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Bonus program 20212

Podmínky
Bonus program Kili je určen pro registrované partnery společnosti Kili, s.r.o., kteří opakovaně 
nakupují zboží prostřednictvím registrovaného názvu firmy. Bonus program je poděkování 
za včasnou platbu a dodržování platební morálky dle kupní smlouvy. Za každých 1 000 
Kč nákupu bez DPH obdržíte 1 bod. Dle nasbíraného počtu bodů si můžete vybrat a objednat 
odměnu, která udělá Vám, Vašim blízkým nebo zaměstnancům určitě velkou radost. Snadno 
tak máte možnost získat velmi zajímavé a hodnotné dárky.

Jestliže máte dostatečný počet bodů, můžete si svoji odměnu objednat na regionálně 
příslušném prodejním skladu Kili, s.r.o.. Odměna Vám bude doručena do 30 pracovních dnů 
od objednání. Podmínkou pro připsání bodů na Váš bodový účet je zaplacení celé částky 
do data splatnosti uvedeného na faktuře. Přičemž se počítá den připsání částky na náš 
účet. Při nezaplacení faktury do 30 dnů po splatnosti nebo při obratu menším, než 6000 Kč  
bez DPH za 6 předchozích měsíců, dojde ke smazání bodového účtu. Platnost bodů je dva 
roky od připsání na bodové konto. Podmínkou pro objednání odměny je uhrazení všech faktur 
po splatnosti v  okamžiku objednávky dárku. Při převzetí dárku Vám bude předán daňový 
doklad na 1 Kč + DPH.

Hodnota bodů za tuto cenu bude odečtena a zbytek bodů zůstává na Vašem bodovém účtu 
pro další použití a výběr další ceny.

Provozovatelem a organizátorem partnerského programu je společnost Kili, s.r.o., 
IČ: 47913797, DIČ: CZ47913797.

Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel bonus programu včetně práva bonus program 
kdykoliv pozastavit či zrušit. Na čerpání bodů bonus programu společnosti Kili, s.r.o. není 
právní nárok.

Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment v průběhu programu měnit.

Technické údaje a zobrazení produktů jsou nezávazné. Technické změny a chyby tisku vyhrazeny. 
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VÝROBA NÁBYTKOVÝCH 
DÍLCŮ

Poskytované služby
  formátování dílců

  zhotovení plošných tvarových dílců 
3-osým CNC obráběním (frézování, vrtání)

  strojové olepování ABS hranami 
PUR lepidlem (natur + bílé lepidlo)

  tvarové hranění lepidlem EVA

  plošné lepení za studena a za tepla

  zpracování pracovních desek 
a stolových desek

  zpracování kompaktních desek, 
HPL, CLEAF a další

Příjem objednávek
vyroba.dilcu@kili.cz

Renata Hranická | +420 724 048 487 
renata.hranicka@kili.cz

Lenka Tumpachová | +420 724 340 707 
lenka.tumpachova@kili.cz

Karel Nekvapil | +420 736 484 426 
karel.nekvapil@kili.cz

Nářezové centrum Kili Šlapanice
Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice

Provozní doba: 
Pondělí – Pátek: 7.00–15.30

Technická podpora: 
Karel Nekvapil | +420 736 484 426
karel.nekvapil@kili.cz

Vedoucí: 
Josef Franc | +420 730 800 810
josef.franc@kili.cz

ŠLAPANICE
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Nářadí
Metr Supra 3 m

Metr Supra 5 m

Průmyslové utahovací nástavce 1.M

Vrtáky do dřeva 4-10 mm - sada 5 KS (KEIL)

Záhlubník nástrčný 90°, d = 3/16 mm

Záhlubník nástrčný 90°, d = 4/16 mm

Záhlubník nástrčný 90°, d = 5/16 mm

12

15

27

40

38

38

38

WD 0000.0246

WD 0000.0247

WD 0000.0321

WD 0000.0612

WD 0000.0357

WD 0000.0358

WD 0000.0359

10 ks vč. magnet. držáku - pozidrive + imbus v plastové krabičce

Obsah balení

 � PZ1 x 25 3 ks   
 � PZ2 x 25 5 ks   
 � PZ3 x 25 1 ks   
 � SW4 x 25 1 ks
 � 1/4“ x 60 1 ks

Sada vrtáků do dřeva
Oboustranné ukosení od Ø 5 mm
Frézovaný a tvrzený
Vyrobeno z CV - legované leštěné oceli
CBN broušená špička 

Použití: Ve všech vrtačkách bez zapnutého příklepu

body:

body:

body:

body:

body:

body:

body:
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Nářadí

Svěrka truhlářská MB 300 x 115 mm

Svěrka Irwin QG XP 150 mm

Svěrka Irwin QG XP 300 mm

Svěrka Irwin QG XP 450 mm

Svěrka Irwin QG XP 600 mm

Svěrka Irwin QG XP 1250 mm

Svěrka truhlářská MB 600 x 165 mm

Svěrka truhlářská MB 1000 x 165 mm

Svěrka truhlářská MB 1750 x 165 mm

Svěrka truhlářská MB 2200 x 165 mm

Nosič desek Festa, samosvorný, pár

68

143

155

165

177

245

87

101

124

136

64

WD 0000.0384

WD 0000.0393

WD 0000.0548

WD 0000.0549

WD 0000.0394

WD 0000.0395

WD 0000.0385

WD 0000.0386

WD 0000.0387

WD 0000.0388

WD 0000.0613

Truhlářská svěrka z kvalitní oceli. Válcovaný trapézový závit. Výkyvná opěrka na konci 
šroubu pro přesné upínání. Jednoduchá manipulace.

