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Vážení obchodní přátelé,

máme tu čas podzimu a to znamená, že se 
nacházíme v předposlední fázi roku. Ten-
to rok je ve znamení turbulentních změn, 
jež se dotýkají nás všech. Vše kolem nás 
se chová úplně jinak, než jak jsme byli 
doposud zvyklí. Ceny vstupních matri-
álů napříč všemi obory rostly tak rychle, 
jak jsme si asi nikdo z nás před pár mě-
síci nebyli schopni ani představit. Navíc 
suroviny, polotovary a potažmo fi nální 
produkty ani na trhu nebyly a leckde stá-
le nejsou k dostání, nebo jen v omezené 
míře. S největší pravděpodobností ještě 
nějakou dobu potrvá, než si trh nalezne 
opět svou rovnováhu. Abychom moh-
li být i nadále Vaším stálým partnerem, 
byli jsme i my donuceni alespoň částečně 
přenést navýšení vstupních cen do cen 
našich výrobků a služeb. Věříme však, že 
se tato situace již brzy uklidní a vše bude 
opět čitelnější a stabilnější. 

Nicméně svět jde dál a my chceme po-
stupně naplňovat příjemný závazek vůči 
Vám, tedy být správným partnerem pro 
realizace interiérů. V této souvislosti při-
nášíme opět několik zajímavých novinek. 
Kili uvádí na trh nově další oblíbené deko-
ry exkluzivní kolekce Kili menu Herkules 
a Vafl e v povrchu HP kvality laminova-
ných PLUS+ desek DDL. 

Dalším velmi zajímavým tématem pro 
Vás, budou zajisté inspirace z on-line ve-
letrhu INTERZUM. Téma se nese v duchu 
interiérů s nápaditým zařízením pro vyšší 
komfort, lepší design a efektivní využití 
úložného prostoru nejen v malých bytech.

Vše a další novinky, nápady a inspirace 
naleznete uvnitř Kili magazínu, na na-
šich obchodních centrech a samozřejmě 
dnech otevřených dveří Kili, na které Vás 
tímto srdečně zvu.

Děkuji Vám za Vaši dosavadní přízeň, spo-
lupráci a těším se na tu další.

SLOVO ŘEDITELEOBSAH #06

David Janeček
Generální ředitelVysvětlivky k novým piktogramům naleznete na zadní straně magazínu.
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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

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE

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

UKAŽ SVOU PRÁCI A VYHRAJ!

42 000 bez DPH
Kč
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VYBRANÉ DEKORY VÝHODNĚ!

presented by

Rozměr v mm Běžná cena (m2) Akční cena (m2)

AG FC05.1518hd LTD Duna FC05 Siza

2800 × 2070 × 18,4

819,00 Kč 519,00 Kč

AG FC08.1518hd LTD Duna FC08 Barragan 819,00 Kč 519,00 Kč

AG LR29.1018hd LTD Cheope LR29 Fittipaldi 845,00 Kč 519,00 Kč

AG UB19.4518hd LTD Primofiore UB19 Grigio 632,00 Kč 409,00 Kč

Duna FC05 Duna FC08 Cheope LR29 Primofiore UB19

SLEVA AŽ 39%



Zvýšená odolnost proti poškrábaní, skvrnám, vlhkosti a teplu – to 
vše přináší vylepšená kvalita lakovaných desek PerfectSense s po-
vrchovou úpravou Premium Matt a Premium Gloss.

LAKOVANÉ DESKY PERFECTSENSE 
PREMIUM GLOSS
PerfectSense Premium Gloss vytváří díky své dokonalosti atmosfé-
ru exkluzivity a reprezentuje ryzí luxus. Místnosti vypadají světlejší 
a větší díky vysokému stupni lesku a reflexnímu povrchu desek. 
Použitelný dokonce i na méně namáhaných vodorovných plo-
chách, jako jsou například komody.

LAKOVANÉ DESKY PERFECTSENSE 
PREMIUM MATT
PerfectSense Premium Matt je svým matným, sametovým povr-
chem zcela v souladu se současnými trendy. Díky optimalizované 
odolnosti proti mikroškrábancům a poškrábání můžete nyní la-
kované desky používat také na vodorovných površích, jako jsou 
kancelářské stoly, pulty a police. Na povrchu Premium Matt nezů-
stávají prakticky žádné otisky prstů. Díky tomu je čištění výrazně 
jednodušší.

