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Vážení obchodní přátelé,

jaro je v plném proudu a s ním i naše ak-
tivity, které na jaře většina z nás provádí-
me. Ano, činnosti spojené s cestováním, 
návštěv jiných zemí, památek, kultury 
atd., jsou velmi omezené. Na druhou stra-
nu nám zbývá více času trávit s našimi 
rodinami a přizpůsobovat si naše blízké 
prostředí k obrazu svému. Věnujeme více 
energie, času a peněz našim zahradám, 
bytům, domům, chatám a chalupám. 
Zlepšujeme si to naše obydlí tak, aby-
chom se v něm cítili ještě lépe, když už 
je cestování, oproti předchozím letům, 
komplikovanější. I v tomto duchu se sna-
žíme v Kili přizpůsobovat, abychom byli 
schopni Vám a Vašim zákazníkům být tím 
správným partnerem. Správným partne-
rem pro realizace snů v oblasti interiérů. 

V této souvislosti přinášíme několik no-
vých produktových novinek. Například 
se jedná o nové luxusní tenké kompaktní 
pracovní desky. Tyto pracovní desky bu-
dou v podobě 2 exkluzivních moderních 
dekorů betonu. Oba dekory jsou pro Vás 
k dispozici pouze v Kili.

Taktéž Vás čekají zajímavosti a novin-
ky v oblasti realizace interiérů, jako jsou 
podlahy a dveře. Kili přichází na trh s no-
vými dekory v obou segmentech. 

Více informací a dalších novinek nalezne-
te uvnitř tohoto Kili magazínu. Nebo ještě 
lépe na našich obchodních centrech. Ne-
váhejte tedy, velmi rádi Vás osobně uvítá-
me a vše s Vámi osobně prodiskutujeme. 

Věřím, že všechny novinky, které jsme pro 
Vás připravili, budou pro Vás a pro pře-
stavby, rekonstrukce, nové stavby, zkrátka 
pro Vaše projekty zajímavé. Máme upřím-
nou radost z toho, když společně může-
me plnit sny v oblasti interiérů.

Závěrem mi dovolte poděkovat za do-
savadní spolupráci a těším se na tu dal-
ší. Neustále na sobě pracujeme a v tom 
nepolevíme.

SLOVO ŘEDITELEOBSAH #05

David Janeček
Generální ředitel

Vysvětlivky k novým piktogramům naleznete na zadní straně magazínu.
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AKČNÍ SET SKRYTÝCH VÝSUVŮ 
PRO DŘEVĚNÉ ZÁSUVKY S DÁRKEM

  Perfektní poměr ceny a výkonu

  Rychlá a snadná montáž

  Pro tloušťku boku zásuvky až 18 mm

  Kapalinové tlumení

  Délka 500 mm

  Seřízení výšky +3/-3 mm 

Sada obsahuje:
  plnovýsuv s tlumením levý, pravý

  spojka pro plnovýsuv levá, pravá

tt set.0501
5 sad skrytých výsuvů pro dřevěné zásuvky 500 mm 
+ DÁREK zahradní nůžky Fiskars
Akční cena: 1 199,- Kč

tt set.0502
10 sad skrytých výsuvů pro dřevěné zásuvky 500 mm 
+ DÁREK 5 l soudek Bernard
Akční cena: 2 299,- Kč

tt set.0503
20 sad skrytých výsuvů pro dřevěné zásuvky 500 mm 
+ DÁREK sekera Fiskars X17
Akční cena: 4 499,- Kč
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WZ 0000.2036 
Vzorkovník 27 dekorů CLEAF presented 
by EGGER 90 × 120 mm – vějíř

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

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

presented by

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

FOTO SOUTĚŽ

Po velmi úspěšné soutěži s Kili menu jsme pro Vás připravili novou soutěž. 
Používáte při své práci naše lamino Cleaf? Pošlete nám foto Vaší realizace a vyhrajte.

Autoři nejlepších realizací mohou vyhrát jednu z cen:

 1. místo poukaz na nákup 6 ks desek CLeaf dle vlastního výběru ze skladového programu Kili. 

 2. místo poukaz na nákup 4 ks desek CLeaf dle vlastního výběru ze skladového programu Kili. 

 3. místo poukaz na nákup 2 ks desek CLeaf dle vlastního výběru ze skladového programu Kili. 

Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů a dodaných podkladů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících 
s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely. Vaše fotografi e posílejte na e-mail 
marketing@kili.cz do 5. 11. 2021.

Těšíme se na Vaše fotografi e.

Soutěž o ceny v celkové hodnotě 42 000,- Kč bez DPH.

UKAŽ SVOU PRÁCI A VYHRAJ!
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Alpaca FC43 Alpaca FC44

Duna FC05 Duna FC07 Duna FC08 Fronda S156 Fronda S164

Fronda S165 Cheope B073 Cheope LR29 Cheope U129 Idea FB80

Idea FB82 Idea FB86 Millennium B073 Millennium S083 Millennium S087

Mosaico FB35 Mosaico FB45 Okobo S158

Yosemite S013 Yosemite S016

Okobo S162 Primofi ore FA33

Primofi ore UA80 Primofi ore UB19 Yosemite S010

STAČÍ VYBRAT DEKOR...
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Nový bílý dekor W 962 ve strukturách SM a ST2 
navazuje na oblíbený dekor W 954 SM a ST2. 
Ekonomická bílá v korpusové kvalitě ve spojení 
s ABS hranou EGGER pro různé druhy realizací.

