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Vážení obchodní přátelé,

velmi rád bych úvod našeho již osmého vy-
dání Kili Magazínu věnoval postupně odez-
nívající zákeřnosti epidemie a po dvou letech 
restrikcí, zákazů a příkazů, návratu k „normá-
lu“ z roku 2019. Výše zmíněné a podtržené 
přicházejícím jarem a létem, by za normál-
ních okolností přinášelo vlnu optimismu 
a energie do nás všech. Bohužel v souvislosti 
s geopolitickou situací na východě od našich 
hranic se dějí hrůzy, které k optimismu mají 
velmi daleko a jen těžko jsme si je mohli v 21. 
století představit. 

Třebaže je situace ve světě složitá, Kili je zde 
proto, aby naplňovalo svou misi. Chceme 
umožňovat lidem realizace jejich snů v ob-
lasti interiérů, prostřednictvím Vás, našich 
partnerů a zákazníků. A na to se musíme za-
měřit a dělat vše co můžeme. Proto přichází-
me s velkým množstvím pozitivních novinek 
a akcí, které pro Vás připravujeme na našich 
obchodních centrech. Všechny plánované 
společenské akce Kili se ponesou v novin-
kových jarních inspiracích. Více se nechte 
překvapit, vše se dozvíte včas. Budeme Vás 
pravidelně informovat.

Taktéž jsme pro Vás a Vaše zákazníky připravi-
li produktové novinky, které si nenechte ujít. 

V této souvislosti, se jedná například o jarní 
skladovou nabídku řeziva s doporučeným 
ošetřením a ochranou dřeva pomocí povr-
chové úpravy od známého výrobce značky 
ADLER.

Nebo lakované desky PerfectSence Feel-
wood od známé značky EGGER. Máme pro 
Vás skladem 6 exkluzivních trendových de-
korů, jež získaly dvě významné mezinárodní 
ocenění.

Také chytré kování pro každodenní spaní 
od HÄFELE, nebo super matné povrchy v ob-
lasti kuchyňských dvířek TRACHEA T.Acrylic 
Supermat. 

A v neposlední řadě MEISTER pro Vás připra-
vil ultramatnou podlahu Lindura.

To vše a více naleznete uvnitř našeho Kili 
Magazínu. Nebo ještě lépe, na obchodních 
centrech Kili. 

Závěrem mi dovolte poděkovat za dosavad-
ní spolupráci a těším se na tu další. Neustále 
na sobě pracujeme a tak budeme pokračo-
vat i nadále. Věříme totiž v lepší svět a chce-
me jej aktivně spolu tvořit. 

SLOVO ŘEDITELEOBSAH #08

David Janeček
Generální ředitel

Vysvětlivky k piktogramům naleznete na zadní straně magazínu.



www.kili.cz  |  3

JEDNOVRSTVÁ STAVEBNÍ DESKA  
PRO POUŽITÍ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ

Jednovrstvá stavební deska DTD JSD P5 patří mezi dřevotřískové desky. Je určena pro pou-
žití ve vlhkém prostředí. Deska je odlišena jemným odstínem zelené barvy. DTD JSD P5 se 
lisuje z rozměrově tříděných dřevěných třísek zásadně bez přídavku recyklátů. Třísky jsou 
rozvrstveny v jedné vrstvě a slepeny pomocí vlhkuvzdorného lepidla. Jednovrstvá struk-
tura desky zabezpečuje kompaktnost a stejnoměrné vlastnosti v ploše a průřezu desky.

Tloušťka desky je kalibrována broušením. Desky ve všech parametrech vyhovují normě 
ČSN EN 312.

BK 4500.1112mc DTD JSD P5 – broušená 2 840 × 1 830 × 12

BK 4500.1115mc DTD JSD P5 – broušená 2 840 × 1 830 × 15

BK 4500.1118mc DTD JSD P5 – broušená 2 840 × 1 830 × 18

BK 4500.1122mc DTD JSD P5 – broušená 2 840 × 1 830 × 22

BK 4502.1115ca DTD JSD P5 / 4PD – broušená 1 800 × 900 × 15

BK 4502.1118ca DTD JSD P5 / 4PD – broušená 1 800 × 900 × 18

BK 4502.1122ca DTD JSD P5 / 4PD – broušená 1 800 × 900 × 22

VÝHODY DTD JSD P5
Deska DTD JSD P5 má stejné mechanické vlastnosti ve všech směrech. Při výrobě dílů 
z DTD JSD P5 nemusíte dbát na hlavní a vedlejší osu desky jako je to nutné při výrobě 
z OSB. To přináší úsporu v podobě menšího prořezu materiálu.