OBJEVTE PRÉMIOVÉ MOŽNOSTI

Rozměr v mm

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

2 800 × 2 070 × 18

BE 4020.6618amp MDF Pietra Grigia černá F 206 PG/ST9 PerfectSense PREMIUM lesk

BE 4020.6718amp MDF Pietra Grigia černá F 206 PM/ST9 PerfectSense PREMIUM matt

BE 4032.3618amp MDF Červená signální U 323 PG/ST9 PerfectSense PREMIUM lesk

BE 4070.2718amp MDF Kašmír U 702 PM/ST9 PerfectSense PREMIUM matt

BE 4070.8718amp MDF Šedá U 708 PM/ST9 PerfectSense PREMIUM matt

BE 4072.7718amp MDF Kamenná šedá U 727 PM/ST9 PerfectSense PREMIUM matt

BE 4073.2718amp MDF Prachově šedá U 732 PM/ST9 PerfectSense PREMIUM matt

BE 4081.2618amp MDF Mramor Levanto bílý F 812 PG/ST9 PerfectSense PREMIUM lesk

BE 4081.2718amp MDF Mramor Levanto bílý F 812 PM/ST9 PerfectSense PREMIUM matt

BE 4096.1718amp MDF Grafit U 961 PM/ST9 PerfectSense PREMIUM matt

BE 4110.0618amp MDF Alpská bílá W 1100 PG/ST9 PerfectSense PREMIUM lesk

BE 4110.0718amp MDF Alpská bílá W 1100 PM/ST9 PerfectSen PREMIUM

BE 4099.9618amp MDF Černá U 999 PG/ST9 PerfectSense PREMIUM lesk

BE 4099.9718amp MDF Černá U 999 PM/ST9 PerfectSense PREMIUM matt

BE 4099.9712amp MDF Černá U 999 PM/ST2 PerfectSense PREMIUM matt 2 800 × 2 070 × 12

ochranná folie

horní UV lak

základní nátěr

primer

impregnovaný 
dekorační papír

impregnovaný 
dekorační papír

nosná deska
EGGER MDF 
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DUB HERKULES

NOVÝ POVRCH HP

Náš Dub Herkules je oblíbeným 
společníkem řady lidí, stejně jako lety 
prověřený a kvalitní salám Herkules. 
Jeho surový vzhled zjemní světlý odstín 
šedé nebo levandulové barvy a vytvoří 
stylový a jedinečný design, který najde 
uplatnění v moderních interiérech. 

Hluboký pór (HP) věrně imituje povrch surového 
materiálu a vytváří realisticky přirozený vzhled. Svým 
jemným rýhováním je výrazně specifi cký i na dotek.

AB 0580.7118mc
Dub Herkules 580 HP PLUS

AKÁCIE VAFLE

Akácie v barvě čerstvě propečené vafl e 
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 grafi tové barvy.

AB 0585.7118mc
Akácie Vafl e 585 HP PLUS

014 Grey Light 029 Grafi t History 027 fi alová

017 Grafi t 026 hnědá 116 bílá 021 zelená
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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.

AB 0584.7118mc
Dub Frapé 584 HP PLUS

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 Grafi t 
History a Dub Fantasy.

AB 0586.7118mc
Dub Hermelín 586 HP PLUS

090 béžová 116 bílá 222 Factory

021 zelená 569 Dub Fantasy 029 Grafi t History 417 stříbrná
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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 grafi tově šedou 
barvou. Ta dokonalý přírodní vzhled 
podtrhne, navíc vytvoří luxusní vzhled.

AB 0582.2118mc 
Dub Karamel 582 DP PLUS

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 0579.7118mc
Ořech Čokoláda 579 DP PLUS

014 Grey Light 017 Grafi t 222 Factory

113 Bílá 119 Bílá cream 551 Javor piškot
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České desky bez recyklátů

 Český výrobek

 Cenově dostupné

  Kvalitní nosič bez recyklátu

  Nízký obsah formaldehydu

  Vysoká hustota desky LAMINO Plus

 Ekologický výrobek

 Zdravotně nezávadný

  K dostání výhradně v obchodní síti Kili

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

Na objednávku
Formát: 2 840 × 1 830 mm
Tloušťka: 12 až 38 mm
Nosič: standardní

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

Laminované desky

Objednávejte na e-shopu Kili 

025 modrá 021 zelená 023 žlutá 

Rozměr v mm Akční cena (m2)