Svěrka nabízí „extrémní tlak“, který je 2,5x vyšší než u konkurenčních výrobků. Výrobek 
obsahuje celoplošné podložky, podpůrnou patku a je vybaven i pohyblivými čelistmi 
se zámkem pozice, které zajišťují vždy rovnoběžnou polohu obou čelistí a rovnoměrné 
rozložení tlaku při lepení. Snadná proměna v rozpěrku bez použití nástrojů.

body:

body:

body:

body:

body:

body:

body:

body:

body:

body:

body:

Samosvorný nosič desek se používa pro snadnou a bezpečnou manipulaci s deskovým 
materiálem. Při zdvižení se desky zablokují v držáku svou vahou. 

Obsah balení 
 � 2 ks v sadě
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Nářadí

Pravoúhlý uhelník 350 mm

Sáčky do vysavače VC2012L a VC2512L 

Sada dlát MS750 (6, 12, 20 mm) v pouzdře

Sada dlát MS750 (10, 15, 20 mm) v pouzdře

145

100

200

200

WD 0000.0550

WD 0000.0637

WD 0000.0552

WD 0000.0553

 

 Sáčky Makita P-72899 z netkané textilie do vysavače
 � Pro model: VC2012L a VC2512L 
 � Poče:t 5 ks

Nejkvalitnější ocel ve své kategorii - břit je ostřejší a déle vydrží.
Tvrzené a kalené ostří - dláto má delší životnost.
Celokované ocelové jádro - lépe přenáší energii z rukojeti na ostří.
Tvarovaná rukojeť Protouch - nabízí větší pohodlí.
Acetátová odolná proti oddělení - nabízí vysokou odolnost.
Zvětšená dopadová plocha - kladivo může dopadat pod různými úhly.

body:

body:

body:

body:

Vodováha Spirit 180 cm, 2 lib

108

WD 0000.0320

 

body:
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Nářadí

Přímočará pila s regulací a předkyvem 4329

400

WD 0000.0555

body:

Regulace otáček a možnost nastavení předkyvu ve 3 stupních. Nízká hlučnost 
a malé vibrace. Základní desku lze naklonit až o 45° doleva/doprava. Možnost 
připojení k vysavači. Možnost přepnutí na stálý chod.

Technická specifikace

 � Příkon: 450 W 
 � Počet úderů za minutu: 500 - 3 100 min-1 
 � Výška zdvihu: 18 mm 
 � Nastavení řezu: 4 stupňové 
 � Řezný výkon (dřevo): 65 mm 
 � Řezný výkon (ocel/hliník): 6 mm 
 � Hmotnost: 1,9 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 223 x 77 x 197 mm

Vibrační bruska s regulací BO3711

400

WD 0000.0614

body:

Kompaktní a dobře ovladatelná bruska pro jemné broušení. Velká upínací páka 
umožňuje snadnou výměnu papíru. Podložka a základní deska jsou samostatně 
vyměnitelné. Systém odsávání prachu. 

Technická specifikace

 � Příkon: 190 W 
 � Počet otáček: 4000 - 11000/min 
 � Počet kmitů: 8000 - 22000/min
 � Výkmit: 2,0 mm
 � Velikost papíru: 93 × 230 mm
 � Brusná plocha: 93 × 185 mm
 � Hmotnost: 1,6 kg

Sada bitů a nástrčkových klíčů s ráčnou 21 ks B-54081

185

WD 0000.0554

 Obsah balení
 � Ráčna 100 mm 
 � Nástrčkové klíče: 5, 6, 8, 10, 12 a 13 mm 
 � Držák bitů 60 mm 
 � Adaptér 1/4“ – 1/2“ 60 mm 
 � Bit křížový 25mm PH1, PH2 a PH3 
 � Bit křížový 25mm PZ1 a PZ2 
 � Bit plochý 25mm 5,5 a 6,5 mm 
 � Bit torx 25mm T20, T25 a T30 
 � Bit imbus 25mm H4 a H6 body:
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Nářadí

Příklepová vrtačka s kufrem HP1641K

Úhlová bruska GA5040RZ1

445

530

WD 0000.0556

WD 0000.0557

body:

body:

Vysoký vrtací výkon a silný motor 680 W zaručující dlouhou životnost stroje. 
Elektronický vypínač s L/P chodem a možností aretace pro stálý chod. Zadní 
rukojeť s měkkým gumovým držadlem. Rukojeť otočná o 360° s hloubkovou 
zarážkou. Rychlosklíčidlo.

