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Obecné informace 
Nápověda ve formuláři 
Nápověda k jednotlivým polím je v listu „Objednávka“ a „Materiál_1“ skryta v komentářích. Pole s 
nápovědou poznáte podle červeného trojúhelníčku v pravém horním rohu pole. Po najetí myší na pole s 
nápovědou se automaticky nápověda u tohoto pole zobrazí. 
 

 
 
 

Vyplňování a vybírání hodnot 
Hodnoty do bílých polí formuláře vkládejte přímo. 
Kopírování hodnot z jiného souboru, kopírování z e-shopu apod. a jejich vkládání do bílých polí 
objednávkového formuláře vkládejte vždy do horní řádky formuláře a ne přímo do bílých polí.  
Vkládáním zkopírovaných hodnot přímo do bílých polí tohoto formuláře dojde k přepsání formátu polí a 
kontrola formuláře nebude funkční. Do bílých polí sloučených z více buněk to ani nebude možné. 
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Hodnoty do žlutých polí vybírejte ze seznamu. 
Žlutě podbarvené pole se vyplňují výběrem ze seznamu. Po výběru žlutě podbarveného pole se na pravé 
straně pole zobrazí šipka, která rozbalí seznam. Pokud chcete změnit již vybranou hodnotu, vymažte jí 
nejprve klávesou DEL a poté ze seznamu vyberte hodnotu novou. 
  

 

 
 

 

 

List „Objednávka“  
Vyplnění záhlaví 
Kontaktní informace zákazníka se vyplňují pouze na listu „Objednávka“ a jsou automaticky přeneseny do 
všech listů materiálů. 

Číslo zakázky 
 Vyplňuje zákazník - slouží pro vaše označení zakázky, pod kterým bude zakázka evidována. Vaše 

číslo bude vytištěno i na štítcích jednotlivých vyrobených dílců. 
Zákazník 
IČO , DIČ 
Kontaktní osoba 
Město, ulice, PSČ 
Telefonní číslo 
E-mail 
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Doprava 
Dílce vyrábíme na OC Kili v Českých Budějovicích. 
Pokud zákazník objedná dodání dílců dopravou Kili, budou mu dílce dodány pravidelným závozem Kili. 
Za dopravu nábytkových dílců účtujeme k běžné ceně dopravy zákazníka navíc manipulační poplatek. 
 
Výběr dopravy: 
doprava Kili 
 Zakázka bude zákazníkovi dovezena v běžném rozvozovém dni dopravou Kili 

vlastní odběr z OC ČB 
 Zakázka bude pro zákazníka připravena na obchodním centru Kili v Českých Budějovicích 

vlastní odběr z OC Tábor 
 Zakázka bude pro zákazníka připravena na obchodním centru Kili v Táboře 

vlastní odběr z OC Strakonice 
 Zakázka bude pro zákazníka připravena na obchodním centru Kili ve Strakonicích 

 
 

List „Materiál“ 
Vyplnění záhlaví 
V soboru formátování_CB_3.x je možné vyplnit až 5 druhů velkoplošných materiálů. 
Každý druh velkoplošného materiálu se vyplňuje na samostatný list (Materiál_1 až Materiál_5). 
 
Název velkoplošného materiálu 
 Název materiálu, číselné označení materiálů a povrch materiálu 

Rozměr vybraného velkoplošného materiálu 
Název ABS hran 
 Název a číselné označení ABS hran u tlouštěk, kterými bude plošný materiál ohraněn 

Tloušťka ABS hrany 1 mm nebo 0,8 mm 
 Některé dekory ABS hrany nabízíme v tloušťce 1 mm, některé dekory ABS hrany v tloušťce 0,8 

mm. Vyberte ze seznamu tloušťku 1 mm nebo 0,8 mm, podle vámi zvolené hrany. 
 
Kódy materiálu Kili není důležité vyplňovat, jejich vyplnění provede pracovník Kili. 
Pokud si nejste jistí tloušťkou vybrané ABS hrany 1 mm nebo 0,8 mm, požádejte o kontrolu pracovníka 
Kili. 
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Banánový efekt 
Nářezová centra pracují v režimu, kdy se napásuje materiál načisto a poté jsou pásy zakráceny na 
jednotlivé dílce. Vlivem pnutí v desce může na pásu vzniknout nepřesnost, kdy se deska po rozříznutí 
prohne, tzv. banánový efekt. Řešení spočívá ve funkci, která pásy řeže dvakrát. Poprvé se jednotlivé pásy 
naformátují nahrubo - hrubé pásy se prohnou a tím dojde k rozbití pnutí a tlaků v materiálu. Takto 
připravený materiál se naformátuje načisto, čímž je zajištěna přesnost a rovinatost dílců. Využití této 
funkce může mít ale negativní vliv na výtěžnost materiálu, kdy nářezový plán je primárně vytvořen z 
pásů a není tedy vytvořen nejefektivněji. Odstranění banánového efektu je za poplatek. 
 