AB 0580.7118mc LTD Dub Herkules 580 HP PLUS

2 840 × 1 830 × 18

148,00 Kč

AB 0585.7118mc LTD Akácie Vafl e 585 HP PLUS 168,00 Kč

AB 0584.7118mc LTD Dub Frapé 584 HP PLUS 168,00 Kč

AB 0586.7118mc LTD Dub Hermelín 586 HP PLUS 168,00 Kč

AB 0582.2118mc LTD Dub Karamel 582 DP PLUS 158,00 Kč

AB 0579.7118mc LTD Ořech Čokoláda 579 DP PLUS 148,00 Kč

AB 0551.2118mc LTD Javor Piškot 551 DP PLUS 148,00 Kč
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Efektivní a současně vizuálně zajíma-
vé řešení předsíní trápí mnoho do-
mácností. Přestože se většinou jedná 
o menší část obytného prostoru, musí 
plnit mnoho funkcí. Je potřeba v ní 
uložit oblečení a obuv, různé módní 
doplňky a současně zachovat dosta-
tečnou komunikační zónu a místo 
k sezení. Jednou z nejlepších variant je 
plně vestavný nábytek, do kterého lze 
vše výše uvedené uložit. 

V návrhu předsíně je na velké ploše 
vestavné skříně použit krásný dře-
vodekor K365 PW Coast Evoke Oak, 
který má příjemný neutrální podtón 
a zároveň výraznější kresbu dřeva. Je 
moderní a současně nadčasový. Není 
nudný a skvěle se hodí jak do klasicky 
zařízených interiérů, tak do moderních 
i rustikální stylů. Další předností dřevodekoru K365 PW Coast Evoke Oak je fle-
xibilita a univerzálnost v jeho kombinování. Velmi dobře se hodí k výrazným 
odstínům, jako je například cihlově červená K098 SU Ceramic Red v tomto 
návrhu, ale také k jemným pastelům. Vynikne vedle bílé, antracitové a zjemní 
i ostrou černou plochu. 

V podobě lamino desky je tento dekor navíc finančně nenáročný a jak je vidět 
v našem návrhu, lze z něj vyrobit nejen vestavný nábytek, ale i obklady stěn. 
K365 PW Coast Evoke Oak je zkrátka příjemný a dobře kombinovatelný dekor, 
na který by byla škoda ve vašich interiérech zapomínat.

Přiznejme si, že všichni potřebujeme 
občas relaxovat, načerpat novou ener-
gii a přijít na jiné myšlenky. Jestliže 
nejste přívržencem chat a chalup, kde 
na Vás vždy, kromě relaxace, čeká i ně-
jaká ta „práce kolem“, je pro Vás ideál-
ním řešením prázdninový apartmán. 
A protože v apartmánu můžete trávit 
dovolenou a víkendy v létě i v zimě, 
je dobré navrhnout si ho tak, aby Vám 
v něm bylo dobře v každém ročním ob-
dobí. Na druhou stranu se vám zřejmě 
dekory ani nestihnou okoukat a mů-
žete být tedy při návrhu více kreativní 
a volit výraznější barvy a dekory. Je to 
tak, kombinace dekorů, které si doma 
nedovolíte, v prázdninovém apartmá-
nu vyniknou. Základem našeho návrhu 
se stal opět dřevodekor doplněný o ba-
revný odstín a tentokrát i kovolaminát.

Dřevodekor K354 PW Colonial Grange Oak sice působí rustikálně, ale lze jej použít i do moderních prostor a vytvořit tak potřebný 
kontrast. My jsme ho použili na horní skříňky kuchyňské linky a skříňku pod televizí v obývací části. Tento zajímavý dekor jsme, na spod-