NOVÝ DEKOR EGGER

Rozměr v mm Základní cena (m2)

AD 0962.1118hd LTD Bílá W 962 SM (náhrada za W 954 SM)
2800 × 2070 × 18

218,90 Kč

AD 0962.4118hd LTD Bílá W 962 ST2 (náhrada za W 954 ST2) 218,90 Kč

Rozměr v mm Základní cena (bm)

CC 6095.4102

Hrana ABS Bílá W 954 SM, W 962 SM, 116H, (113K), (W980) hladká

0,4 × 22 4,50 Kč

CC 6095.4122 0,8 × 22 9,70 Kč

CC 6095.4125 0,8 × 42 19,00 Kč

CC 6095.4132 2 × 22 13,70 Kč

CC 6095.4135 2 × 42 27,80 Kč

CC 6095.4402

Hrana ABS Bílá W 954 ST2, W 962 ST2, 116H, (113K), (W980) soft

0,4 × 22 4,50 Kč

CC 6095.4422 0,8 × 22 9,70 Kč

CC 6095.4425 0,8 × 42 19,00 Kč

CC 6095.4432 2 × 22 13,70 Kč

CC 6095.4435 2 × 42 27,80 Kč



www.kili.cz  |  7

Vruty RAPI-TEC® UniPlus jsou určeny pro spojování a připojo-
vání dílů z deskových materiálů a ze dřeva. Ideální jsou pro 
spojování lamino desek na plocho, tzv. tuplování desek a dvou 
OSB desek, např. při zhotovování podlah suchou cestou. Závit 
pod hlavou zajišťuje přitlačení připojovaného dílu k podkladu 
a u OSB desek zajistí zapuštění hlavy vrutu ve všech případech. 
Vruty RAPI-TEC® UniPlus jsou vyrobeny z tepelně zpracované 
uhlíkové oceli s povrchovou úpravou bílým galvanickým zin-
kem bez škodlivého šestimocného chromu.

VA 0300.0530

Pilové kotouče s břitovými destičkami SK/HW pro řezání 
laminovaných DTD, MDF a exotického dřeva. 

Rozměr: 300 × 3,2 × 30 mm
Počet zubů: 96 trapézových zubů
Vlastnosti: plochý trapézový zub s pozitivním úhlem čela 
Pro materiál: laminované DTD

VA 0120.5420
Typ: 120x(2,8-3,6)x20,12+12

VA 0125.5520
Typ: 125x(2,8-3,6)x20, 12+12

Předřezový pilový kotouč – dvoudílný – pro docílení vyšší kvality řezu 
na spodní ploše oboustranně povrchově upravovaných materiálů, 
jako jsou laminované dřevotřískové desky apod. Pro formátovací 
pily bez možnosti výškového nastavení předřezového zařízení.

Maximální hloubka řezu: 2 mm
Vlastnosti: střídavý zub 5° s pozitivním úhlem čela 
Pro materiál: laminovaná DTD nebo MDF

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Rozměr v mm

FJ 1624.0020 4 × 20 

FJ 1624.0030 4 × 30 

FJ 1624.0035 4 × 35 

FJ 1624.0040 4 × 40 

FJ 1624.0050 4 × 50 

RAPI-TEC UniPlus LAMINO bit T20, bílý zinek

PILOVÝ KOTOUČ LU3D – (LU11MSS) 0600

PŘEDŘEZOVÝ KOTOUČ LI16M

Baleno po 500 ks.

 
    100x2,8x20 Z12+12 HW

n max 23000 RPM
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V roce 2021 se  Kronospan prezentuje kampaní Dekor měsíce. 
V rámci kampaně přináší inspiraci pro návrhy interiérů s využi-
tím dekorů ze svého portfolia. Návrhy interiérů zpracovává de-
signerka ing. Iva Bastlová. Každý měsíc tak Kronospan představí 
tematickou vizualizaci s ukázkou dekorů z Globální a Trendové 
kolekce Kronodesign. 

Od ledna do března byly postupně představeny návrhy interié-
ru kuchyně, předsíně a studentského pokoje. Na všechny návrhy 
jsme zaznamenali pozitivní ohlasy, které nás utvrdili v tom, že 
kampaň Dekor měsíce je opravdu inspirativní. I to pro nás bylo 
motivací při návrhu interiérů pro období duben až červen, které 
vám představujeme nyní. 

První návrh interiéru nás zavede do koupelny. Chceme vás oslovit 
dekory, jejichž kombinací se nám podařilo vytvořit nápaditý návrh 
v námořnickém stylu, který zaujme svojí lehkostí a jednoduchos-

tí. Návrh, který v dokonalé souhře pracuje s dřevodekorem K015 
PW Vintage Marine Wood (evokujícím mola přístavních měst) 
a s modrým dekorem K099 SU Midnight Blue. 

Oba dva dekory nabízíme jako lamino desky, ale také jako HPL la-
minát, který je do koupelen vhodnější díky své odolnosti. Praktic-
ká skříňka pod umyvadly s  černými úchytkami je navržena v dře-
vodekoru K015 PW Vintage Marine Wood. Abychom celý prostor 
oživili a podtrhli námořnický styl, použili jsme na velké vestavné 
skříni modrý odstín dekoru K099 SU Midnight Blue.

Pozornosti by nemělo uniknout ani použití kompaktní desky SLIM 
LINE, která se nachází v nice u sprchového koutu. Tento typ ma-
teriálu je opravdu velmi odolný vůči vodě, a tak jej lze aplikovat 
i do těchto exponovaných částí. V bílém provedení SLIM LINE 
8685 SU se hodí nejen do námořnického stylu, ale lze ho použít 
víceméně v každém návrhu koupelny.

V dalším návrhu interiéru naší kampaně jsme zaměřili pozornost 
na návrh luxusní ložnice, které vévodí  dřevodekor K079 PW 
Grey Clubhouse Oak doplněný odstínem 5981 BS Cashmere. 
Kovolaminát AL04 Brushed Gold celou koncepci návrhu podtrhuje 
a detaily v podobě použití kontrastní metalické nábytkové hrany 
jsou pomyslnou třešničkou na dortu. 

V ložnici jsou navrženy vestavné skříně, které disponují 
dostatečným množstvím úložných prostor. Abychom udrželi 
dojem luxusu a celek nepůsobil stísněně nebo přeplněně, je 
nutné, kromě vhodného rozložení nábytku, zvolit především 
vhodnou kombinaci použitých materiálů. Inspirací může být 

dřevodekor K079 PW Grey Clubhouse Oak v neutrálním šedém 
tónu s jemnou kresbou na větších plochách, oživený odstínem 
5981 BS Cashmer. Oba dekory na sebe barevně navazují. 
Opravdu dominantním luxusním prvkem celé ložnice je 
kovolaminát AL04 Brushed Gold na stěně za postelí. Povedená 
kombinace navržených deskových materiálů je zvýrazněna 
použitím vhodných nábytkových hran. Jemná kresba dekoru 
K079 PW Grey Clubhouse Oak vynikne při použití kontrastní 
metalické nábytkové hrany, konkrétně HD 29930 ABS hrana 
zlatá broušená v síle 1 mm. Hrana od českého výrobce Hranipex 
plynule navazuje na dekor AL04 Brushed Gold a dodává tak 
nábytku na rafinovanosti. 

