
2 Úvod

Úvod
Nábytková úchytka hraje v interiéru důležitou roli tvůrčího prvku, který dokáže efektivně přenášet trendy na každý nábytek a dosáhnout 
velmi silného efektu. Úchytka je první kontakt s nábytkem.

Velké množství lidí stále volí z estetického nebo čistě praktického důvodu raději úchytky, než systémy bez úchytek, které upřednostňují 
poslední designové minimalistické trendy.  Současným favoritem jsou hliníkové profily a zápustné úchytky, které jsou zafrézované v jedné 
rovině s dvířky a neruší tak pohledově čisté přední plochy nábytku. 

Základ nové Kili kolekce tvoří Vaše oblíbené úchytky a věšáky, jejichž nabídku jsme obohatili 
o nové trendové modely. Najdete zde 130 typů úchytek a 36 typů věšáků 
v různých designech, povrchových úpravách a roztečích.

Na centrálním skladu máme zásobu 470 artiklů.

Vyberte si podle vkusu a stylu nábytku z kategorií

 � moderní úchytky a knobky jednoduchých a čistých linií

 � rustikální úchytky, knobky a věšáky

 � dětské úchytky, knobky a věšáky

 � dřevěné úchytky, knobky a věšáky

 � zápustné úchytky

 � profilové úchytky

 � věšáky

Vzorky úchytek, knobek a věšáků z nové kolekce jsme 
závěrem loňského roku vystavili na nových stojanech 
na našich obchodních centrech.

On-line verzi tištěného katalogu naleznete na webu  
www.kili.cz. 

01 chrom

05 chrom mat, hliník

02 nikl mat

03 nikl broušený

43 nikl broušený lesk

18 nikl patina

32 nikl patina broušený

06 staromosaz

08 staromosaz broušená

31 staromosaz patina

34 staromosaz černá

12 starostříbro

28 cín patina

20 měď patina

07 stará ocel

14 stará ocel černá

61 bílá

09 černá lesk

11 černá mat

Index povrchů pro kovové úchytky (HF, HE), 
knobky (HA) a věšáky (HK), platný pro kolekci 2018

Kótování úchytek

Označení skladové dostupnosti
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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.

s - skladem na centrále ve Šlapanicích

o - objednávkové zboží, termín dodání na dotaz