INSPIRACE KRONOSPANU 

K365 PW Coast Evoke Oak K098 SU Ceramic Red 

PŘEDSÍŇ

PRÁZDNINOVÝ APARTMÁN

V rámci kampaně Dekor měsíce představuje Kronospan dekory z Globální a Trendové kolekce Kronodesign. 
Nechte se tedy inspirovat následujícími návrhy atraktivních interiérů.
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S nástupem dětí do školy se mnohdy 
mění i jejich dětský pokoj. A ať se nám 
to líbí nebo ne, děti rostou rychleji, 
než jsme občas ochotni připustit a je-
jich barevné preference se mění stej-
ným tempem. Přestože malé slečny 
většinou preferují sytě růžovou barvu, 
je lepší nepodřizovat se při zařizová-
ní dětského pokoje jejich aktuálním 
představám a do dětského pokoje 
volit dekory v neutrálních a jemných 
barvách. Máte tak větší šanci, že v po-
koji nebudete muset nábytek měnit 
co dva roky. Nabízí se například bílé, 
krémové a  jemně šedé odstíny, ale 
můžete sáhnout i po dekoru dřeva, 
jako jsme to udělali v našem případě. 
Do dívčího pokoje jsme navrhli světlý 
dřevodekor K010 SN White Loft Pine, 
který v sobě spojuje bílé a teplé šedo-
-béžové odstíny. Díky této neutrální základně lze 
ostatní vybavení kombinovat téměř neomezeně. 
Abychom „rozbili“ velké plochy skříní, doplnili jsme 
návrh odstíny 7180 BS Mint a 7045 SU Satin, kte-
ré zároveň dodají celému pokoji moderní a svěží 
dojem.

K tomuto barevnému rozvržení jsme v pokoji mladé 
slečny zvolili výmalbu a dekorativní závěsy v pud-
rově růžové barvě, která celému prostoru dodává 
romantickou atmosféru.

U dětských pokojů ale neřešte pouze výběr barev, od určitého věku je totiž zásadní velikost pracovní plochy a  dostatek úložného prosto-
ru. V dětském pokoji by ale neměla být podceňována ani správná volba doplňků, díky nimž si Vaše ratolest vytvoří z pokoje vlastní svět.  
V našem návrhu jsme se rozhodli pro svítící dekoraci, která pokoj promění v dívčí budoár. 

ních skříňkách kuchyňské linky, doplnili výrazným 
tyrkysovým odstínem 0245 SU Ocean. Jedná se 
o barevně sytý dekor plný energie. Měděný kovo-
laminát AL05 Brushed Copper svým metalickým 
povrchem oba dva dekory ještě rozzáří a dodává 
interiéru dojem luxusu a originality. Použili jsme ho 
jako zástěnu kuchyňské linky a je rovněž i na stěně 
za televizí.

Do apartmánu jezdíte relaxovat a určitě nechcete 
trávit mnoho času úklidem. Proto je dobré do inte-
riéru zvolit dobře udržovatelné a praktické materiá-
ly. Lamina i lamináty díky svým hladkým a dobře čistitelným povrchům praktické rozhodně jsou. Na pracovní desku v kuchyňském koutu 
jsme navíc použili interiérovou kompaktní desku řady Slim Line, která umožňuje spodní montáž dřezu. Díky této instalaci dřezu je vše 
v jedné hladké ploše bez drážek a přechodů, a tím pádem opět snazší na údržbu.

Tyto a další vydařené návrhy atraktivních interiérů si můžete prohlédnout také na YouTube kanálu Kronospan CR.

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

Kronospan CR

K354 PW  
Colonial Grange Oak 

K010 SN White Loft Pine 

0245 SU Ocean 

7180 BS Mint 

AL05 Brushed Copper

7045 SU Satin

DÍVČÍ POKOJ
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PERFECTSENSE LESK/MAT DOPRODEJ

ZDARMA

SLEVA  56%

Rozměr v mm Běžná cena 
(m2)

Akční cena 
(m2)

BE 4020.6718am MDF Pietra Grigia černá F 206 PM/ST9 PerfectSense matt

2 800 × 2 070 × 18

1 239,00 Kč 549,00 Kč

BE 4020.6618am MDF Pietra Grigia černá F 206 PG/ST9 PerfectSense lesk 1 079,00 Kč 479,00 Kč

BE 4081.2718am MDF Mramor Levanto bílý F 812 PM/ST9 PerfectSense matt 1 239,00 Kč 549,00 Kč

BE 4081.2618am MDF Mramor Levanto bílý F 812 PG/ST9 PerfectSense lesk 1 079,00 Kč 479,00 Kč

BE 4012.0718am MDF Metal Rock světle šedý F 120 PM/ST9 PerfectSense matt 1 239,00 Kč 549,00 Kč

Metal Rock světle šedý
F 120 PM/ST9

Pietra Grigia černá 
F 206 PM/ST9

Mramor Levanto bílý 
F 812 PM/ST9

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.

v obchodních 
centrech Kili

K vyzvednutí 
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Kili s.r.o. podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a je 
držitelem dvou nejrozšířenějších certifi kátů PEFC a FSC®COC. 