Technická specifikace

 � Příkon: 680 W 
 � Otáčky naprázdno: 0 - 2 800 min-1 
 � Počet úderů naprázdno: 0 - 44 800 min-1 
 � Vrtací výkon (ocel / beton / dřevo): 13 / 16 / 30 mm 
 � Rozsah upínání sklíčidla: 13 mm 
 � Hmotnost: 2 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 303 x 72 x 222 mm 

Nové řešení tlumení torzního kmitání (SJS II) brání zpětným rázům a umožňuje 
plynulý běh stroje. Patentované cik-cak povrstvení vinutí rotoru a vylepšená 
izolace statoru umožňují spolehlivý chod při maximálním zatížení.

Technická specifikace

 � Příkon: 1 100 W 
 � Otáčky naprázdno: 11 000 min-1 
 � Brusný kotouč: 125 mm 
 � Velikost vřetene: M14 x 2 
 � Hmotnost: 2,4 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 303 x 140 x 116 mm

Jednoruční frézka 3710

405

WD 0000.0649

body:

Jednoruční frézka s výkonným motorem 530 W pro dokonalé pracovní výsledky. 
Jednoduché a přesné nastavování hloubky. Měkká pogumovaná rukojeť 
umožňuje pohodlnou práci. Konstrukce z kuličkových ložisek, snadný servis. 
Průhledná základní deska s náklonem 0-45 stupňů. S válečkovým vedením je 
možné používat jako ohraňovací fréza.

Technická specifikace

 � Příkon: 530 W 
 � Otáčky naprázdno: 35 000 min-1 
 � Upínání hřídele: 6 mm
 � Hmotnost: 1,6 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 102 x 122 x 302 mm
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Aku šroubovák DF333DSAE

700

WD 0000.0615

body:

Lehký a kompaktní vrtací šroubovák. Vrtání + utahování s možností nastavení  
v 20 stupních. Motorová brzda, elektronika a mechanická 2-rychlostní 
převodovka. LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu. Doba nabíjení 30 
minut. Součástí dodávky jsou 2 akumulátory a nabíječka 

Technická specifikace

 � Otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 450 min-1 
 � Otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 1 700 min-1 
 � Utahovací moment (tvrdý/měkký): 30 / 14 Nm 
 � Vrtací výkon (ocel/dřevo): 10 / 21 mm 
 � Rozsah upínání sklíčidla: 0,8 - 10 mm 
 � Akumulátor: Li-ion 12 V / 2,0 Ah 
 � Hmotnost: 1,2 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 179 x 66 x 212 mm

Nářadí

Univerzální vysavač VC2512L + sáčky 5 ks

975

WD 0000.0560

body:

Na mokré i suché vysávání, manuální čištění filtru proudem vzduchu. Omývatelný 
filtry z materiálu PET, odpovídá třídě prachu L dle EU normy. Automatický systém 
zapínání s jmenovitým příkonem do 2 600 W. 

+ sáčky (balení 5 ks)

Technická specifikace

 � Příkon: 1 000 W 
 � Max. průtok vzduchu: 216 m3 / h (podtlak: 210 mbar) 
 � Objem nádoby: 25 l 
 � Hmotnost: 8 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 395 x 375 x 530 mm 

Horkovzdušná pistole HG6531CK 
WD 0000.0650

body:

610

Lehká a spolehlivá horkovzdušná pistole s LCD displejem. Možnost výběru z 12 
nastavených programů + 2 programy volný pro vlastní nastavení . Ochrana proti 
přehřátí pomocí termostatu. Protiskluzová rukojeť. Široká nabídka volitelného 
příslušenství (upnutí 34,5 mm).

Technická specifikace
 � Příkon: 2 000 W   
 � Průtok vzduchu: 200 - 550 l/min
 � Teplota: 50 - 650 °C  
 � Hmotnost: 0,71 kg  

+
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Nářadí

Hoblík KP0810

Pneumatická sponkovačka AT2550A

1015

1630

WD 0000.0651

WD 0000.0652

body:

body:

Hoblík 82mm s maximální hloubkou úběru 2,5mm a plynulým nastavením 
hloubky s klik-zarážkou po 0,1 mm. Kompaktní design stroje s ergonomicky 
tvarovanou pogumovanou rukojetí pro pohodlnou a bezpečnou práci. Hřídel  
z velmi odolného hliníkového odlitku

Technická specifikace

 � Příkon: 850 W 
 � Otáčky naprázdno: 16 000 min-1
 � Šířka hoblování: 82 mm 
 � Hloubka hoblování: 0 - 4 mm 
 � Plátování: 0 - 25 mm
 � Hmotnost: 3,3 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 290 x 168 x 176 mm 

Pneumatická sponkovačka pro sponky o šířce 25 mm a délce 25–50 mm. 
Rychlospojka umožňuje rychlé čištění. Velký a robustní hliníkový zásobník. 
Možnost přesného nastavení hloubky zarážení spon.