INSPIRACE KRONOSPANU 

K015 PW Vintage Marine Wood K099 SU Midnight Blue

DEKOR MĚSÍCE – DUBEN

DEKOR MĚSÍCE – KVĚTEN
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Poslední návrh, který dnes chceme představit, může inspirovat při 
zařizování moderní kuchyně spojené s jídelní a obývací částí, kde 
chceme vyvolat příjemný pocit útulného domova. Pro umocnění 
tohoto pocitu jsme při návrhu použili dekor K104 SL Dark Lunar 
Stone zjemněný odstínem 7045 SU Satin a doplněný dekorem 
K078 PW Dark Riverside Cherry.

K104 SL Dark Lunar Stone patří mez odolné HPL lamináty a je pří-
mo určen pro výrobu  pracovních  nebo obkladových desek. Navíc 
povrch toho materiálu vynikne v přirozeném denním světle, kdy 
je vidět jeho zajímavá struktura. V návrhu kuchyně jsme ho použili 

nejen na pracovní desku linky a ostrůvku, ale také na  obklad za lin-
kou a televizní stěnou v obývací části, čímž se nám podařilo optic-
ky propojit celou místnost, kdy  linka přímo navazuje na nábytek 
v obývací části. Pohledová dvířka jsme navrhli v dekoru 7045 SU 
Satin, který je k dispozici jako lamino i laminát a v tomto případě 
si každý  může vybrat dle svých potřeb a možností, jaký materiál 
zvolí. Pro docílení útulnosti, kterou od tohoto prostoru očekává-
me, jsme návrh doplnili o materiál s dekorem třešně s lehce na-
červenalým podtónem K078 PW Dark Riverside Cherry, použitým 
na stolové desce a i tady doporučujeme vybrat mnohem odolnější 
variantu HPL laminátu.

Přestože jsme vám dnes představili pouze tři návrhy použití dekorů z nabídky Globální a Trendové kolekce 
Kronodesign, můžete se nechat inspirovat i návrhy předešlými, které jsme připravili na období leden až březen. 
Všechny návrhy jsou postupně během roku zveřejňovány na YouTube kanálu Kronospan CR. 

Kronospan CR

K079 PW Grey Clubhouse Oak

K104 SL Dark Lunar Stone

5981 BS Cashmere

7045 SU Satin

AL04 Brushed Gold

K078 PW Dark Riverside Cherry

HD 29930 ABS hrana zlatá broušená

DEKOR MĚSÍCE – KVĚTEN

DEKOR MĚSÍCE – ČERVEN
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Beton Chicago  
světle šedý F 186 ST9

Tessina Terra F 222 
ST76

Alpská bílá W 1101  
ST76

KOMPAKTNÍ DESKY

TRENDOVÁ KUCHYŇ
Stylová čistota, povrchy bez úchytek a štíhlé linie, to jsou charakte-
ristické znaky nadčasové kuchyňské architektury. Moderní pracov-
ní deska je tenká a tvoří jednotnou plochu s dřezem a varnou des-
kou. Kompaktní deska je se svou tloušťkou 12 mm ideální volbou. 
Kromě originálního designu splňuje zvýšené nároky na voděodol-
nost a na rozdíl od dražších přírodních materiálů jako kámen, žula 
nebo keramika, nevyžaduje speciální způsob opracování.

SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ
Kompaktní pracovní desky s ofrézovanými hranami 1 × 1 mm ze 
všech stran zaříznete na správnou délku, vyříznete otvory a za-

leštíte hrany. Kompakty se obrábí běžnými nástroji pro zpracování 
dřeva, spojování do plochy se řeší lepením.

SPECIÁLNÍ AKCENTY
Černé nebo bílé jádro desky umožňuje vytvořit speciální kontrasty 
a akcenty v designu nábytku a interiérů vyniknutím barevné hra-
ny nebo vyfrézováním okrasných ornamentů. Barevné jádro pak 
buď ladí, nebo je v kontrastu s povrchovým dekoračním papírem. 
Jádro působí jako viditelný prvek, který je začleněn do celkového 
designu interiéru.

Rozměr v mm Základní cena (m2)

BN 2018.6712cr Kompaktní deska Beton Chicago světle šedý 
F 186 ST9, černé jádro

4100 × 650 × 12 2 026,60 Kč

BN 2018.6712cs 4100 × 920 × 12 3 011,90 Kč

BN 2018.7712cr Kompaktní deska Beton Chicago tmavě šedý 
F 187 ST9, černé jádro

4100 × 650 × 12 2 026,60 Kč

BN 2018.7712cs 4100 × 920 × 12 3 011,90 Kč

Rozměr v mm Základní cena (m2)

BN 2022.2712cr Kompaktní deska Tessina Terra F 222 ST76, 
černé jádro

4100 × 650 × 12 2 026,60 Kč

BN 2022.2712cs 4100 × 920 × 12 3 011,90 Kč

BN 2099.9712cr Kompaktní deska Černá U 999 ST76,  
černé jádro

4100 × 650 × 12 2 026,60 Kč

BN 2099.9712cs 4100 × 920 × 12 3 011,90 Kč

Rozměr v mm Základní cena (m2)

BN 2110.1712cr Kompaktní deska Alpská bílá W 1101 ST76, 
bílé jádro

4100 × 650 × 12 3 022,30 Kč

BN 2110.1712cs 4100 × 920 × 12 4 450,10 Kč
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TENKÉ PRACOVNÍ DESKY

MODERNÍ PŘÍSTUP
Nové a velmi atraktivní řešení pracovní desky v podobě tenké pra-
covní desky PerfectSense Topmatt.

Moderní pracovní deska s nádechem luxusu díky tloušťce 16 mm 
a jedinečným dekorům imitujících přírodní materiály nebo oblí-
bené dekory v povrchové úpravě Topmatt, který dodává pracovní 
desce jedinečný vzhled. Její teplý a sametový povrch vyniká díky 
svému modernímu vzhledu i hmatovému pocitu, a zaujme rovněž 
ochranou proti otiskům prstů.