CO JE PEFC?
PEFC je celosvětově nejrozšířenější systém certifi kace lesů. Stan-
dardy hospodaření v lesích podle systému PEFC se snaží změnit 
způsob, jakým jsou lesy spravovány na lokální i globální úrovni.

Jedním z hlavních cílů certifi kace lesů systémem PEFC je zachová-
ní lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli 
využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, 
které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k les-
ním ekosystémům a respektu k přírodě.

CO JE FSC®COC ?
Certifi kační systém FSC®COC vznikl v roce 1993 z iniciativy zástup-
ců mezinárodních ekologických organizací, velko- i maloobchod-
níků se dřevem, lesníků, dřevozpracujícího průmyslu, sdružení 
domorodých obyvatel, odborů a certifi kačních organizací z celého 
světa. Základní myšlenkou organizace FSC®COC je podporovat 
environmentálně odpovědné, sociálně přínosné a ekonomicky ži-
votaschopné obhospodařování lesů celého světa, a tím napomoci 
chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy.

Všechny výrobky uvedené na https://info.fsc.org/
details.php?id=a02f300000lpXdEAAU&type=certi-
fi cate můžeme dodat s certifi kátem FSC®COC.

CERTIFIKACE PEFC A FSC®COC
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V posledních týdnech je asi nejfrekventovanějším tématem 
katastrofické tornádo, které postihlo oblasti Hodonínska 
a Břeclavska. Během pár minut svého řádění si vyžádalo něko-
lik lidských životů, mnoho zraněných a spousta lidí přišla o celý 
svůj majetek, domovy a živnosti, které celý život budovali. 
Některé části zasažených vesnic prakticky zmizely. 

Pro většinu z nás je to o to citlivější, protože se jedná o velmi blízký 
region, kde má řada našich zaměstnanců i osobní vazby. Tahle situ-
ace nám není lhostejná a proto se firma Kili, s.r.o. rozhodla darovat 
kamion stavebního řeziva v hodnotě 200 000,- Kč. Dar převzal pan 
místostarosta Mikulčic Ing. Jan Vlašic.

Našich zákazníků si moc vážíme, proto jsme se rozhodli po-
moci těm, kteří byli nejvíce postiženi tornádem a to pouka-
zem v hodnotě 25 000,- Kč na nákup materiálu v Kili. Poukaz 
osobně předal zákazníkům obchodní ředitel Martin Kupka. 

 Antonín Přibil, Moravská Nová Ves

Při předáni poukazu jsme stáli na místě jeho původní 
dílny. Pan Přibil poukaz použije na nákup materiálu pro 
obnovu své dílny.

KILI POMÁHÁ MORAVĚ

DAR OBCI MIKULČICE 

POMOC NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
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TM interier s.r.o.

12. dubna 2407/17

695 01 Hodonín

IČ: 07829531

DIČ: CZ07829531

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

David Janeček, Generální ředitel Kili, s.r.o.

25 000 bez DPH
Kč

Platnost poukazu do 31. 7. 2022. Lze uplatnit pouze na jeden nákup. 

Hodnotu poukazu ani jakoukoliv jeho část nelze proplatit a může být použit pouze jednou.

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 válco-
vých nebo hranatých výlisků o vysoké hustotě. Bri-
kety válcového tvaru mohou být připravovány s dí-
rou uprostřed. Briketami lze topit ve všech typech 
kamen, kotlů na tuhá paliva, krbů a zahradních 
grilů. Vysoké energetické hodnoty umí nejlépe vyu-

žít 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 

 David Pjaták, Nábytek Pjaták, s.r.o. , Hodonín

I když panu Pjatákovi tornádo poničilo střechu a dvě 
dodávky, rozhodl se poukaz použit na nákup materiálu 
pro výrobu skříni, které následně věnuje lidem, kteří 
přišli o všechno. Tohoto rozhodnutí si velmi ceníme.

 Radomír Meško, TM interier s.r.o., Hodonín

Panu Meškovi tornádo poničilo střechu, okna a vrata. 
Poukaz použije na nákup materiálu na opravu své dílny.

