost 30 kg EM 0310.1712 EM 0310.1735 3 2 286,- Kč

2 Příchytky vnitřního čela 185 mm EM 0311.3215 EM 0311.3223 3 309,- Kč

2 Reling vnitřního čela, 1 122 mm EM 0311.3412 EM 0311.3435 2 334,- Kč

1, 2 Vnitřní čelo, 1 073 mm EM 0311.3312 EM 0311.3335 3 1 200,- Kč

Celkem 15 5 767,- Kč

Ze základních cen poskytujeme individuální zákaznické slevy.%

2

1

Inspirace
Představujeme Vám novou sekci, ve které 
najdete řadu inspirací a tipů pro Vaši práci. 
Dopřejte svým zákazníkům kvalitu v sou-
ladu s nejnovějšími trendy a sobě rychlou 
montáž. Tvořte a vyrábějte efektivně. Ne-
chte se námi inspirovat.
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SERVO ZÁSUVKY BLUM

SERVO-DRIVE UNO

To přece známe všichni! Kuchyňské odpadky 
patří do odpadkového koše, jenže Vy zrovna 
teď máte obě ruce plné. A jak tedy zásuvku 
otevřít? Případ pro SERVO-DRIVE uno: 
stačí krátce ťuknout na čelo a zásuvka se 
automaticky otevře. Čelo zůstane čisté a vše 
skončí tam, kam patří.

Snadné a bezpečné otevírání
Základ SERVO-DRIVE představuje elektrický pohon, který dává impulz pro 
otevírání. Nezávisle na tom, zda s úchytkou nebo bez ní. SERVO-DRIVE uno 
zásuvku otevře bezpečně a pohodlně. Zásuvka bude volně vyjíždět a Vy ji 
můžete v libovolné pozici zastavit.

Ze základních cen poskytujeme individuální zákaznické slevy.%

EE Z10NA30EE
Sada SERVO-DRIVE UNO 
pro stojící odpadkový koš
Základní cena: 3 713,- Kč
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KOVÁNÍ PLACARD 
PRO POSUVNÉ DVEŘE  
VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ

Základní cena 

EM 0630.7162 Dolní vodící profil PLACARD hliník přírodní, 2350 mm 206,- Kč

EM 0610.4262 Krycí profil PLACARD hliník přírodní, 2350 mm 125,- Kč

EM 0630.0962 Horní vodící profil PLACARD - vysoký, hliník přírodní, 2350 mm 495,- Kč

EM 0791.7362 Placard 81 úchytový profil WAVE 18 , hliník přírodní, 2900 mm 350,- Kč

EM 0610.8020 Sada koleček PLACARD pro dveře s tlumením 138,- Kč

EM 0610.7820 Sada tlumení PLACARD 50 kg 334,- Kč

Celkem základní cena za kompletní sadu kování 3 170,- Kč

Ze základních cen poskytujeme individuální zákaznické slevy.%

  Jednoduchá a rychlá montáž

  Ušetřený čas jsou peníze

  Montáž vhodná pro kutily

  Možnost kombinace DTD a skla

  Snadné seřízení tlumení

  Bez nutnosti frézování

  Tichý chod (velká spodní kolečka)

  Výborný poměr cena / výkon

Kompletní kování pro skříň se dvěma křídly, včetně tlumení

Výhody:
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LED OSVĚTLENÍ 

DJ 0207.2328b studená bílá 6000 K

DJ 0207.2329b neutrální bílá 4000 K

DJ 0207.2330b teplá bílá 3000 K

DJ 0207.8020 kabel pro LED

2× DJ 0207.7850 spojka

DJ 0207.8008 kabel s vidlicí

JEDNODUCHÁ SESTAVA S LED PÁSKEM 2835 ECONOMIC 60 LED/m 14,4 W

Všechny položky z této dvoustrany jsou skladem.

Potřebujete vyřešit osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, 
vnitřních prostor kuchyňských skříněk nebo šatních skříní?

Sestavte si sami jednoduše LED osvětlení.

Vyberte teplotu světla

Dle délky pásku zvolte odpovídající zdroj

Doplňte potřebným materiálem

4 000 K6 000 K 3 000 K

50 mm

10 mm

délka LED pásku napájecí zdroj

do 2 m DJ 0207.9069 – 35 W

2,05 – 3,45 m DJ 0207.9070 – 60 W

3,5 – 5,5 m DJ 0207.9071 – 100 W

1

2

3

LED pásky dodáváme v délkách po 5 m.i
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LED OSVĚTLENÍ 

DJ 0215.8169 opálový

DJ 0215.8170 čirý

LED HLINÍKOVÁ LIŠTA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyberte lištu a koncovku

Zvolte difuzor

lišta koncovka

DJ 0215.8227 naložená
DJ 0215.8501 bez otvoru

DJ 0215.8499 s otvorem

4

5

lišta koncovka

DJ 0215.8211 vložená DJ 0215.8486 s otvorem

lišta koncovka

DJ 0215.9906 úhlová 45°
DJ 0215.8403 bez otvoru

DJ 0215.8404 s otvorem

lišta koncovka

DJ 0215.8107 úhlová 30/60°
DJ 0215.8507 bez otvoru levá

DJ 0215.8508 bez otvoru pravá

Lišty a difuzory dodáváme v délkách 3 m.i
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Vzorkovníky k dispozici na prodejnách Kili.i