SNADNÉ ZPRACOVÁNÍ
Tenké pracovní desky PerfectSense jsou opatřeny vysoce odolným 
matným laminátem TopMatt se strukturou PT v tloušťce 0,6 mm. 
Nosičem je MDF deska a přední strana desky je ohraněna ABS hra-
nou tloušťky 1,5 mm v odpovídajícím dekoru.

Pracovní desky je možné opracovávat běžnými dřevoobráběcími 
nástroji, tak jako běžné pracovní desky tloušťky 38 mm na nosiči 
DTD.

PERFECTSENSE TOPMATT

OPRACOVÁNÍ KOMPAKTNÍCH DESEK

Rozměr v mm Základní cena (bm)

DA 0118.0206 PD Pietra Grigia černá F 206 PT PerfectSense Topmatt 

4100 × 600 × 16 1 855,50 Kč

DA 0118.0627 PD Ocel tmavá F 627 PT PerfectSense Topmatt 

DA 0118.0812 PD Mramor Levanto bílý F 812 PT PerfectSense Topmatt

DA 0118.0999 PD Černá U 999 PT PerfectSense Topmatt 

DA 0118.1100 PD Alpská bílá W 1100 PT PerfectSense Topmatt model 

Rozměr v mm Základní cena

DA 0128.0206 SD Pietra Grigia černá F 206 PT PerfectSense Topmatt 4100 × 920 × 16 3 232,60 Kč/bm

DA 0135.0206PT Záda za PD Pietra Grigia černá F 206 PT/bílý protitah 4100 × 640 × 9,2 5 553,00 Kč/ks

DA 0128.0627 SD Ocel tmavá F 627 PT PerfectSense Topmatt model 4100 × 920 × 16 3 232,00 Kč/bm

DA 0135.0627PT Záda za PD Ocel tmavá F 627 PT/bílý protitah 4100 × 640 × 9,2 5 553,00 Kč/ks

DA 0128.0812 SD Mramor Levanto bílý F 812 PT PerfectSense Topmatt model 4100 × 920 × 16 3 232,60 Kč/bm

DA 0135.0812PT Záda za PD Mramor Levanto bílý F 812 PT/bílý protitah 4100 × 640 × 9,2 5 553,00 Kč/ks

DA 0128.0999 SD Černá U 999 PT PerfectSense Topmatt model 4100 × 920 × 16 3 232,00 Kč/bm

DA 0135.0999PT Záda za PD Černá U 999 PT/bílý protitah 4100 × 640 × 9,2 5 553,00 Kč/ks

DA 0128.1100 SD Alpská bílá W 1100 PT PerfectSense Topmatt model 4100 × 920 × 16 3 232,60 Kč/bm

DA 0135.1100PT Záda za PD Alpská bílá W 1100 PT/bílý protitah 4100 × 640 × 9,2 5 553,00 Kč/ks

Opracování kompaktních desek není standardní prací, jako je 
zpracování lamina a dalších dřevo materiálů. Kompaktní desky se 
liší od dřeva svými mechanickými vlastnostmi. Především svou 
tvrdostí a křehkostí. Kompaktní desky lze opracovávat na stan-
dardních pilách, které známe, ale musíme dodržet doporučené 
postupy dané výrobcem kompaktních desek. Důležité je zvolit 
správné nástroje a nastavit optimální řezné podmínky. Kompakt-
ní desky se zpracovávají pomocí karbido-wolframových nebo 
diamantových nástrojů. 

Pro řezání se volí řezné kotouče s lichoběžníkovým ozubením nebo 
se střídavě zkoseným ozubením. Oproti standardním materiálům 
jako jsou lamino desky, MDF desky a další se volí nižší rychlosti po-
suvů. Dalším důležitým aspektem při zpracování kompaktních de-
sek je tuhé uchycení zpracovávaných desek, aby se vyloučily možné 
vibrace, které by mohly způsobit poškození desek. 

Dalším způsobem opracování je opracování na CNC stroji, a to 
v podobě frézování různých otvorů, výřezů a tvarů, vrtání děr, fré-
zování fazet a další. 

Nářezové centra v Kili se zpracováním kompaktních desek zabývají 
od jejich uvedení na trh a můžou nabídnout své zkušenosti a služ-
by při zpracování těchto materiálů. Neváhejte se na nás obracet. 
Rádi Vám pomůžeme splnit sny Vašich zákazníků při vybavování 
jejich interiérů. 

Josef Franc
Manažer rozvoje výroby Kili Šlapanice
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TERASY

Terasové dřevo je estetické, velmi příjemné při 
chůzi a na rozdíl od kamene nebo betonové 
dlažby není nikdy chladné na dotek. Proto je vel-
mi vyhledávaným materiálem do funkčních zón 
v exteriéru. Působí harmonicky, ať už je na zahra-
dě, balkoně, střešní terase nebo kolem bazénu. 
Důležitým kritériem při výběru dřeva je jeho bar-
va, kresba, původ dřeviny, textura, ale i změna 
povrchu dřeva v průběhu let. Trvanlivost dřeva 
je jeden z nejvýznamnějších ukazatelů při pou-
žiti dřeva ve venkovním prostředí. Stanovuje se 

dle normy a udává odolnost dřeva vůči škůdcům, 
přičemž dřevo je v přímém styku se zemi.

Modřin je nejtrvanlivějším evropským jehlična-
nem, který má trvanlivost II–III, což v exteriéru 
odpovídá 10–25 letům. Má jemnější růst, lepši 
tvarovou stálost a o něco vyšší trvanlivost. Mod-
řin jako dřevina má vysoký obsah pryskyřice, 
která je důležitou vlastnosti po jeho odolnost. 
Dobře se opracovává a vykazuje dobré výsledky 
při bobtnaní a smršťovaní.

Vrut určený pro montáž terasových prken. Vrut má vysokou pevnost a je u něj 
podmíněná korozní odolnost. Tento vrut má speciálně tvarovanou hlavu, která 
umožňuje montáž bez předchozího zahloubení. 
Nevhodný pro dřeviny s vysokým obsahem tříslovin, např. dub, akát, exot. dřeva.
Vrut je vyroben z kalené nerezi sk. C a má vysokou mechanickou odolnost. 
Kalená nerez je magnetická.