Balení Akční cena

SH 1000.0004
Brikety pilinové

960 kg 4 400,- Kč

SH 1000.0005 10 kg 48,- Kč

DŘEVĚNÉ BRIKETY 

POMOC NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
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Firma Hettich pořádala prezentace k akci Xperiencedays, aby si nábytkáři mohli i bez náročného cesto-
vání důkladně prohlédnout inovace se zaměřením na globální megatrendy: urbanizace, individualizace 
a nový styl práce. Během komentovaných online prohlídek showroomu Hettich Forum získali návštěvníci 
cenné informace o inovacích, které výrobcům nábytku umožní reagovat na globální trendy a pomohou 
získávat nové zákazníky.

HETTICH XPERIENCEDAYS  
ANEB CO JSTE LETOS NEVIDĚLI V KOLÍNĚ NAD RÝNEM

Flexibilní byt s multifunkčním nábytkem je jako švýcarský nůž – akorát se nevejde do kapsy. 

Více informací o prezentacích 
Hettich Experience Days 
na https://xdays.hettich.com

Tým firmy Hettich ČR představil 4 byty s obytnou plochou od 14 m2 do 50 m2 a jednu prodejnu – všechny 
interiéry s nápaditým zařízením pro vyšší komfort, lepší design a efektivní využití úložného prostoru.
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HETTICH XPERIENCEDAYS 

Kde nestačí flexibilita, tam nastupuje transformace: pohyblivá nábytková stěna mezi obývákem a ložnicí umožňuje optimální 
využití malometrážního bytu. V hlavní roli: nová generace kování TopLine XL, díky kterému docílíme posuvné stěny mezi obývacím 
pokojem a ložnicí přesně podle toho, kde v danou chvíli potřebujeme více místa.
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HETTICH XPERIENCEDAYS 

Úklidová či technická místnost v podkroví se skrytou pračkou, sušičkou a spoustou úložného prostoru. 
TopLine XL dokáže nečekané věci.

Kompaktní home office se vejde i do nejmenší garsonky. A s WingLine L máte vše na dosah ruky.
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KATALOG K20 – INSPIRACE 

1

REGÁLOVÝ SYSTÉM K20 

KONFIGURÁTOR SYSTÉMU K20 

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

Kromě předpřipravených sestav v typizovaných rozměrech 
nabízíme sestavy na míru vyrobené podle individuálních po-
žadavků 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

Inspirujte se novým designovým 
katalogem K20 – INSPIRACE
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ROLETOVÝ SYSTÉM KOOBOX

KOOBOX je kompletní roletový systém na míru, který 
během chvilky namontujete do korpusu skříně. Díky ši-
roké variabilitě je možné tento systém použít téměř pro 
jakýkoliv rozměr, ale také jej sladit s Vašim interiérem. 
Varianty dodání: systém vedení TOP a Frame.

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ MONTÁŽ
do 10 minut, kterou zvládne každý

  kompletní roletový box stačí jen vsadit do korpusu skříně 
a následně přišroubovat vodicí profi ly

  vyvažovací mechanika je z výroby přednastavena pro daný rozměr

INDIVIDUÁLNÍ ROZMĚR
…zvyšujeme limity pro šířku rolety

  roleta připravena na přesný rozměr vč. zafi xování roletového 
pancíře ultrazvukem

  doporučené rozměry: šířka až 1 464 mm, výška max. 1 300 mm

ŠIROKÝ VÝBĚR DEKORŮ
…až 5x více skladových dekorů

  nadstandardní výběr dekorů je rozšířen možností lakování 
na libovolný dekor RAL

KONFIGURÁTOR KOOBOX 

Nakonfi gurujte si 
systém KOOBOX 

Při výrobě použity roletové komponenty Rehau

šířka

vý
šk

a
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NEBOJTE SE ČERNÉ BARVY V INTERIÉRU! 

Závěs T-type

Samozavírače

Krytky na dveřní závěsy
Kliky s WC uzávěrem

Vyhazovač push latch Podpěry polic

Černá barva se během posledních 
dvou let objevuje doslova všude. 
Je vhodná do větších a prosvětlených 
prostor. Ideální je kuchyň, obývací 
pokoj či ložnice. Interiéry s černou 
barvou nepůsobí nijak smutně. 
Naopak interiéru dodá eleganci, luxus 
a skvěle se kombinuje s ostatními 
odstíny a vzory. Díky tomu, že se jedná 
o neutrální barvu, lze ji kombinovat 
téměř s jakoukoliv barvou. 