Deska DTD JSD P5 je ve všech vyráběných tloušťkách „bez řídkých míst“. Při utažení vrutu 
do JSD P5 hlava vrutu deskou neprojde, jako se stává u tenkých OSB.

Vrut, konfirmát a sponka drží v DTD JSD P5 velmi pevně.

Hlavní použití desek DTD JSD P5
  Stavba – výroba nosných konstrukčních prvků

  Stavba – univerzální použití (přístřešky, dočasné bednění a oplocení, záklopy)

  Na podlahy – vlhkuvzdorná deska, kterou nemusíte před pokládkou podlahové 
krytiny v celé ploše stěrkovat

  Výroba obalů – vhodné na transportní obaly pro vaše výrobky

  Čalouněný nábytek – výroba kvalitních nosných koster

Rozměr v mm

BK 4500.1110mc DTD JSD P5 – broušená 2 840 × 1 830 × 10



4  |  KILI MAGAZÍN

Kompletní kolekci PerfectSense® Feelwood 
naleznete na našem e-shopu shop.kili.cz

NABÍDKA PLNÁ SMYSLŮ

Vytvořte interiér nabízející speciální zážitky. Výběrem lakovaných desek 
PerfectSense Feelwood můžete docílit vysoce přirozeného vzhledu vašeho 
projektu a vytvářet klidné prostory pro komfort a pohodu. 

Matné, sametově hřejivé lakované povrchy v synchronizovaných strukturách 
Feelwood zaujmou svým autentickým vzhledem a dojmem.

Standardní formát: 2 800 × 2 070 mm, standardní tloušťka: 18 mm

Hrany dokonale sladěné
Pro všechny naše dekory PerfectSense 
Feelwood jsou skladem hrany ABS  
23 × 1 mm, které jsou dokonale sladěné 
dekorem, povrchovou strukturou 
a stupněm lesku.

Dostupné  
povrchové struktury
  TM28 Feelwood Nature Matt

  TM37 Feelwood Rift Matt

LAKOVANÉ DESKY  
PerfectSense® Feelwood

Hmatový a vizuální dojem
  Sametově matný lak v kombinaci se 

synchronně přizpůsobenými povrchovými 
strukturami Feelwood

  Velmi nízká úroveň lesku

  Přirozenější barevná hra s větším kontrastem 
a hloubkou

  Ještě blíže skutečnému dřevu

Vlastnosti povrchu
  Antibakteriální vlastnosti povrchu v souladu 

s normou ISO 22196 (=JIS Z 2801)

  Odolné proti běžným skvrnám

  Odolné při použití běžných čisticích 
prostředků

  Odolné proti teplu a vlhkosti

Ochrana proti otiskům prstů
  Bez otisků prstů

  Menší námaha při čištění

  Výhodné zejména u tmavých dekorů
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AD 4099.9818am
Černá U999 TM28/ST28
Hrana: CC 6009.9922

AD 4118.6818am
Dub Garonne tmavě hnědý H1186 TM37/ST37
Hrana: CC 6011.8622

AD 4176.0818am
Kaštan ušlechtilý šedý H1760 TM28/ST28
Hrana: CC 6017.6022
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AD 4314.9818am
Dub Riffian kouřový H3149 TM37/ST37
Hrana: CC 6031.4922

AD 4318.0818am
Dub Halifax hnědý H3180 TM37/ST37 
Hrana: CC 6031.8022

AD 4331.1818am
Dub Cuneo bělený H3311 TM28/ST28 
Hrana: CC 6033.1122

NABÍDKA PLNÁ SMYSLŮ
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V minulém čísle jsme představili vítězné realizace v soutěži Cleaf. Dnes se můžete sezná-
mit s výherci této soutěže. Máme velkou radost, že můžeme být součástí Vašich projektů. 
Ještě jednou gratulujeme všem výhercům. Přejeme spoustu spokojených zákazníků!

VÝHERCI FOTOSOUTĚŽE CLEAF

1
2

3

Vlastimil Konšel
www.konsel-truhlarstvi.cz

Miroslav Svoboda

Radim Bok



ZIMNÍ ZAHRADA 
Zimní zahrada je místo, které by mělo být příjemným spojením pohodlí va-
šeho domova s prvky charakteristickými pro přírodu. Může být součástí mo-
derního bytu uprostřed města stejně tak, jako rodinného domu na vesnici. 
Přírodní tóny, dekory dřeva a zelené rostliny, které představují živý prvek, to je 
interiér zimní zahrady ve stylu „natural“.