Rozměr v mm Balení Akční cena

JA 3802.0302hl Prkno terasové modřín sibiřský, AB, 2,288 m2 – hladká
27 × 143 × 4 000 4 ks 620,- Kč/m2

JA 3802.0302jd Prkno terasové modřín sibiřský, AB, 2,288 m2 – jemná drážka

JA 3803.0302 Hranol podkladní modřín sibiřský 45 × 70 × 4 000 1 ks 330,- Kč/ks

IA 6000.9280 
Terasový olej 009 modřín 
Objem: 2,5 l

IF 5000.0037 
Set k natírání teras

Rozměr Balení Akční cena (bal.)

FJ 0905.0420 RAPI-TEC TERASO, T25, kalený nerez 5 × 60 mm 200 Ks 758,- Kč

VRUT RAPI-TEC TERASO, T25, kalený nerez

Set k natírání teras

DOPORUČUJEME K TERASÁM

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Razítko
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PERGOLY

Sušene dřevěné konstrukční hoblované cinkované hranoly z kva-
litního dřeva jsou pro své vysoké mechanicko-fyzikální vlastnosti 
vhodné pro dřevostavby, krovy a další dřevěné stavební konstruk-
ce. KVH profi ly jsou čtyřstranné hoblované a mají sražené hrany. 
Délkovým nastavováním jednotlivých profi lů pomoci zubovitého 
spoje lze dosahovat délek až 13 m. Profi ly jsou technicky vysušeny 
na vlhkost 15 ± 3 %.

Vruty Rapi-tec SK PLUS a SK jsou uživatelsky komfortní variantou 
stavebních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi a nejvyšší svěr-
nou silou ve spoji. Hluboká drážka pro bit usnadňuje a urychluje 
bezpečnou práci. Talířová hlava vrutu s vylisovanou podložkou 
zvyšuje nosnou sílu vrutu. Velmi ostrá špička zajistí rychlé za-
kousnutí vrutu do materiálu. Dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje 
odolnost proti korozi. Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti 
zašroubování a umožní použití bez předvrtání do jakéhokoli kon-
strukčního řeziva, OSB desek a dalších.

Vruty Rapi-tec HBS jsou uživatelsky komfortní variantou staveb-
ních vrutů s vysokými užitnými vlastnostmi. Hluboká drážka pro 
bit usnadňuje a urychluje bezpečnou práci. Drážky pod hlavou 
snadno zahloubí vrut. Velmi ostrá špička zajistí rychlé zakousnu-
tí vrutu do materiálu. Dvojnásobná vrstva zinku zvyšuje odolnost 
proti korozi. Speciální kluzný povlak snižuje odpor proti zašroubo-
vání a umožní použití bez předvrtání do jakéhokoli konstrukčního 
řeziva, OSB desek a dalších.

Rozměr v mm Balení Akční cena (m3)

RH 0092.5040.60

Hranol KVH – provedení NSi

40 × 60 × 5 000

1 ks

11 500,- Kč

RH 0092.6540.200 40 × 200 × 6 500 11 000,- Kč

RH 0092.6560.120 60 × 120 × 6 500 10 900,- Kč

RH 0092.6510.100 100 × 100 × 6 500 11 000,- Kč

RH 0092.6512.120 120 × 120 × 6 500 11 200,- Kč

Rozměr v mm Balení Akční cena (bal.)

FJ 1928.0160
RAPI-TEC SK, plochá hlavička T40 bílý zinek

8 × 160
50 ks

472,- Kč

FJ 1928.0180 8 × 180 511,- Kč

Rozměr v mm Balení Akční cena (bal.)

FJ 1908.0160
RAPI-TEC HBS záp. T40 bílý zinek

8 × 160
50 ks

325,- Kč

FJ 1908.0180 8 × 180 398,- Kč

VRUTY RAPI-TEC

ZbynekP
Razítko

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí
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PALUBKY

Silně dekorativní materiál, který vnáší do našeho domova hřejivou a neopa-
kovatelnou atmosféru. Používají se všude tam, kde chceme nechat vyniknout 
přirozenou krásu dřeva a použít ekologický a obnovitelný materiál. Palubky 
DDL jsou vyrobené z velmi kvalitního smrkového dřeva. Používají se v inte-
riérech i exteriérech. Lze jimi obložit jak stropy, stěny v interiéru, tak i různé 
podhledy a další prvky. V exteriéru se s nimi setkáváme na podbitích (např. 
přesahy střech), fasádách, plotech, a také ve štítech domů. 

Zahradní a Fasádní barva je vhodná pro ošetření jakéhokoliv dřeva ve venkov-
ním prostředí: dřevěných fasád, balkónů, dřevěných okenic, plotů, zahradních 
domků, zahradního nábytku, parkovacích přístřešků apod. Barva je prodyšná 
a odolná vůči vodě. Uschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny.

Rozměr v mm Balení Akční cena (m2)

JD 2301.1221.12 Palubky smrk klasik AB 3,84 m2 12,5 × 96 × 4 000 10 ks 166,- Kč

JD 2301.1222.22 Palubky smrk klasik AB 4,80 m2 12,5 × 96 × 5 000 10 ks 166,- Kč

JD 2301.1561.12 Palubky smrk klasik AB 3,872 m2 15 × 121 × 4 000 8 ks 197,- Kč

JD 2301.1562.22 Palubky smrk klasik AB 4,84 m2 15 × 121 × 5 000 8 ks 197,- Kč

JD 2301.1961.12 Palubky smrk klasik AB 2,904 m2 19 × 121 × 4 000 6 ks 234,- Kč

JD 2301.1961.82 Palubky smrk klasik AB 3,63 m2 19 × 121 × 5 000 6 ks 234,- Kč

Určeno pro palubky Balení Akční cena (bal.)

JD 9000.0000 Spona č. 3 tl. 12,5 mm

100 ks 27,50 KčJD 9000.0001 Spona č. 4 tl. 15 mm

JD 9000.0003 Spona č. 5 tl. 19 mm

Šířka

IF 5000.0013 Štětec plochý Profi C 1 25 mm

IF 5000.0012 Štětec plochý Profi  C 2 50 mm

IF 5000.0014 Štětec plochý Profi  C 3 75 mm

SPONY

ŠTĚTCE 

ZAHRADNÍ & FASÁDNÍ BARVA OSMO 

ZbynekP
Razítko

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí

ZbynekP
Přeškrtnutí
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Domov za každými dvířky

T.komplet: protože čas má svou cenu!

www.trachea-live.cz

Víme, jak je pro vás čas důležitý. Komplety korpusů s libovolnými dvířky z naší pestré 

nabídky vám jej pomohou šetřit a navíc snižují náklady na prostor, energie a pracovní síly. 