TITUS TERABLACK
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Věšáky

Dveřní vložky

Kombinované chladničky

Komínové odsavače par Vestavné trouby Vestavné mikrovlnné trouby

Bezpečnostní kování Dveřní zarážky

Věšáky Nosiče polic Šatní tyče Nosiče polic

Úchytky
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Vyrábějte nábytek se sebevědomým designem a přesvědčte 
Vaše zákazníky vysokým výkonem - nezávisle na nosnosti. Kom-
binujte zásuvky s různými výsuvy a ovládněte nové segmenty 
trhu s nábytkem pro koupelny, kuchyně, obývací pokoje a ko-
merční prostory. Další přidaná hodnota: efektivnější procesy, 
zrušení některých operací a intuitivní montáž AvanTech YOU.

Jedna zásuvka, dva typy výsuvů a četné komfortní funkce. Vše 
lze flexibilně vzájemně kombinovat díky jednotnému vrtacímu 
obrazu. Díky tomu se můžete efektivně orientovat na zákazníky 
v různých segmentech trhu a oblastech použití.

Zásuvka AvanTech YOU okouzlí dokonalou krásou přímočarých 
linií tenkých bočnic. A též možností úspěšně realizovat vlastní 
nápady: díky mnoha variantám individualizace a flexibilitě de-
signu, barev, tvarů a materiálů. Atraktivní kontrasty lze tvořit 
dekorativními profily, DesignCape a výplněmi Inlay.

ZÁSUVKY AVANTECH YOU NOVĚ SKLADEM

Od podzimu  
nově skladem:
  Barvy: bílá, stříbrná, antracit

  Výšky:  
77 mm, 101 mm, 139 mm, 187 mm, 251 mm

  Délky (hloubky):  
400 mm, 450 mm, 500 mm , 550 mm

  Plnovýsuvy: Actro YOU 40 kg, Quadro YOU 30 kg

  Příslušenství: Push to open Silent



www.kili.cz  |  25

PONAL SUPER 3 S DÁRKEM

NOVINKY SKLADEM V KILI

Vodovzdorné disperzní lepidlo k lepení dřeva a příbuzných materiá-
lů. Lepené materiály mohou být krátkodobě vytaveny vyšší vlhkos-
ti.  Vhodné pro montážní a konstrukční lepení oken, dveří a schodů 
v interiéru i exteriéru. Odolnost vůči vlhkosti D3, přidáním tužidla 
D4 Ponal lze na 8 hodin dosáhnout odolnosti proti vodě D4. 

Okamžitě a maxi-
málně účinné, rychle 
penetrující mazivo 
a konzervant. Slouží 
jako ochrana před 
vlhkostí, oxidací a sol-
né mlze. Slouží jako 
rozpouštědlo starých 
mazadel, uvolňuje 
zalehlé a ztuhlé me-
chanismy a zámky. 

Jednosložkový těsnící 
spárovací tmel, na bázi 
akrylátové disperze 
s přísadou křemičitého 
písku. Vytvrzuje odpaře-
ním vody, vytváří trvale 
pevný, plasticko-elas-
tický spoj se štukovou 
strukturou.
Antikorozní, 
mrazuvzdorný.
Vysoká přilnavost na po-
lystyren, omítky, cihelné 
zdivo, beton apod.
Velmi lehce se nanáší, 
přetíratelný akrylátovými 
a disperzními fasádními 
nátěry.

Pro efektivní odstranění 
nevytvrzené PUR pěny, 
silikonů, tmelů, většiny 
lepidel, olejů, mazadel, 
laků a barev z rukou, 
pracovních nástrojů 
nebo potřísněných 
povrchů. Odstraňuje 
také zaschlé nátěry 
z nesavých povrchů 
maximálně do Obnovu-
je lesk starých zašlých 
tmelových vrstev 
z povrchů. Ubrousky ob-
sahují přidaný vitamín E, 
který prospívá Vaší kůži 
na rukou.