Příslušenství

Ochranné brýle, Olej 30 ml, Inbusový klíč 

Technická specifikace

 � Typ sponky: 16 GA
 � Obsah zásobníku: 140 ks
 � Pracovní tlak: 4,4 -8,3 bar 
 � Hmotnost: 2,21 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 370 x 76 x 260 mm  

Aku vrtací šroubovák s příslušenstvím DDF453SFX1

1000

WD 0000.0617

body:

Vrtání nebo šroubování. Rychloupínací sklíčidlo umožňuje snadné nasazování 
a vyjímání bitů jednou rukou. Celokovová konstrukce ozubených kol zajišťuje 
vysokou odolnost převodovky. Regulace otáček a motorová brzda pro přesné 
šroubování. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. Součástí dodávky 
jsou 2 akumulátory a nabíječka. 

Technická specifikace

 � Otáčky naprázdno na 1. převod: 0 - 400 min-1 
 � Otáčky naprázdno na 2. převod: 0 - 1 300 min-1 
 � Rozsah upínání sklíčidla   1,5 - 13 mm 
 � Vrtací výkon (ocel/dřevo): 13 / 36 mm 
 � Utahovací moment (tvrdý/měkký): 42 / 27 Nm
 � Akumulátor: Li-ion 18 V / 3,0 Ah 
 � Hmotnost: 1,6 kg 
 � Rozměry (DxŠxV): 214 x 79 x 227 mm
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www.ponal.cz

IDEÁLNÍ LEPIDLA
PRO TRUHLÁŘE

JEDNIČKA
NA VŠECHNO

WWW.PATTEX.CZ

LEPÍ VŠECHNY 
MATERIÁLY*
ZA VŠECH  
PODMÍNEK*

* Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, 
kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, 
mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.
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IDEÁLNÍ LEPIDLA
PRO TRUHLÁŘE

JEDNIČKA
NA VŠECHNO

WWW.PATTEX.CZ

LEPÍ VŠECHNY 
MATERIÁLY*
ZA VŠECH  
PODMÍNEK*

* Všechny savé a nesavé podklady: dřevo, cihly, keramika, dlaždice, kámen, 
kov, plasty, sklo a zrcadlo kromě PE, PP, PTFE, akrylového skla, mědi, 
mosazi a měkčeného PVC. Nevhodný na materiály trvale ponořené do vody.

Elektro

Vysavač na okna 3 v 1 Concept CW1010 dokonale vyčistí nejen okna, ale i 
sprchové stěny, obklady, zrcadla a další skleněné plochy ve Vaší domácnosti.  
Na jedno nabití vydrží až 40 minut.

Technická specifikace

 � Napětí: 3,7 V
 � Efektivní pomocník při mytí oken: namočí, umyje, vyleští
 � Baterie: Li-Ion 2000 mAh
 � Doba nabíjení: 3 - 4 hod.
 � Kapacita komor: 100 ml/100 ml
 � Příkon: 10 W
 � Příslušenství: nabíjecí adaptér, textilie z mikrovlákna, odměrka

Skleněná rychlovarná konvice Concept RK4082 o objemu 1,7 l je opatřena 
moderním barevným LED podsvícením, díky kterému se stane ozdobou každé 
kuchyně.

Technická specifikace

 � Objem: 1,7 l
 � Kvalitní značkový konektor STRIX
 � Materiál: borosilikátové sklo/nerez
 � Přehledný vodoznak
 � Tlačítko pro otevírání víka
 � Světelná kontrolka provozu
 � Vyjímatelný filtr proti usazeninám
 � Barva: tmavý nerez
 � Příkon: 2200 W
 � Napětí a frekvence: 220 -240 V, 50/60 Hz
 � Délka přívodního kabelu: 70 cm

Flash USB Sandisk Ultra Flair 32GB 

Okenní vysavač 3 v 1 PERFECT CLEAN

Rychlovarná konvice skleněná

58

120

125

WD 0000.0622

WD 0000.0653

WD 0000.0654

SanDisk Ultra Flair USB ™ 3.0 flash disk zajišťuje rychlé přesuny Vašich dat mezi 
jednotlivými médii, tím zkrátí Vaše čekání. Díky USB 3.0 přenese Vaše data 
rychleji než standardní USB 2.0. 

Technická specifikace

 � Kapacita flash paměti: 32 GB
 � Rychlost zápisu (MB/s): 12
 � Rychlost čtení (MB/s): 150
 � Provedení: kovové body:

body:

body:
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Elektro

Stylová Bluetooth sluchátka Niceboy HIVE E2 se vyznačují skvělým zvukem, 
pohodlným nošením a elegantním designem. Kvalitu a stabilitu zvuku zajišťují 
kvalitní komponenty a Bluetooth 4.2. Integrovaná baterie pak poskytuje 
dostatek energie až pro 8 hodin přehrávání a s jednoduchým ovládáním přímo 
na sluchátkách snadno přepínáte mezi skladbami nebo měníte hlasitost. 
Se zabudovaným mikrofonem můžete se sluchátky Niceboy HIVE E2 také 
jednoduše vyřizovat hands-free telefonní hovory.