Z aktuální Trendové a Globální kolekce Kronodesign jsme pro styl „natural“ vy-
brali kombinaci dřevodekorů v teplých odstínech, s krásnou kresbou dubu – 
tmavší K359 PW Brandy Castello Oak a medový K358 PW Honey Castello Oak. 

Na míru vyrobené sezení s vysouvacím úložným pro-
storem, které vám bude připomínat letní posezení 
na terase po celý rok, je navrženo z lamino desek v dře-
vodekoru K359 PW Brandy Castello Oak.

Plastického 3D efektu jsme na obložených stěnách 
dosáhli seskládanou mozaikou různých formátů de-
sek o tloušťkách 18 a 36 mm v dřevodekoru K358 PW 
Honey Castello Oak, stěna tak působí přirozeným 
dojmem. Mírný kontrast potom vytváří nástěnné 
poličky z tmavšího dřevodekoru K359 PW Brandy 
Castello Oak, v nichž vyniknou vystavené dekorace. 
Návrh ve stylu „natural“ ukazuje, jak přirozeně a za-
jímavě působí kombinace dvou různých odstínů 
dřevodekoru.
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KRONODESIGN INSPIRACE

K208 RS CalcareoK090 PW Bronze 
Expressive Oak

K358 PW Honey  
Castello Oak

K359 PW Brandy  
Castello Oak

K209 RS Crema 
Limestone

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

ZEN LOŽNICE
Ložnice ve stylu „zen“ je inspirována tradičním asij-
ským stylem, který se vyznačuje jednoduchostí, leh-
kostí, estetikou, přirozeností a minimalismem. Interiér 
vycházející ze zenové tradice je místo, kde můžete 
zpomalit, relaxovat, svobodně dýchat a užívat si, že je 
to právě váš domov. Tento styl je typický používáním 
přírodních materiálů, jako je dřevo, bambus, korek či 
kámen. Nicméně využitím materiálů v příslušných de-
korech z nabídky Kronodesign je tento styl dostupný 
pro každého.

Sametový povrch dekoru K090 PW Bronze Expre-
ssive Oak v elegantním tmavém odstínu s jemným 
žilkováním je věrnou napodobeninou poctivého leti-
tého dřeva. Je z něj navržena postel a dokonale vyzní 
i na komodě, kde je kombinován s dekorem studené-
ho kamene K208 RS Calcareo v narůžovělém odstínu 
mramoru. Na stěně za postelí pak vynikne odstín vá-
pence dekoru K209 RS Crema Limestone.
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Více informací u prodejce.

ROCKO TILES
Voděodolné stěnové panely

Voděodolný    Tloušťka panelu 4 mm    Snadná manipulace a instalace

  Na bázi minerálu.
  Snadná údržba, hygienický povrch.
  Příjemný na dotek.
  Vhodný pro novostavby i rekonstrukce.
  Formát 2800 × 1230 mm.
  24 dekorů, 2 povrchové struktury.

952200294-Kronospan-Rocko_Tiles-letak-A4.indd   1952200294-Kronospan-Rocko_Tiles-letak-A4.indd   1 25.02.2022   13:5425.02.2022   13:54
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ÚCHYTKY  
A VĚŠÁKY

2022

www.kili.cz

NECHYBÍ VÁM VZORKOVNÍK?

KATALOG  
ÚCHYTKY A VĚŠÁKY 2022

Vzorník PerfectSense obsahuje skladový program 
Prémiových lakovaných desek PerfectSense Matt 
a PerfectSense Gloss (10 MDF Matt a 4 MDF Gloss 
s lakovanou povrchovou úpravou PerfectSense 
Gloss a Matt o velikosti 85 × 85 × 10 mm).

Úchytky dodají nábytku konečný vzhled a vyzdvihnou Váš 
výrobek zase o úroveň výše. Proto se vyplatí výběr úchytek 
nepodceňovat.

Hledáte tu pravou úchytku do kuchyně, ložnice, dětského 
pokoje nebo předsíně? Pak ji zcela jistě naleznete v naší 
nové kolekci.

Chystáme pro Vás nový katalog úchytek a věšáků. Najdete 
v něm oblíbené výrobky ze starších kolekcí, ale i aktuálně 
nejmodernější novinky a trendy. Vše na jednom místě, pro 
Váš pohodlný a přehledný výběr.