•  Kompatibilní korpusy a dvířka
výrobní termíny korpusů 5 pracovních dnů

•  Přesné průmyslové vrtání otvorů
kompletní vrtání pro zvolené typy kování

•  Nejširší výběr provedení na trhu
8 provedení dvířek / 24 korpusů / 35 dekorů LTD

•  Hrany korpusů lepeny PUR lepidly
vysoká odolnost díky 1 mm ABS hranám

•  Zaručená kvalita Trachea
český výrobce č. 1 s tradicí 25 let
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NECHYBÍ VÁM NÁŠ KATALOG NEBO VZORKOVNÍK?

WZ 2020.2020 
Katalog Kili 2020/2022

WZ 0000.2021 
Dekorová kniha Trends 20/21
Akční cena: 138,- Kč

Den 
otevřených 
dveří 2021

Kili Šlapanice              
3. září 2021

Kili Humpolec 
7. září 2021

Kili České Budějovice
14. září 2021

Vždy od 10 do 14 hod.
Přijďte načerpat inspiraci pro Vaše 
nové projekty. Těšíme se na Vás.

 NOVINKY našich dodavatelů

 OBČERSTVENÍ

 TOMBOLA

  5 % SLEVA nad rámec standardních 
zákaznických slev na zboží skladem 
objednané osobně v den konání akce.

Vzpomínka na loňské DOD OC Šlapanice

V Katalogu Kili 2020/2022 najdete spous-
tu zajímavých novinek, které Vám usnadní 
Vaši práci. Na více než 1 000 stránkách na-
leznete přes 7 000 produktů rozdělených 
do 14 kategorií.

KATALOG KILI 2020/2022 

DEKOROVÁ KNIHA TRENDS 20/21

Kniha je rozdělena do 4 hlavních kategorií: 

  desky s melaminovým povrchem

 pracovní desky

 pracovní desky Square Edge 

 pracovní desky Slim Line 

Představuje všech 34 dekorů z nejnovější 
kolekce Kronodesign®.
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EM 0501.2612
bílá

EM 0501.2614
černá

EMUCA PŘÍSLUŠENSTVÍ 

DŘEZY A BATERIE – NOVINKY 2021

Průchodka kabelová čtverec, plast
Rozměry: 85 × 85 × 22,5 mm 
(délka × šířka × hloubka)
Otvor pro průchodku: 78 × 78 mm

Průchodka kabelová obdélník, plast
Rozměry: 152 × 61 × 20,2 mm 
(délka × šířka × hloubka)
Otvor pro průchodku: 146 x 56 mm

EM 0311.8625
Nábytková nožka Alumix 7 stříbrná, plast
Rozměry: 30 × 80 × 80 mm 
(výška × šířka × hloubka)
Nosnost: 10 kg

KABELOVÉ PRŮCHODKY

NÁBYTKOVÁ NOŽKA

Moderní dřezy a baterie jsou elegantní, reprezentativní 
a maximálně funkční. Nabízíme široký výběr nerezových, 
granitových, Tectonite®, keramických a skleněných dřezů. 
Kolekci dřezů dále doplňuje široká nabídka příslušenství, 
doplňků, baterií, dávkovačů saponátů a odpadkové koše, 
které jsou nedílnou součástí každé kuchyně. Vybírat můžete 
produkty od ekonomické třídy až po špičkovou kvalitu. 

Novinkové katalogy a letáky 
s akčními nabídkami dřezů 
jsou Vám k dispozici na všech našich 
obchodním centrech nebo ke stažení 
na našem webu www.kili.cz.

EM 0501.2512
bílá

EM 0501.2514
černá

  Vyrobeno z tvrzeného plastu

  Kovově šedá povrchová úprava

  Kombinací více nožek nad sebe 
získáte požadovanou výšku

  Kabelové průchodky pro instalaci 
s povrchem nábytku

  Minimální vyčnívání nad povrch nábytku

  Díky průchodkám skryjete kabely 
elektrických zařízení ve Vašem nábytku

  Vyrobeno z tvrzeného plastu v barvě 
průchodky

  Instalace zatlačením do povrchu desky

Foto FRANKE
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4

626

x (mm) y (mm)

z (mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SPOTŘEBIČŮM

Rozšiřujeme nabídku příslušenství ke spotřebičům. 
K výřezům pod myčku a ochranným lištám proti páře 
se nově přidávají ochranné lišty k vestavným troubám 
známé také jako tepelné štíty.
  k ochraně okolních dvířek nebo zásuvek  

před poškozením vlivem horkého vzduchu

  univerzální, vhodné pro každou  
vestavnou troubu

  provedení nerez

Rozšiřujeme nabídku odvětrávacích výseků do soklů a okopových 
plechů o novou službu – výseky do úchytových profilů.
  unikátní řešení pro cirkulaci vzduchu u varné desky

  k zamezení tepelného poškození napájecí elektroniky varné 
desky (výrobci varných desek požadují odvětrávání desky pro 
zachování záruky)

  do všech dekorů profilů S056 a S056/LED

  umístění a velikost výseku připravíme dle vašeho přání  
do úchytového profilu v libovolné délce

Pro objednání potřebujeme jen:
  typ a dekor úchytového profilu

  délku profilu

  umístění a délku výseku

Základní cena

DB 0300.0013
Ochranná lišta k vestavěné troubě 
boční, 2 ks

322,- Kč

DB 0300.0014
Ochranná lišta k vestavěné troubě 
s přesahem, spodní, 1 ks

221,- Kč

DB 0300.0015
Ochranná lišta k vestavěné troubě 
bez přesahu, spodní, 1 ks

156,- Kč

VÝSEK PRO ODVĚTRÁVÁNÍ DO ÚCHYTOVÝCH 
PROFILŮ S056, S056/LED

OCHRANNÉ LIŠTY K VESTAVNÝM TROUBÁM

Výsek do 1 m délky
Základní cena: 305,- Kč
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CONCEPT SET VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ + DÁREK

ÚCHYTKY

Vestavěné kuchyňské spotřebiče jsou součástí každé moderní kuchyně. 
Vypadají elegantně, nevstupují do prostoru a mají velmi moderní 
vzhled. Nabízí širokou škálu funkcí, které Vám zpříjemní život v kuchyni. 
Výhodné sety posunou Vaši kuchyň do zcela nové dimenze.