Technická specifikace

 � Vzdálenost přenosu: 10 m
 � Podporované profily Bluetooth: A2DP/HFP/HSP/AVRCP
 � Doba hovoru: až 10 hodin
 � Frekvence: 20 Hz - 20 kHz
 � Doba nabíjení: 2 hodiny

Bezdrátová sluchátka Niceboy

130

WD 0000.0655

body:

Multifunkční sendvičovač 3 v 1 SV3050 zastane práci hned 3 spotřebičů: 
sendvičovač, vaflovač a gril. Šetří místo v kuchyni a díky vyjímatelným 
nepřilnavým deskám jeho údržba zabere minimum času.

Technické specifikace

 � 3 sady výměnných ploten – sendvičovač, vaflovač, gril
 � Efektní matný povrch
 � Kontrolka provozu (červená kontrolka)
 � Kontrolka nahřátí (zelená kontrolka)
 � Automatická regulace teploty
 � Bezpečné studené držadlo
 � Nepřilnavý povrch
 � Velmi snadná údržba – plotny lze mýt v myčce nádobí
 � Barva: černá
 � Příkon: 700 W

Topinkovač Concept TE2052 z designové linie BLACK je vybaven dvěma 
opékacími otvory a elektronickým časovačem. Nabízí 6 stupňů opékání, extra 
široké sloty a automatické centrování pro rovnoměrně propečené tousty.

Technická specifikace
 � Ideální pro přípravu tenkých i silných toustů (extra široký slot 36 mm)
 � Funkce rozmrazování/opakovaný ohřev/okamžité ukončení ohřevu
 � Elektronický časovač (6 stupňů opékání)
 � Snadné čištění (výsuvná nádoba na drobky)
 � Materiál: nerez ocel
 � Barva: matná černá
 � Příkon: 950 W
 � Délka přívodního kabelu: 80 cm

Sendvičovač s výměnnými deskami 3v1

Topinkovač nerezový

155

160

WD 0000.0656

WD 0000.0657

body:

body:
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Tyčový mixér s chopperem Concept TM4820 zastane práci mixéru, šlehače i 
sekáčku. Disponuje příkonem 600 W a plynulou regulací rychlosti včetně tlačítka 
TURBO pro dosažení maximálního výkonu.

Technická specifikace

 � Odnímatelná nerezová noha
 � Plynulá regulace rychlosti
 � Tlačítko s TURBO rychlostí
 � Protiskluzová rukojeť
 � Snadné čištění včetně možnosti mytí určených částí v myčce nádobí
 � Barva: černá s nerezovými prvky
 � Příkon: 600 W
 � Napětí: 220 – 240 V

Zvlhčovač vzduchu s aroma difuzérem 2 v 1 Concept ZV1020 Perfect Air nastaví 
ve vaší domácnosti ideální prostředí pro zdravé dýchání. Vyniká moderním bílým 
designem a velmi tichým provozem.

Technická specifikace

 � Dekorativní aroma difuzér
 � 2 režimy výkonu
 � Produkce páry na jedno naplnění 10 hodin
 � Vhodné do místnosti velikosti až 20 m²
 � Max. zvlhčovací výkon: 45 ml/h
 � Objem zásobníku na vodu: 300 ml
 � Časovač s možností nastavení 1/3/6 h
 � Automatické vypnutí při nedostatku vody
 � Hlučnost 25 dB
 � Barva: bílá
 � Příkon: 12 W

Elektro
Ruční vysavač Wet & Dry Riser

Tyčový mixér

Zvlhčovač vzduchu Perfect Air s aromadifuzérem 2v1

175

180

200

WD 0000.0658

WD 0000.0659

WD 0000.0660

Ruční vysavač Concept VP4350 Riser vyniká vysokou sací silou a pomůže  
s rychlým a efektivním úklidem v domácnosti i v autě.

Technická specifikace

 � Typ baterie: Li-Ion , Baterie 7,4 V, 2200 mAh
 � Sací síla: 5 kPa
 � Doba vysávání: až 20 min.
 � Vysávání kapalin
 � Kapacita prachové nádoby: 0,5 l (100 ml tekutin)
 � HEPA filtr 12
 � Indikace stavu baterie
 � Hlučnost: 68 dB
 � Délka kabelu: 1,8 m

body:

body:

body:
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Elektro

Fitness náramek - s přímým měřením tepu ze zápěstí, krokoměr, výpočet 
kalorií, měření vzdálenosti, monitoring spánku, měření rychlosti, měření tempa, 
připojení pomocí Bluetooth, s akcelerometrem, s barometrem, s gyroskopem, 
hodnota vodotěsnosti 50 m (5 ATM), kompatibilní s Android a iOS.