Díky tomuto vzorníků máte po ruce kolekci 
„Cleaf presented by EGGER“. Mazzetta 
obsahuje všech 27 dekorů jako laminátové 
vzorky a brožurku s přehledem dekorů 
ve formátu 90 × 120 mm. To znamená, že 
výběr dekorů s jeho působivou strukturou 
máte vždy po ruce. V důsledku výrobního 
procesu se může povrchová struktura 
lehce lišit v hloubce a úrovni lesku mezi 
laminátem a dekorativní deskou.

presented by

VZORKOVNÍK  
PERFECTSENSE 2020-22 

VZORKOVNÍK 27 DEKORŮ
CLEAF BY EGGER

WZ 0000.2032
Vzorkovník PerfectSense 
Egger 2020-22  
skladový program – kniha

WZ 0000.2036
Vzorkovník 27 dekorů 
Cleaf by Egger – vějíř
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Řešíte problém s nedostatkem místa a nevíte, jak do bydlení zakomponovat postel tak, 
aby nikde nepřekážela? Máme pro vás řešení.

Sklopná postel Aladino se vyrábí v několika provedeních – manuální, motorická, kombina-
ce se sofa nebo se stolem. Celá konstrukce sklopného lůžka je navržena tak, aby vyhovova-
la každodennímu využití, tzn. plnohodnotnému spánku. Kombinace se sofa nebo stolem 
nabízí využití všude tam, kde jsou omezené možnosti z hlediska prostoru.

ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ PRO MALÉ PROSTORY 
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SYSTÉMY PRO POSUVNÉ A ZAPOUZDŘENÉ DVEŘE 

Předělí místnost bez ztráty místa a světla
TWIN WALL GLASS je systém, který umožňuje montáž skleněných 
posuvných dveří. Systém a všechny jeho komponenty jsou vyrobeny 
v industriálním stylu. Černá popřípadě bílá barva profilů a madel je 
specifická svou mírně drsnou povrchovou úpravou.

Technické parametry
  nastavení výšky +/- 7 mm

  spolehlivý a tichý provoz systému díky použití kování SLX 
a lišty K-032

  výplň 4/6 mm (s těsněním U-10), případně dvě skleněné 
výplně 4 mm (na obou stranách) nebo 10 mm LTD deska

  možnost instalace tlumičů dovírání

Výhody
  skleněná výplň umožňuje optické zvětšení prostoru a lepší 

osvětlení interiéru

  možnost použití jednoho nebo dvou křídel posuvných dveří

  dvě barvy na výběr: industriální černá a industriální bílá

  kryt horního vedení ve stejné barvě dle systému

  možnost celistvé skleněné výplně opticky rozdělené 
dekorativní nalepovací lištou

  možnost kombinace LTD a skla v rámci jednoho křídla

  jednoduchá montáž

TWIN WALL GLASS
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www.kesseboehmer.cz

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

KVALITNÍ VYBAVENÍ VAŠICH SKŘÍNÍ NEJEN V KUCHYNI

LeMans II

KESSEBÖHMER 2022
PRODEJNÍ KATALOG

FREEspace

#TSCHÜSS CHAOS

Tandem II

SpaceFlexx

15 –3DX K-Line

TopFlex



14  |  KILI MAGAZÍN
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ÚCHYTOVÁ LIŠTA ETA WIDE

Toto řešení již znáte
Úchytová lišta ETA WIDE je stejně univerzální jako úchytová lišta MULTIOMEGA WIDE. 
Oba profily mají shodné parametry pro vkládání LTD desek nebo skleněných výplní.

Úchytová lišta umožňuje vložit ABS hranu o šířce 22 a tloušťce 0,8 mm

Dostupné v 8 barevných variantách

bez ABS hrany

Hliník Bílá Bílá lesk Černá

Černá mat Černá  
industriální Šampaň Inox

ETA WIDE

MULTIOMEGA  
WIDE

s ABS hranou  
(doplňkově s dorazovým kartáčkem)

  Výplň: LTD deska 16/18 mm nebo sklo 4 mm

  Maximální nosnost: 50 kg na 1 dveřní křídlo

  Uchycení skla: klín/těsnění
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Perfektní kombinace do Vaší kuchyně

ANCOR CZ s.r.o.  Výhradní zastoupení BLANCO pro ČR
K Zelenči 2976/3, 193 00 Praha 9-Horní Počernice, tel.: +420 241 443 498, e-mail: blanco@ancor.cz  www.ancor.cz | eshop.ancor.cz

inzerát BLANCO UNIT_210x148_moje_01.indd   1inzerát BLANCO UNIT_210x148_moje_01.indd   1 28.02.2022   13:04:5828.02.2022   13:04:58
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POZVÁNKA DO VZORKOVNY HETTICH ČR

Firma Hettich ČR ve Žďáru nad Sázavou po rekonstrukci opět zpřístupnila 
vzorkovnu partnerům z řad prodejců kování, výrobců nábytku a designé-
rů. Návštěvníci se mohou těšit na zcela nové inspirující exponáty, navrže-
né v duchu motta Fascin[action]. Moderní design, vysoký komfort a chyt-
ré využití prostoru vychází z novinek, které byly celosvětově prezentovány 
během HettichXperienceDays.