Rychlovarná konvice 
k setu ZDARMA 

v hodnotě 1 199,- Kč
RK3282 

Rychlovarná konvice 
nerezová 1,7 l, BLACK 

ETV5760M  
Elektrická multifunkční trouba

IDV2260
Indukční deska 60 cm

OPV3560bc  
Odsávač výsuvný 60 cm, BLACK

Akční cena setu: 
13 500,- Kč s DPH a RP

+ +

Rozteč v mm Běžná cena Akční cena

HF 9601.0128.03 Úchytka DARINA 128 nikl broušený 128 85,74 Kč 35,- Kč

HF 9601.0192.03 Úchytka DARINA 192 nikl broušený 192 119,13 Kč 45,- Kč

HF 9602.0160.03 Úchytka MARINET 160 nikl broušený 160 101,98 Kč 39,- Kč

HF 9603.0192.03 Úchytka PAULINA 192 nikl broušený 192 117,97 Kč 45,- Kč

Darina Marinet Paulina

SLEVA AŽ 62%

TY 6001.0154
Concept set vestavný
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CPL bílá Premium 

dub elegant dub grand dub siena

CPL Standard 
dub corbridge 

Odysseus

MASONITE NOVINKY

DEKOR CPL BÍLÁ PREMIUM 
 zářivější dekor a odolnější povrch 
 kvalitnější zpracování díky lepšímu podkladovému nosiči 
  u prosklení Vertika, Linea, 3/4, 4/5 nově použity vlepené 

zasklívací rámečky bez použití hřebíčků 

DEKOR CPL STANDARD DUB CORBRIDGE
(náhrada za vyřazený CPL dub) 

DVEŘE ODYSSEUS, ACHILLES, HECTOR

I V HLADKÉM PROVEDENÍ 
(bez pórovité struktury)

KAŠÍROVANÉ DEKORY 
DUB ELEGANT, DUB GRAND, DUB SIENA

IC 1240.0175
Pěna PU Ceresit TS 63
nízkoexpanzní, pistolová
750 ml
Běžná cena: 166,- Kč
Akční cena: 118,- Kč

PĚNA HENKEL TS 63 
NA OBLOŽKY 
ZA AKČNÍ CENU

MUŠLE MASONITE 
hranatá nerez a hranatá černá 
do posuvných dveří. 

DEKOR CPL DUB CORBRIDGE

Objednávejte na e-shopu Kili 
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www.kesseboehmer.cz

BeA CS, spol. s r. o.
exkluzivní partner fi rmy Kesseböhmer v České republice 

KVALITNÍ VYBAVENÍ SKŘÍNÍ VE VAŠÍ KUCHYNI

LeMans II

SpaceFlexx

YouK Linero MosaiQ

KESSEBÖHMER 2021
PRODEJNÍ KATALOG
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SAPELI NOVINKA – MODELOVÁ ŘADA MODENA

Znáte naši novinku? Modelová řada MODENA je elegantní, luxusní a přitom mi-
nimalistická. Propojuje totiž dřevo a sklo. Skleněné nosná část umožní maximální 
prosklení a dřevěná část u kliky ochrání sklo. Minimalistický design dostalo také rá-
mové zasklení. Pro náročnější klienty můžeme vzhled doplnit o jemné drážky, které 
ozdobí dřevo i sklo. Zajímá vás, s jakými dveřmi můžete kombinovat modelovou 
řadu MODENA? Doporučujeme dveře ELEGANT, NOTE i REDE.

Designový prvek
Dřevěná část dveří doplněná sklem vytváří bezpolodrážkový vzhled.

MODENA

Sestavte si své 
vlastní dveře
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Dlouhá a široká: zámecká prkna pro velkorysé prostory v zátěžové třídě 23/32.

Selská prkna v XXL formátu se během několika posledních let stala klasikou laminá-
tových krytin. LL 250 spojuje robustnost 10 mm laminátu s autentickým vzhledem 
dřevěných selských prken. Na každém, více jak dva metry dlouhém dílci, je zobra-
zen vysoce autentický dekor bez jakéhokoliv opakování. Celoobvodová V-dražka 
se postará o takovou optiku, že i expert má velké obtíže odlišit tuto laminátovou 
krytinu od opravdového dřeva. 

Třešničkou na dortu je pak odolnost proti stojící vodě po dobu 24 hodin, antista-
tický a antibakteriální povrch, zvýšená odolnost proti poškrábání v rámci systému 
Diamond Pro.

PODLAHA MEISTER LL 250

JA 6274.0068.42 Podlaha LL 250 Dub zámecký tmavý 6842

JA 6274.0062.77 Podlaha LL 250 Dub šedobílý 6277

JA 6274.0068.41 Podlaha LL 250 Dub zámecký světlý 6841

JA 6274.0063.85 Podlaha LL 250 Dub Dakar 6385

JA 6274.0062.75 Podlaha LL 250 Dub Toff ee 6275

JA 6274.0068.40 Podlaha LL 250 Dub zámecký surový 6840

JA 6274.0068.37 Podlaha LL 250 Dub Fjord šedobéžový 6837

JA 6274.0063.81 Podlaha LL 250 Dub polární 6381

JA 6274.0062.88 Podlaha LL 250 Dub Vintage mohérově šedý 6288

JA 6274.0068.36 Podlaha LL 250 Dub zámecký přírodní 6836

JA 6274.0064.23 Podlaha LL 250 Dub Bargello 6423

JA 6274.0068.32 Podlaha LL 250 Dub selský přírodní 6832

JA 6274.0068.31 Podlaha LL 250 Dub farmářský světlý 6831

JA 6274.0063.80 Podlaha LL 250 Dub Atacama 6380

JA 6274.0068.39 Podlaha LL 250 Dub Nordland 6839

JA 6274.0068.38 Podlaha LL 250 Dub Glacier 6838

Podlaha MEISTER LL 250 
Rozměr: 2 052 × 248 × 10 mm
Balení: 2,04 m2
Běžná cena: 829,-/m2 Kč
Akční cena: 749,-/m2 Kč

KOLEKCE LAMINÁTOVÝCH ZÁMECKÝCH PRKEN 
MEISTER LL 250 V 16 DEKORECH DUBU

DUB ATACAMA 6380



LEPIDLO SPRAY-KON B707 SPRAY-KON CLEAN

Objednávejte na e-shopu Kili Objednávejte na e-shopu Kili 

IB 9002.0160

Kontaktní lepidlo ve spreji vhodné 
pro plošné lepení lamino desek 
a laminátů HPL. Vysoká odolnost 
na střih, tepelně stabilní, odolné 
proti UV záření, vodoodpudivé 
a téměř bez zápachu. 