Technická specifikace

 � 1,1“ AMOLED displej chráněný 2.5D tvrzeným sklem
 � Skórovací systém Personal Activity Intelligence (PAI)
 � Xiaomi Mi Band 5 nabízí 11 sportovních režimů
 � Příjem mobilních notifikací (Android, iOS)
 � Animované ciferníky
 � Výdrž baterie až 14 dní
 � Magnetický konektor nabíjení

Fitness náramek Xiaomi Mi Band 5

230

WD 0000.0661

body:

Sonický zubní kartáček s cestovním pouzdrem Concept ZK4010 s rychlostí 38000 
kmitů/min. perfektně odstraní zubní plak a zároveň šetrně ošetří dásně. Nabízí 
5 režimů čištění a 2 vyměnitelné hlavice. Inteligentní časovač pohlídá optimální 
délku čištění.

Technická specifikace

 � T5 režimů čištění (CLEAN, SENSITIVE, WHITE, GUM CARE, MASSAGE)
 � Inteligentní časovač (4 x 30 s)
 � Paměťová funkce
 � Frekvence až 38 000 kmitů/min.
 � Systém nasazení hlavic Click-in
 � Indukční nabíječka
 � 2 kartáčové hlavice (Daily Clean + Sensitive)
 � Napětí a frekvence: 100 -240 V, 50/60 Hz
 � Baterie: Li-ion
 � Doba nabíjení: 10 hod.
 � Stupeň ochrany: IPX7 (vodotěsný)

Sonický zubní kartáček s cestovním pouzdrem 

235

WD 0000.0662

body:

Parní čistič PERFECT CLEAN

240

WD 0000.0663

Parní čistič CP1010 využijete k úklidu celé domácnosti. Díky horké páře odstraní 
až 99 % bakterií a úklid s ním je rychlý, vysoce efektivní a zároveň šetrný  
k životnímu prostředí.

Technická specifikace

 � Příkon: 1000 – 1200 W
 � Napětí: 220 – 240 V
 � Tlak: 3 bary
 � Objem nádoby: max. 400 ml
 � Doba nahřátí: 3 – 4 min.
 � Provozní doba při plné nádobě: 9 – 10 min.
 � Extra dlouhý přívodní kabel: 5 m

body:



Bonus program 2021 17www.kili.cz

Elektro

Horkovzdušná fritéza Concept FR3500 představuje zdravý způsob smažení. 
Můžete v ní zdravě smažit, péct a grilovat.

Technická specifikace

 � Horkovzdušná technologie (úspornější než klasické smažení na pánvi)
 � Objem koše: 3,5 l
 � Přehledný LED displej s dotykovým ovládáním
 � 8 přednastavených programů (steak, kuře, mořské plody, ryby, pizza, 

hranolky, pečení, zelenina)
 � Nastavitelná regulace teploty: 80 – 200 °C
 � Časovač: až 60 min.
 � Koš je opatřen nepřilnavým povrchem a lze mýt v myčce
 � Příkon: 1 500 W

Horkovzdušná fritéza

415

WD 0000.0664

body:

Pákové espresso Sencor SES 1710BK má ve výbavě nerezový filtr pro 1 nebo 2 
šálky kávy. Jeho výhodou je extra místo pro velké hrnky, protiskluzová úprava 
základny a funkce krátkého předspaření.

Technická specifikace

 � tlakové čerpadlo 15 barů
 � bojlerový topný systém
 � funkce krátkého předspaření
 � otočná tryska na páru
 � nerezový filtr pro 1 nebo 2 šálky kávy
 � volba funkce páry / horké vody
 � vyhřívaná kovová deska na předehřev šálků
 � odnímatelná odkapávací miska pro snadné čistění
 � extra místo pro velké hrnky
 � odnímatelná nádržka na vodu o objemu 1,5 l
 � indikátor hladiny vody
 � Příkon: 1 140 W

Pákové espresso 

465

WD 0000.0665

body:

Food Processor CUBE

500

WD 0000.0666

Food Processor CUBE RM3000 představuje univerzálního pomocníka  
do kuchyně, který si poradí s mixováním, strouháním, sekáním, hnětením, 
mícháním, šleháním, krájením, odšťavňováním i mletím.

Technická specifikace

 � Moderní design
 � Multifunkční využití
 � Kvalitní zpracování
 � Úložný prostor pro příslušenství
 � 2 rychlosti
 � Funkce PULSE
 � Napětí: 220 – 240 V
 � Příkon: 800 W

body:
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Internetová televize v moderním designu a s úhlopříčkou 109 cm. Černou 
eleganci této Smart TV výborně doplňuje stříbrný proužek na spodní hraně 
rámečku. Obrazovka televizoru disponuje rozlišením FULL HD 1920x1080 pxl a 
zobrazovací technologií 400 Hz CMP.

Technická specifikace

 � Úhlopříčka obrazovky: 109 cm 
 � Rozlišení displeje: Full HD 1920x1080 pxl 
 � Index zpracování obrazu: 400 Hz CMP
 � Integrovaný tuner: DVB-C; DVB-S2/S; DVB-T2 (H.265)
 � Wifi: Integrovaná
 � Internetový prohlížeč: ANO
 � Energetická třída: A++

Elektro
Televize GoGEN SMART LED, 109 cm

1585

WD 0000.0667

body:
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Ostatní
Víno bílé - Rulandské šedé

36

WD 0000.0672

Rulandské šedé s přívlastkem pozdní sběr, polosuché, 2019

Harmonické víno barvy lipového květu se zlatavými odlesky, v jehož vůni 
odhalíte nasládlé vanilkové a medové tóny, pomerančovou kůru a chlebovinku. 
Plné, mohutné tělo tohoto Rulandského šedého doprovází hebká, vyrovnaná 
chuť kandovaného ovoce a sušené hrušky. Kombinovat je můžete s jemnou 
paštikou z husích jater, telecím na grilu, rybami, korýši nebo drůbeží..