Návštěvníci si mohou detailně prohlédnout a vyzkoušet inovativní zá-
suvkový systém AvanTech YOU s bezúchytkovým otvíráním Push to open 
Silent, novou generaci kování pro luxusní posuvné dveře Topline XL se 
4 synchronizovanými křídly, panoramatický efekt kování pro skládané 
dveře Wingline L, vertikálně posuvné dveře Vertico Synchro i Vertico 
Mono, elektrifikovaný horní korpus LegaMove, nápadité a praktické ko-
vání pro posuvné dveře Slideline M a mnoho dalších řešení pro moderní 
a komfortní nábytek.

V případě zájmu o prohlídku vzorkovny kontaktujte svého obchodního 
zástupce.

Pokud to umožní aktuálně platná protiepidemická opatření, lze domluvit 
také prohlídku výrobního závodu, kde 800 pracovníků v 5 halách vyrábí 
nábytkové kování v roční hodnotě mnoha miliard korun.
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Vážení zákazníci, každoročně pro vás pořádáme dny otevřených dveří a ani letos tomu nebude jinak. Zveme Vás na den otevřených 
dveří na našich prodejnách ve Šlapanicích a v Českých Budějovicích. Budete mít možnost seznámit se s novinkami od více jak 20 
dodavatelů. Chystáme pro Vás chutné občerstvení a bohatou tombolu. V červnu si udělejte čas, přijďte se za námi podívat a načerpat 
inspiraci. Těšíme se na Vás!

Den  
otevřených 
dveří 2022

  NOVINKY a UKÁZKY  
našich dodavatelů

 OBČERSTVENÍ

 TOMBOLA

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

Kili Šlapanice
2. června 2022 

Kili České Budějovice
7. června 2022 

Vždy od 1000  
do 1400 hod. 

ZVEME VÁS NA DOD 2022

OHLEDNUTÍ ZA LOŇSKÝMI DOD VE ŠLAPANICÍCH 3. září 2021
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DOSTUPNOST
červen 2022

NOVINKA – VESTAVNÉ TROUBY  
S NOVÝMI FUNKCEMI

SET VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ + DÁREK

Vstupte do světa nadčasového designu, moderních technologií a inovativního 
řešení. Concept vytváří chytrá řešení pro moderní domácnost, která podtrhují 
individualitu zákazníků a vyjadřují jejich pohled na svět. Vestavné spotřebiče 
designové linie Black, kterou spojuje černé sklo, vám usnadní a zpříjemní život 
nejenom funkčně, ale i vizuálně. Do vaši kuchyně vnesou nádech elegance.

+

TY 6001.0165 

Concept set  
vestavný

17 999,-
s DPH a RP

MT4520BC  
Mikrovlnná trouba volně stojící
v hodnotě 2 299 Kč s DPH a RP

IDV4260sf 
Indukční deska 60 cm

ETV8560BC 
Elektrická multifunkční trouba 60 cm

TU 0100.0135
ETV8960bc Elektrická trouba  
s parním asistentem 60 cm 

  Energetická třída A+ 

  Objem 72 l 

  14 funkcí včetně horkovzduchu 

  PARNÍ ASISTENT 

  PEČÍČÍ SONDA 

  KATALYTICKÉ ČIŠTĚNÍ 

  Plně dotykové ovládání 

  Jemné zavírání dveří 

  3 skla ve dvířkách 

  1x rošt, 2x plech 

  Černé sklo 

TU 0100.0136 
ETV8360bc Elektrická trouba 
s pyrolýzou 60 cm BLACK 

  Energetická třída A+ 

  Objem 72 l 

  14 funkcí včetně horkovzduchu 

  PYROLYTICKÉ SAMOČIŠTĚNÍ 

  KATALYTICKÉ ČIŠTĚNÍ 

  Plně dotykové ovládání 

  Jemné zavírání dveří 

  3 skla ve dvířkách 

  1x rošt, 2x plech 

  Černé sklo 

ZDARMA
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DŘEZY A BATERIE – NOVINKY 2022

Firma Franke s.r.o. představuje 
nový Prodejní katalog 2022
platný od 1. 4. 2022. 

www.franke.cz

FRANKE
PRO ŽIVOT V KUCHYNI

Moderní dřezy a baterie jsou elegantní, reprezentativní 
a maximálně funkční. Nabízíme široký výběr nerezo-
vých, granitových, Tectonite®, keramických a skleně-
ných 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 tří-
dy 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. Foto BLANCO
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TERASY

IA 2924.1230 
Hluboce penetrující  
terasový olej Bodenöl 
odstín modřín

Ochranný vosk 
na řezné hrany 
Allwetterlack MAT

IF 6000.0001 
Praktický široký 
kartáč s násadou  
pro olejování teras 

K TERASÁM DOPORUČUJEME

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 zemí.