Výběr banánového efektu: 
ANO 
 Bude vytvořen nářezový plán, kdy se pásy budou řezat dvakrát a tím se eliminuje pnutí v desce. 

NE 
 Bude vytvořen standardní nářezový plán s co nejefektivnější výtěžností. 

 
 

Upozornění na chybu v zadání dílce 
Pokud se po zadání parametrů dílce zobrazí červeně podbarvené pole, pak je tato zadaná hodnota 
chybná a musíte jí opravit. Zároveň se červeně podbarví i pole s číslem dílce, ve kterém je chybná 
hodnota. Informační řádka č. 16, kde je standardně jen informace o tom, že "Uvedené rozměry dílce jsou 
včetně hrany" se také červeně podbarví. Textově bude v řádce č. 16 chyba popsána a bude vám 
doporučeno řešení. 
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Vyplnění polí pro rozměry dílce a ohranění 
Název dílce 
 Zadejte stručný název dílce, maximálně 16 znaků. Název bude vytištěn na štítku dílce. 

Rozměry dílce 
 Zadejte rozměry dílce včetně ABS hran v milimetrech, rozměr A = po létech, rozměr B = napříč 

létům 

 

Počet 
 Zadejte množství dílců v kusech 

Orientace 
Po zadání rozměrů dílce je automaticky doplněna orientace let dílce na hodnotu ANO. 
ANO 
 Orientace let A - nářezový plán umístí dílec vždy stranou dílce A rovnoběžně s léty desky, tzv. po 

létech. 
NE 
 Orientace let N - na orientaci let dílce nezáleží a dílec může být otočen v nářezovém plánu 

libovolně. 

Volba tloušťky hrany 
Vyberte pole ve sloupci podle požadované tloušťky ABS hrany uvedené v záhlaví. (ABS 0,5 mm, ABS 1 
mm (ABS 0,8 mm), ABS 2 mm). 
Na jednom listu Materiálu lze zpracovat pouze jeden dekor ABS hrany tl. 0,5 mm v kombinaci s jedním 
dekorem ABS hrany tl. 1 mm (0,8 mm) a v kombinaci s jedním dekorem ABS hrany tl. 2 mm. V rámci 
jednoho listu Materiálu tedy nelze kombinovat více dekorů ABS hran stejné tloušťky. 
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Umístění hran 
Ze seznamu vyberte požadovanou možnost hranění. (hrana A = po letech, hrana B = napříč let). 
Pokud budete požadovat na dílci drážku, zadejte nejprve parametry umístění drážky a až poté vyberte 
strany pro umístění hran. (Více informací v oddílu zadání drážky) 
 

 
 
 
 

Vyplnění polí pro další úpravy dílce 
Tupl / Tripl 
Pokud chcete mít silnější výsledný dílec, můžete využít funkci TUPL nebo TRIPL, kdy vám naplocho 
slepíme dva nebo tři dílce kontaktním lepidlem. Slepený dílec ořízneme a ohraníme na vámi zadaný 
rozměr. 
TUPL 
 ZDVOJENÁ TLOUŠŤKA - výsledná tloušťka dílce se rovná dvojnásobku tloušťky zvoleného 

plošného materiálu. 

 
TRIPL 
 ZTROJENÁ TLOUŠŤKA - výsledná tloušťka dílce se rovná trojnásobku tloušťky zvoleného plošného 

materiálu. 
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Sdružený formát 
Sdružený formát určí skladbu dílců v nářezovém plánu tak, aby na sebe léta mezi jednotlivými dílci 
navazovala. Využívá se zejména při formátování čel zásuvek kontejnerů nebo vedle sebe ležících 
nábytkových dvířek. V jednom listu Materiálu můžete takto definovat až 9 kontejnerů SFP až s 9 dílci, 
mezi kterými je dělící řez proveden po létech a až 9 kontejnerů SFN až s 9 dílci, mezi kterými je dělící řez 
proveden napříč létům. 
 