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ 

Rustika living v oxidativním oleji
Třívrstvá dřevěná dubová podlaha s nádherně vytříděným evropským rus-
tikálním dubem s kartáčovaným povrchem zakončeným oxidativním, nebo 
bílým oxidativním olejem. Nášlapná vrstva 3,5 mm. Čtyřstranná maxifáze 
a výrazné suky umocňují masivní rustikalitu podlahy. Široké a dlouhé prkno 
s moderním zámkem G5 s velmi snadnou pokládkou pouhým sklopením la-
mely. Možná instalace je také celoplošným lepením, které obzvláště doporu-
čujeme pro všechny dřevěné podlahy pro jeho uživatelský komfort a luxusní 
pocit při chůzi. Podlaha je vhodná na podlahové vytápění, ideální podlaha 
pro moderní i klasický interiér. Velmi atraktivní cena, jde o prodejní bestseller.

Podlahy s povrchovou úpravou OXIDATIVNÍ OLEJ je nutné ihned po položení 
ošetřit pečujícím olejem.  Olej Woca v přírodní barvě a v bílé barvě pro podlahy 
s bílým olejem.

Rozměr v mm Běžná cena Akční cena

JA 2990.0522
Oak Living (Dub) oxidativní olej, kartáč

14 × 190 × 2 190 

1 622,- Kč 1 298,- Kč
JA 2990.5190 14 × 190 × 1 830 

JA 2990.5191
Oak Living (Dub) bílý oxidativní olej, kartáč

14 × 190 × 2 190 

JA 2990.5192 14 × 190 × 1 830 

Oak Living (Dub) oxidativní olej, kartáč

Oak Living (Dub) bílý oxidativní olej, kartáč

VYSOKÁ 
DÁNSKÁ KVALITA

VHODNÉ PRO 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

SCHODOVÉ HRANY 
PRO KAŽDOU PODLAHU

KVALITNÍ 
ZÁMEK

Z akční ceny poskytujeme další individuální zákaznické slevy. % Zboží na objednávku.

SLEVA  20%

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK
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Zboží na objednávku.

… a pohoda dřez

LINEA 600 N + VITALIA GR VIVA 455 + VITALIA GR

LINEA 780 N + VITALIA GR

 74 30 72 54 50 28

Dávkovač Bend Sinks korunkový vrták Sinks čisticí pasta

vrchem plnitelný
objem nádobky: 0,5 l
výška závitu na pracovní desku: 70 mm

Uvedené akční ceny platí pro registrované partnery a jsou konečné bez nároku na další slevy.

diamantový korunkový vrták Sinks,
Ø 35 mm (baterie, dávkovače),
pro snadné vrtání děr 
do granitových dřezů

pro údržbu granitových
a nerezových dřezů
hmotnost: 200 g

Vnější rozměry: 780 × 480 mm
Rozměry vany: 400 × 415 mm
Hloubka: 190 mm
Spodní skříňka od 500 mm
Modelová řada: Sinks SGR,
záruka 5 let
Cena zahrnuje sifon 3 ½” 
pro úsporu místa

Vnější rozměry: 600 × 480 mm
Rozměry vany: 340 × 415 mm
Hloubka: 190 mm
Spodní skříňka od 450 mm
Modelová řada: Sinks SGR,
záruka 5 let
Cena zahrnuje sifon 3 ½” 
pro úsporu místa

HORNÍ
OTOČNÝ

HORNÍ
OTOČNÝ

Vnější rozměry: 455 × 460 mm
Rozměry vany: 390 × 360 mm
Hloubka: 180 mm
Skříňka: 500 mm (450 mm po úpr.)
Modelová řada: Sinks SGR, 
záruka 5 let
Cena zahrnuje sifon 3 ½” 
pro úsporu místa

HORNÍ
SPODNÍ

72 – TITANIUM

74 – METALBLACK 30 – GRANBLACK

54 – TRUFFLE

50 – SAHARA 28 – MILK

     3 590,– 
cena setu v Kč bez DPH 21 %

4 344 Kč vč. DPH

 139,– 
cena v Kč bez DPH 21 %

168,–
cena v Kč s DPH 21 %

 79,– 
cena v Kč bez DPH 21 %

96,–
cena v Kč s DPH 21 %

 79,– 
cena v Kč bez DPH 21 %

96,–
cena v Kč s DPH 21 %

    3 590– 
cena setu v Kč bez DPH 21 %

4 344 Kč vč. DPH

     3 590,– 
cena setu v Kč bez DPH 21 %

4 344 Kč vč. DPH

V Ý H O D N É  S E T Y  V  6  B A R V Á C H  /  Z D A R M A  O T V O R Y  P R O  B A T E R I I  A  D Á V K O V A Č

PROSTORNÁ A HLUBOKÁ VANA 340 × 415 × 190 MM

 74 30 72 54 50 28  74 30 72 54 50 28

OBROVSKÁ A HLUBOKÁ VANA 400 × 415 × 190 MM 



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

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
Okružní
396 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
mobil: 605 228 027
humpolec@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

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH. Z akčních cen se neposkytují žádné další slevy, pokud není uvedeno jinak. Akční nabídka platí, pokud není uvedeno 
jinak, pouze pro registrované zákazníky od 1. 1. do 31. 3. 2021 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.

Šlapanice

Zlín

Prostějov
Humpolec

Tábor Lukavec

Třebíč

České Budějovice

Strakonice
Bystřice n. Pern.

Žďár nad Sázavou

DDL

Kili, s.r.o.