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

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

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

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

Rozměr Balení

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

VRUT RAPI-TEC TERASO, T25, kalený nerez

IA 2925.0122 – 375 ml
IA 2925.0110 – 750 ml
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Profesionální štětce 
Solvamaxx plus 

K PALUBKÁM DOPORUČUJEME

IF 6000.0002 – 50 mm
IF 6000.0003 – 100 mm

PALUBKY

Silně dekorativní materiál, který vnáší do našeho domova hřejivou a neopakovatelnou 
atmosféru. Používají se všude tam, kde chceme nechat vyniknout přirozenou krásu dře-
va a použít ekologický a obnovitelný materiál. Palubky DDL jsou vyrobené z velmi kvalit-
ního smrkového dřeva. Používají se v interiérech 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. 

IA 2720.1130
Pullex 3in1-Lasur
Tenkovrstvá olejová lazura s kompletní ochra-
nou dřeva. Lazura je penetrující s matným 
vzhledem. Vhodná pro nové nátěry na ploty, 
balkony, zahradní domky, palubkové obklady 
a další projekty z palubek. 

Rozměr v mm Balení

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

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

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

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

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

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

Určeno pro palubky Balení

JD 9000.0000 Spona č. 3 tl. 12,5 mm

100 ksJD 9000.0001 Spona č. 4 tl. 15 mm

JD 9000.0003 Spona č. 5 tl. 19 mm

SPONY
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• PNEUMATICKÉ PŘÍSTROJE
• PLYNOVÉ PŘÍSTROJE

• SPOJOVACÍ MATERIÁL

PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO

Sponkovačka KMR 3482
Čalounění nábytku, připevňování textilu, 
kůží, fólií, papíru a lepenky, tenkých izolací atd.

Hřebíkovačka KMR 3483
Lehké montážní práce, výroba různého nábytku, 
výroba dveří, oken, vnitřní výstavba atd.

PERGOLY

Sušené dřevěné konstrukční hoblované cinkované hranoly 
z kvalitního dřeva jsou pro své vysoké mechanicko-fyzikální 
vlastnosti vhodné pro dřevostavby, krovy a další dřevěné 
stavební konstrukce. KVH profily jsou čtyřstranné hoblova-
né a mají sražené hrany. Délkovým nastavováním jednotli-
vých profilů pomoci zubovitého spoje lze dosahovat délek 
až 13 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %.

Rozměr v mm

RH 0092.5040.60 40 × 60 × 5 000

RH 0092.6540.140 40 × 140 × 6 500

RH 0092.6540.200 40 × 200 × 6 500

RH 0092.6560.100 60 × 100 × 6 500

RH 0092.6560.120 60 × 120 × 6 500

RH 0092.6560.160 60 × 160 × 6 500

RH 0092.6560.200 60 × 200 × 6 500

Rozměr v mm

RH 0092.6580.160 80 × 160 × 6 500

RH 0092.6510.100 100 × 100 × 6 500

RH 0092.6510.120 100 × 120 × 6 500

RH 0092.6510.160 100 × 160 × 6 500

RH 0092.6512.120 120 × 120 × 6 500

RH 0092.6512.160 120 × 160 × 6 500

RH 0092.6514.140 140 × 140 × 6 500

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM LIGNOVIT PRO VĚTŠÍ PROJEKTY

PRO MENŠÍ PROJEKTY, KUTILY A DOMÁCÍ ŘEMESLNÍKY DOPORUČUJEME 

IA 2827.1115 – 4 l
IA 2827.1121 – 18 l

IA 2823.1130 – 2,5 l

IA 2618.0130 – 2,5 l

IA 2626.0115 – 4 l
IA 2626.0123 – 22 l

Lignovit Lasur 
Vodou ředitelná tenkovrstvá lazura pro 
průmyslové a profesionální použití. 
Povrchově chrání před zamodráním, 
houbám a hmyzu. Neloupe se a natřené 
plochy nejsou náchylné ke slepování. 