SFP - sdružený formát, dělící řez mezi dílci po létech 
 Příklad SFP: čela zásuvek kontejneru 

 
 
 Příklad SFP: nábytkové dvířka 

 
 
 
SFN  - sdružený formát, dělící řez mezi dílci napříč létům 
 Příklad SFN: čela zásuvek kontejneru 
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 Příklad SFN: nábytkové dvířka 

 
 
Příklad popisu označení dílce sdruženého formátu (SF): 
 SFN_1:1  =    dílec SF, kde dělící řez mezi dílci napříč létům _ první kontejner : první čelo zásuvky 
 SFN_1:2  =    dílec SF, kde dělící řez mezi dílci napříč létům _ první kontejner : druhé čelo zásuvky 
 SFP_4:8  =    dílec SF, kde dělící řez mezi dílci po létech _ čtvrtý kontejner : osmé čelo zásuvky 

 
Každý dílec sdruženého formátu se musí zadávat do samostatné řádky po 1 ks, i když se bude jednat o 
dílce stejného rozměru v rámci jednoho sdruženého formátu. 
 

Drážka 
Do dílce umíme na nářezovém centru vyříznout drážku širokou 3,2mm a hlubokou 10mm.  
Drážka je vždy vyříznuta ze spodní strany dílce. 
 Příklad: na obrázku níže rozměr X udává vzdálenost drážky od protilehlé strany A 

 

 
 
Aby bylo jednoznačné, od které strany je rozměr X uveden, je nutné v případě ohranění dílce definovat 
umístění stran ohranění jako A, B, C, D nebo jejich kombinaci. 
Správný postup: Nejprve zadejte rozměr X a stranu dílce, od které je rozměr X uveden a teprve poté 
definujte umístění stran ohranění. Automaticky vám budou namísto stran A, B nabídnuty pro umístění 
ohranění strany A, B, C, D a jejich kombinace. 
V případě použití dílce jako pravého a levého a různého ohranění přilehlých stran drážky, musíte pravý 
dílec zadat s opačným hraněním přilehlých stran než dílec levý, abyste při kompletaci levého a pravého 
dílce měli přilehlé strany drážky stejně ohraněny. Při kompletaci levého a pravého dílce musíte jeden 
z dílců stranově otočit, abyste měli při kompletaci, např. zásuvky, drážky na dílcích proti sobě. 
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Dokončení objednávky 
Po vyplnění objednávkový formulář uložte. 
Před odesláním zkontrolujte správnost vyplněných údajů ve formuláři. 

Automatická kontrola 
Bezchybné a úplné vyplnění všech listů Materiálů je potvrzeno na listu „Objednávka“ v poli „stav“ 
textem „objednávka je OK“. 
Pokud bude v poli „stav“ text „ CHYBA v objednávce “ proveďte kontrolu a opravu na listu Materiálu, 
u kterého je chyba identifikována. 

Odeslání objednávky 
Uložený objednávkový formulář s příponou pro EXCEL (.xls, .xlsx) odešlete na e-mail obchodního centra, 
u kterého zakázku objednáváte. 
Objednávkový formulář odesílejte vždy jako přílohu e-mailu. 
 
 

Aplikace pro vyplnění formuláře 
Microsoft Excel 
Objednávkový formulář je optimalizován pro aplikaci Microsoft Excel 97-2003 a vyšší verze. 
Objednávkový formulář je možné vyplnit i v aplikacích OpenOffice Calc a LibreOffice Calc. Funkčnost 
těchto aplikací závisí na verzi dané aplikace a je bez záruky. Doporučujeme používat vždy aktuální verzi 
těchto aplikací. 
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Možné problémy při vyplňování 
OpenOffice Calc 
Při mazání hodnot klávesou DEL ve formuláři zachovejte vždy toto nastavení. 
 

 
 

Při ukládání souboru uložte vždy typem „Zachovat stávající formát“. 
Potvrdit formát souboru 
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LibreOffice Calc 
Při ukládání souboru uložte vždy typem „Použít formát Excel 97-2003“ 
Potvrdit formát souboru 
 

 
 
 

Kontakty 
Vyplněný objednávkový formulář odesílejte e-mailem na adresu vašeho OC Kili: 
Dilce.Cbudejovice@kili.cz 
Dilce.Tabor@kili.cz 
Dilce.Strakonice@kili.cz 
 
 
 
© 2020 Kili, s.r.o 
Objednávkový formulář je určen výhradně pro objednávky odesílané do firmy Kili, s.r.o. 
Objednávkový formulář verze 3.x neobsahuje žádné makra. Všechny funkčnosti jsou v objednávkovém 
formuláři verze 3.x nastaveny pouze pomocí vzorců a podmíněných formátování. 
Aktualizace návodu: 9. 3. 2022 
Vytvořil: Karel Bláha e-mail: Karel.Blaha@kili.cz 
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