 � Vinařská oblast: Dobšice u Znojma
 � Viniční trať: U Hájku
 � Objem: 0,75 l
 � Zbytkový cukr: 12,8 g/l
 � Obsah kyselin: 6,7 g/l
 � Obsah alkoholu: 12,5 %

body:

Svijany 11° Máz

48

WD 0000.0105

Svijany Máz je světlé speciální pivo, které je složeno z pitné vody, plzeňského 
sladu, cukru, chmelu a chmelových extraktů. Je čtyřikrát chmeleno 
a nepasterováno.

Obsah balení

 � 12 x 0,5 l
 � plech

body:

Soudek piva Bernard

94

WD 0000.0611

Stylový pětilitrový soudek s náplní našeho světlého ležáku Bernard, ve kterém se 
snoubí lahodná plnost s vyváženou hořkostí doprovázenou jemnou chmelovou 
vůní a bohatou pěnou. Soudek je opatřený výčepním ventilem, díky němuž 
nepotřebujete žádné výčepní zařízení.

Parametry

 � Pivo: BERNARD 11 °
 � Balení: plechový soudek
 � Objem: 5 l
 � Obsah alkoholu: 4,5 %

body:
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Ostatní

Lavazza káva Crema e Aroma 1kg zrno

80

WD 0000.0673

Italská káva s velmi bohatou Cremou. Základem této jedinečné směsi jsou zrna 
pražená pomocí starobylé Benátské metody. Ta spočívá v tom, že se jednotlivé 
druhy kávy praží zvlášť a až poté se smíchají. Výsledkem pak je unikátní stabilita 
v chuti i aroma.
Složení a způsob přípravy dělá z této kávy ideální základ pro oblíbené italské 
kávové nápoje jako espresso, cappuccino nebo latté. Skvěle poslouží také  
ve vašem automatickém kávovaru

Obsah balení

 � 1 kg

body:

Illy káva mletá

51

WD 0000.0452

Illy Espresso je vysokojakostní Arabica vyznačujíci se nižším obsahem kofeinu. 
Udávané množství je méně než 0,5 %. Chut je pestrá, příjemně pikantní a přitom 
jemná. Espresso Illy má pěnu oříškově až tmavě hnědou a zůstává ještě dlouho 
po zamíchání. Vůně illy je silná a intenzivní, chuť vyvážená a příjemný pocit trvá 
i několik desítek minut po vypití. 

Obsah balení

 � 250 g
 � plechová dóza

body:

LEGO Technic 42116 Smykový nakladač

65

WD 0000.0668

Stroj disponuje otevírací kabinou, lopatou, která se zvedá a vyklápí, řídicím 
panelem a bezpečnostní klecí. A jakmile si děti s nakladačem dohrají, mohou 
model přestavět na úžasný hot rod. Model smykového nakladače měří přes 9 cm 
na výšku, 14 cm na délku a 6 cm na šířku. Součástí je návod Instructions PLUS 
– interaktivní nástroj, se kterým bude stavění ještě zábavnější. Tento digitální 
pomocník, který je dostupný v rámci aplikace s LEGO® návody na stavění, nabízí 
nástroje pro přibližování a otáčení modelů.

 � Model 2 v 1
 � Počet dílků: 139 
 � Vhodné pro děti od 7 let.

body:
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Ostatní

LEGO DUPLO 10955 Vláček se zvířátky

125

WD 0000.0670

Tato všestranná sada nabízí 4 sestavitelná zvířátka velká tak akorát pro malé 
ručičky. Děti mohou stavět a přestavovat model, měnit řazení vagónů a 
umisťovat do vláčku zvířata a vršit je na sebe.

Sada obsahuje:

 � Sestavitelného slona (4 dílky)
 � Tygra (2 dílky)
 � Žirafu (3 dílky)
 � Pandu (2 dílky)
 � Navíc 4 vagónky na kolečkác

 � Počet dílků: 15
 � Vhodné pro děti od 18 měsíců.

body:

LEGO DOTS Náramky + doplňky

70

WD 0000.0669

Unikátní výstavní šperky! Při zdobení náramků si děti procvičí své tvůrčí 
dovednosti. Sada obsahuje 2 nastavitelné náramky a 32 barevných zdobítek. 
Zábava začíná otevřením sáčku!

Sada obsahuje:

 � 2 nastavitelné náramky.
 � 32 barevných zdobítek
 � 81 sběratelských zdobítek ve 4 barvách.
 � Nechybí ani 16 dílků se speciálními 3D hvězdičkami.
 � Diamanty.