Pullex Aqua 3v1-Lasur FS
Matná vodou ředitelná 
lazura s ochranou dřeva.

Pullex Aqua-IG
Na smrk doporučujeme pod Pullex 
Aqua 3v1-Lasur FS dodatečně 
použít impregnaci pro zvýšenou 
ochranu dřeva proti hmyzu.

Lignovit Primo
Vodou ředitelná základní 
impregnace. Nejlepší 
ochrana proti zamodrání 
a houbám.

HRANOL KVH – PROVEDENÍ NSI
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• PNEUMATICKÉ PŘÍSTROJE
• PLYNOVÉ PŘÍSTROJE

• SPOJOVACÍ MATERIÁL

PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO

Sponkovačka KMR 3482
Čalounění nábytku, připevňování textilu, 
kůží, fólií, papíru a lepenky, tenkých izolací atd.

Hřebíkovačka KMR 3483
Lehké montážní práce, výroba různého nábytku, 
výroba dveří, oken, vnitřní výstavba atd.



Výhody fyzikálně mechanických vlastností
  Výborné akustické vlastnosti – zvukově izolační materiál, který 

pohlcuje hluk

  Výborné tepelně izolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla 
– lambda 0,071 W/m2K, oproti dřevu, který je 0,13 W/m2K při 
650 kg/m3)

  Lepší ohnivzdorné vlastnosti než dřevo (použití i pro výrobu 
protipožárních dveří)

  Homogenní, tvarově stabilní, hustota desek 350 kg/m3

  Pružné a odolné – lněná deska je pružnější a lépe odolává prů-
hybu než standardně používaná dřevotříska. 

Ekologie a šetrnost k životnímu prostředí
  Desky jsou vyrobeny ze 100% přírodních surovin, jsou biologic-

ky rozložitelné a jsou zcela zrecyklovatelné 

  Dveřní křídlo s PAD výplní je tak vyrobeno z 80 % z biologického 
materiálu 

  Len je v průměru 50krát šetrnější k životnímu prostřední než jiná 
vlákna 

  Len na rozdíl o dřeva neobsahuje žádný přirozeně se vyskytující 
formaldehyd 

  Lepidlo použité k výrobě lněné desky splňuje limity od E0 do E1. 
Lněná deska zároveň nevyžaduje během výrobního procesu 
takové množství lepidla jako dřevotříska. Díky tomu je jedním 
s nejžádanějších produktů ve stavebnictví 
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Jsou ve všech směrech velmi šetrné k životnímu prostředí. 
Len je každoročně rostoucí a udržitelná plodina, která vyža-
duje méně vody a pesticidů pro pěstování než jiné plodiny. 
Kromě toho je rostlina lnu plně využívána pro různé účely. 
Všechny zbytkové produkty, které vzniknou při zpracování, 
se také různými způsoby znovu využívají.

DEJTE S NÁMI ZELENOU DVEŘÍM S ECO VÝPLNÍ!

Pazdeřové desky (PAD), jsou lehčené desky vyrobeny z čistě přírodního materiálu.  
Vyrábí se lepením a slisováním lněných vláken. Pazdeří se získává z lněných a konopných 
stonků oddělením kůrovité tkáně biochemickým procesem. 

LNĚNÉ DESKY
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 NOVÁ ULTRAMATNÁ LINDURA

Nová ultramatná Lindura. Dřevěná HighTech krytina ve speciálním 
formátu. Lindura® znamená výraznou autenticitu. Jedinečný 
výrobní postup zdůrazňuje strukturu dřeva, póry a fládrování. 
Díky podílu jemného prášku WoodPowder je nová Lindura 
mimořádně odolná a snadno udržovatelná. Ultramatné lakování 
dodává Linduře unikátní vzhled.

Čištění a údržba 
dřevěných krytin 
a krytin Lindura® 
MEISTER

PODLAHA LINDURA HD 400

  Extrémní odolnost proti průrazu1.

  Odolnost proti stojaté vodě 24 hodin2.

  Nová technologie HighTech lakování, 
nesrovnatelně vyšší úrověň matnosti povrchu.

  Jedinečná úprava povrchu hrubým kartáčováním.

  Snadná údžba podlahové krytiny.

  Fascinující kombinace vlastností skutečného dřeva 
a kamene.

  Nízký tepelný odpor 0,084 m2 K/W. 

  Vynikající na podlahové topení.

  Nízká montážní výška 11 mm.

  Jediná dřevěná krytina vhodná pro všechny oblasti 
použití včetně komerčních prostor!