Láhev na lepidla PE 
bílá s uzavíratelným 

aplikátorem
za 1 Kč

+
tt set.0504
Lepidlo Ponal Super 3
5 kg

Láhev na lepidla PE bílá 
s uzavíratelným aplikátorem
500 ml

IF 8000.0015
Mazivo univerzální WD-40
400 ml ID 8001.0120

Tmel akrylový štukový, bílý
310 ml

IC 8900.0000
Ubrousky extra silné vlhčené
300 x 200 mm, 80 ks

POUŽITÍ:

  lepení okenních hranolů, spárovek 
na použití v exteriéru, lepení podlah

  lepení ploch, např. lepení desek HPL

  lepení spár, např. pro kuchyňské pracovní 
desky, jakož i veškeré druhy lepení 
v interiérech se silný m klimatický m 
kolísáním a vlhkostí

CHARAKTERISTIKA:

  vysoká pevnost spojení

  spoje odolné proti vodě

  vysoká odolnost proti teplu, 
zkouška Watt 91 > 7 N/mm2

  průhledný lepený spoj

  odolnost proti stárnutí

  téměř neomezené využití i pro 
obtížné druhy dřeva

WD-40 ORIGINAL AKRYLOVÝ 
ŠTUKOVÝ TMEL

EXTRA SILNÉ 
VLHČENÉ UBROUSKY
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BUDOUCNOST PATŘÍ 
VODOU ŘEDITELNÝM LAKŮM

V posledních letech neustále roste poptávka po kvalitních vodou 
ředitelných barvách a lacích pro povrchovou úpravu kuchyní, ná-
bytku, dveří, schodišť i interiérového vybavení. Důvodem jsou také 
přísnější vládní předpisy a emisní normy. 

Moderní vodou ředitelné laky jsou bez zápachu a škodlivých emi-
sí. To znamená nejenom zdravější pracovní prostředí pro lakýrní-
ky, ale také vyšší bezpečnost výrobků z hlediska požární ochrany. 
I přesto splňují předepsané požadavky na chemickou, mechanic-
kou odolnost a odolnost proti krémům a tukům.

Nejudržitelnější systémy v produktové řadě ADLER najdete pod 
značkou udržitelnosti green. Všechny produkty jsou testovány 
a certifi kovány podle tří kategorií: životní prostředí, zdraví & bez-
pečnost a životnost.

Přední rakouský výrobce barev, 
laků a prostředků na ochranu 
dřeva od roku 1934.

Nejmodernější továrna na vodou 
ředitelné laky v Evropě. 
Výroba výhradně ve městě 
Schwaz v Rakousku.

Ekologické produkty, 
65 % laků na vodní bázi.

Díky své fi lozofi i se stal ADLER lídrem 
v oblasti zušlechťování povrchů, 
zejména pokud jde o dřevo. ADLER 
má komplexní sortiment výrobků 
pro truhláře, který zohledňuje 
nejrůznější požadavky na výsledný 
vzhled povrchu a druh dřeva. 
Od lazur přes polyuretanové a vodou 
ředitelné laky, oleje a vosky až 
po profesionální péči.
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Vždy od 10 do 14 hod. 

Loňský Den otevřených dveří v Kili Šlapanice

NOVÉ DEKORY VNITŘNÍCH 
DŘEVOTŘÍSKOVÝCH PARAPETŮ

Okenní parapety TOPSET jsou vyrobeny ze speciálních materiálů, které jsou 
kombinací vlhkuodolné dřevotřískové desky P3/P5, CPL a HPL laminátu 
a impregnovaného protitahu. Včetně barevně shodných bočních krytek Standard.

Rozměr: 4 050 × 300 × 17 mm

Dub Galway tmavý 3156
JC 0315.1030

Dub Cashel 3216
JC 0315.2030

Dub Aspen 3102
JC 0315.3030

Den 
otevřených dveří

Kili Šlapanice
3. září 2021

Kili Humpolec
7. září 2021

Kili České Budějovice
14. září 2021

  NOVINKY a UKÁZKY našich dodavatelů

  KILI STÁNEK
Kili menu, skryté výsuvy, výprodej úchytek

 OBČERSTVENÍ

 TOMBOLA

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



...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.
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
mobil: 605 228 027
humpolec@kili.cz

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

Strakonice
Písecká 284
386 01 Strakonice
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: 602 766 736
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. 9. do 31. 12. 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.

Vzorkovník k dispozici

Dárek
Akční cena, zákaznické 
slevy nejsou v platnosti

Výprodej

Základní cena, další  
zákaznické slevy v platnosti

Informace

Zboží na objednávku

Zboží nově skladem

Zboží skladem

Exkluzivně v Kili

Doporučujeme

Novinka