 � Vhodné pro děti od 6 let. body:

LEGO Classic 11013 Průhledné kreativní kostky

180

WD 0000.0671

Nakopněte dětskou kreativitu prostřednictvím této stavebnice s 500 dílky.
Sada obsahuje řadu průhledných LEGO® dílků a klasických LEGO kostek.
Nechybí třeba oči nebo kola, se kterými si můžete sestavit 8 i více zábavných 
modelů. Sestavení 8 modelů, které sada Průhledné kreativní kostky (11013)  
od LEGO® Classic obsahuje, je teprve začátek. Na děti čeká celý vesmír plný 
kreativní zábavy, stačí do něj nakouknout. Uvnitř krabice najdete několik 
samostatných sáčků s LEGO® dílky vždy ke 2 modelům.Obsahuje srozumitelný 
návod na stavění a digitální pokyny dostupné online.
 
Sada obsahuje:

 � Počet dílků: 500.
 � Vhodné pro děti od 4 let.

body:
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Ostatní

Šortky EMERTON

95

WD 0000.0631

 � šortky pohodlného střihu a vysoké odolnosti
 � namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600 D
 � poutko na kladivo
 � vyrobené pro náročné podmínky
 � reflexní logo Kili

Velikosti

 � 48-62 body:

Tičko s krátkým rukávem

35

WD 0000.0449

Velikosti

 � L
 � XL
 � XXL

body:

Montérky (kalhoty) EMERTON

120

WD 0000.0633

 � monterkové kalhoty pohodlného střihu a vysoké odolnosti 
 � namáhaná místa vyztužena materiálem polyester 600 D
 � zesílená zdvojená kolena pro vložení nákoleníků
 � poutko na kladivo
 � vyrobené pro náročné podmínky
 � reflexní logo Kili

Velikosti

 � 46-62
 � Výšková skupina: 182 cm

body:
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Softshellová bunda EMERTON

245

WD 0000.0635

 � pánská softshellová bunda s membránou a vnitřním fleecovou vrstvou
 �  zapínaní na zip
 � 1 náprsní kapsa
 � 2 boční kapsy na zip
 � 3 multifunkční vnitřní kapsy
 � nastavitelná šíře manžet rukávů pomocí suchého zipu
 � dekorativní prošití v kontrastní barvě
 � reflexní logo Kili 

Velikosti

 � S-XXXL body:

Mikina EMERTON

175

WD 0000.0634

 � mikina v moderním provedení s dvoubarevným zipem a kontrastními prvky
 � reflexní pruh na zádech
 � náplety na konci rukávů a v pase
 � stahování kapuce na elastickou šňůrku 
 � reflexní paspule na prsou
 � reflexní logo Kili

Velikosti

 � S-XXXL

body:

Ostatní
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Cattara Gril TARANTO - na dřevěné uhlí
WD 0000.0674

 � kotlový gril na dřevěné uhlí
 � stabilní díky třem nohám a zpevňujícímu rámu ve spodní části
 � kolečka z plastu pro lepší mobilitu
 � vyroben z kvalitní oceli se smaltovanou úpravou
 � regulovatelná ventilace
 � rošt z chromované oceli
 � vysouvací popelník
 � teploměr
 � plastová odolná madla 
 � zcela odnímatelné víko s hákem pro zavěšení
 � provedení v černé barvě
 � Rozměr grilu: 96 × 66 × 58 cm
 � Průměr grilovacího prostoru: 55 cm
 � Grilovací výška: 72 cm 300

body:

Ostatní
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Výroba nábytkových dílců
Poskytujeme služby formátování dílců, 
zhotovení plošných tvarových dílců, CNC 
obrábění, frézování, vrtání a olepování 
ABS hranami PUR lepidlem.

Pestrý výběr materiálů
  Laminované desky

Moderní i klasické dekory v různých 
povrchových strukturách od českého výrobce 
DDL a evropských značek Egger a Kronospan.

  Pracovní, stolové a zádové desky
Desky s ABS hranou i klasické 
postformingové a k nim zádové desky 
od předních evropských značek Egger 
a Kronospan.

  Překližky

  Spárovky

P A R T N E R

Kili – příjem objednávek

České Budějovice
Leona Kocourková | +420 724 549 050 
dilce.cbudejovice@kili.cz

Strakonice
Pavlína Rodová | +420 730 573 368 
dilce.strakonice@kili.cz

Tábor
Jan Novák | +420 603 558 625
dilce.tabor@kili.cz

Interiéry Tomandl, s.r.o. – Kili Partner 
U Pily 3 - Nové Vráto
370 01 České Budějovice
Provozní doba: 
Pondělí–Pátek: 7.00–15.00

Technická podpora
Lucie Šofroničová | +420 725 456 457
nabytkove.dilce@interier-tomandl.cz

Vedoucí 
Lukáš Tomandl | +420 724 096 089

2019-09 Nábytkové dílce_ČB_letak A5_03.indd   1 10.10.2019   16:54:10
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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
mobil: 602 737 186
zlin@kili.cz

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

Kili, s.r.o. l Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice l www.kili.cz 