Technické parametry:
Tloušťka: 11 mm
Rozměry: 2 200 × 205 mm 
m2 v balení: 4 lamely = 1,8 m2

MEISTER záruka3
20 let při použití v obytných prostorech. 
5 let při použití v komerčních prostorech.

1 249,-
Kč/m2  

bez DPH

1 599,-

Dub živý surový 8936  
hluboké kartáčování / ultramatný lak
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1  Vychází z laboratorních zkoušek, kdy ocelová koule, působící pádovou silou 4000 N, 
zanechala na povrchu krytiny jen takřka neznatelné stopy.

2  Lze použít ve vlhkých prostorách, jako jsou např. koupelny. Vyjímku tvoří použití 
v exteriérech a mokrých prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo 
v prostorách s odtokovými kanály v podlaze.

3  Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz.

JA 6334.2289.3720
Dub živý krémově bílý 8937

JA 6334.2289.3620
Dub živý surový 8936

JA 6334.2289.1420
Dub živý 8914

Dub živý 8914 
hluboké kartáčování / ultramatný lak
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T.ACRYLIC SUPERMAT

DOKONALÝ VZHLED, ÚŽASNÉ VLASTNOSTI…
Všechna naše akrylátová dvířka jsou odolná, nenáročná 
na údržbu a skvěle vypadají. Ta v superhlubokém matu 
jsou však již na první pohled výjimečná… Více než rok se 
snažíme, abychom je konečně mohli začlenit do nabídky. 
Covidová doba nám v tom moc nepřála, ale nakonec se to 
podařilo a T.acrylic SUPERMAT je na světě!

Absolutně matná a dokonale hladká dvířka jsou naší od-

povědí na nejmódnější trendy nábytkového designu, který 
kromě dokonalého vzhledu nabízí ideální funkční vlast-
nosti, mimořádnou odolnost, a to vše s ohledem na životní 
prostředí.

Supermatná dvířka v akrylátovém provedení jsou ideální vol-
bou pro ty, kteří hledají špičkový produkt bez kompromisů 
mezi vzhledem, kvalitou a užitnými vlastnostmi.

Kombinace oříškového a grafitového 
dekoru v supermatném provedení 
T.acrylic dodává kuchyni velmi moderní 
výraz, který ovšem díky jednoduchosti 
a decentnosti nikdy nezestárne…

Inspirace
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Superhluboký mat 
Povrch dvířek téměř neodráží světlo, naměřená hodnota G4 značí prakticky nejvyšší 
dosažitelnou hloubku matu.

Funkční konstrukce & oboustranné provedení
Základním nosičem je materiál MDF, který je z obou stran potažen akrylátovou vrst-
vou s povrchem dokončeným akrylátovým lakem pro dosažení dokonalého matu. 
Dvířka jsou samozřejmě doplněna barevně identickou hranou. Svou celkovou tloušť-
kou 18,4 mm skvěle zapadají do naší kolekce ostatních akrylátových dvířek, a lze tak 
jednoduše kombinovat dekory v rámci celku, stejně tak lze aplikovat naši kolekci 
úchytek pro dvířka T.acrylic.

Odolnost vůči vlhkosti a vodě
Tuto nedocenitelnou vlastnost těží T.acrylic SUPERMAT z kombinace a spojení vodo-
nepropustných materiálů – lakovaného akrylátu, plastových ABS hran a polyureta-
nových lepidel.

Antibakteriální vlastnosti
Příměs iontů stříbra v krycím laku spolehlivě eliminuje bakterie, plísně a viry, které se 
v prostředí přirozeně vyskytují.

Odolnost vůči otiskům prstů 
To, že na lakovaném povrchu nezůstávají otisky prstů, je velice praktická vlastnost, 
díky které mají dvířka stále dokonalý vzhled. 

Eco friendly výrobek
Všechny konstrukční komponenty dvířek jsou plně recyklovatelné, a představují 
tedy minimální zátěž pro životní prostředí.

Snadná údržba 
Supermatný povrch je téměř bezúdržbový, při úklidu si navíc vystačíme s nejběžněj-
šími domácími prostředky.

AF705 oříšková supermat

AF703 alabastr supermat

AF701 bílá supermat

AF706 grafit supermat

AF709 černá supermat

Jak jsme již uvedli, supermatný T.acrylic je materiálem, který nejen skvěle 
působí, ale má řadu zajímavých vlastností, které v součtu vytvářejí sku-
tečně unikátní dvířka.
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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.
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 1778
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. 4. do 31. 8. 2022 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

Třebíč

České Budějovice

Strakonice
Bystřice n. Pern.

Žďár nad Sázavou

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
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