 Doba odvětrání: 2 min.

 Tepelná odolnost: 90 °C

  Vydatnost: 2,5 m2
(obě lepené plochy)

  Určeno pro odborné/
průmyslové použití

 Obsah: 600 ml

IF 9000.0024 
Čistič bez rozprašovače

Průmyslový čistič 
odstraňující zbytky 
lepidel, mastnotu 
a většinu popisovačů. 
Nezanechává šmouhy ani 
na lesklém nebo matném 
povrchu. Lze nanášet 
rozprašovačem. 
Lehce voní po jablkách.

 Obsah: 1 l

IF 9000.0025 
Rozprašovač

SPRAY-KON

PODLAHA MEISTER LL 250

Dub zámecký tmavý 
6842

Dub Dakar 
6385

Dub Fjord šedobéžový 
6837

Dub zámecký přírodní 
6836

Dub farmářský světlý 
6831

Dub šedobílý 
6277

Dub Toff ee 
6275

Dub polární 
6381

Dub Bargello 
6423

Dub Atacama 
6380

Dub zámecký světlý 
6841

Dub zámecký surový 
6840

Dub Vintage 
mohérově šedý 6288

Dub selský přírodní 
6832

Dub Nordland 
6839

Dub Glacier 
6838
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OBLÍBENÉ KLIKY COBRA V PROVEDENÍ ČERNÁ A TITAN

Trendem posledních let jsou moderní kliky v černé a titanové 
barvě. Díky těmto klikám bude Váš interiér působit nadčasově 
a elegantně. Hodí se na všechny barvy dveří a do všech typů 
interiérů. Nechte se námi inspirovat.

KM 0002.1314 
Klika/klika Zoe-R 
BB černá, obyčejný klíč

KM 0002.1316 
Klika/klika Vera-S 
BB černá, obyčejný klíč

KM 0003.1316
Klika/klika Linda-S 
BB černá, obyčejný klíč

KM 0015.2716
Klika/klika Athena-S 
titan, obyčejný klíč

Cena od 470,- Kč
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PARAPETY, KTERÉ
TVOŘÍ DOMOV
Společnost TOPSET je
dlouholetým výrobcem
okenních parapetů nejvyšší
kvality - na trhu
s postformovanými výrobky
působí již od poloviny
devadesátých let.

ŠIROKÁ ŠKÁLA DEKORŮ

Jsme si jisti, že sladit parapet
s interiérem je dominantním
kritériem mnoha zákazníků. Proto
nabízíme kolekci 22 dekorů
(dřevo, kámen, dýha, přírodní
materiál,...), aby mohl být každý
domov dokončen do posledního
detailu - protože na každém
detailu záleží.

KVALITA A ŽIVOTNOST

Kvalita produktů je pro nás
na prvním místě. Plný a stabilní
materiál P3 a P5 předchází
prošlápnutí a zvlnění produktu
a zároveň výběr správného
materiálu zvyšující odolnost
proti vlhkosti zaručuje, že
nedochází k navlhnutí a bobtnání.

VÝBĚR PROFILŮ

Okenní parapety nabízíme v několika různých 
typech a poskytujeme tak největší výběr
profilů v Evropě. Nestane se, že by zde

nebylo řešení ani pro ty nejnáročnější jedince.
Díky parapetům s nosem vyšším než 60mm

lze překrýt váš starý parapet a vyhnout se
tak bourání. Zejména domácí kutilové

ocení snadnou montáž parapetu.

INDIVIDUÁLNÍ
DESIGN & INTERIÉR

Díky inovativním technologiím a
individuálnímu přístupu ke každému
zákazníkovi je možné vytvořit interiér
přímo na míru. Variant je téměř nespočet.
Dokážeme vyrobit parapet tak,
aby byl prodloužen do místnosti,
zvětšil odkládací plochu, zakryl stávající
radiátor, přecházel v kuchyňskou linku
nebo zkrátka jen vytvořil užitnou
plochu pro vaši relaxaci ve volné chvíli.

Topset Slim

Topset Linear

Topset Standard

Topset Design

Topset Long Topset Style

Topset Exclusive

Přehled parapetů TOPSET pro
individuální výběr profilu dle

individuálních požadavků

KONTAKT
Zákaznická

infolinka TOPSET:
Mobil: +420 774 588 159
E-mail: topset@topset.cz

www.topset.cz

detailu - protože na každémdetailu - protože na každém

KVALITA A ŽIVOTNOST

Kvalita produktů je pro nás
na prvním místě. Plný a stabilní

 předchází
prošlápnutí a zvlnění produktu
a zároveň výběr správného

zvyšující odolnost
zaručuje, že

nedochází k navlhnutí a bobtnání.

Rozšíření 
parapetu na relaxační

zónu a zakrytí radiátoru
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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: 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. 4. do 31. 8. 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.

Novinka Zboží skladem

Základní cena, další  
zákaznické slevy v platnosti

Doporučujeme Zboží nově skladem

Výprodej Dárek

Informace

Exkluzivně v Kili Zboží na objednávku

Akční cena, zákaznické 
slevy nejsou v platnosti

Akční cena, další  
zákaznické slevy v platnosti

Šlapanice

Zlín

Prostějov
Humpolec

Tábor Lukavec

Třebíč

České Budějovice

Strakonice
Bystřice n. Pern.

Žďár nad Sázavou

DDL

Kili, s.r.o.




