
Dětské tričko s 
dlouhými rukávy *

100% bavlna, velikosti:  
104-134/140, za

Dámské tričko *
velikosti: 36-48, za

Sametový polštář
s výplní, rozměry:  45 x 45 cm, za  

CÍTÍME DOBŘE
Spolu se

Dětský kostým 
čarodějnice

včetně klobouku, velikosti:  
3-5 let, 6-7 let, 8-10 let, za

Výrobky označené * mají certifikáty  
Ökotex a Cotton made in Africa. 

Platnost od 10.10.2022

Pánský  
pletený pulovr
kulatý výstřih, melírovaný  
vzor, velikosti: M-XXL, za

www.kik.cz



BC mood indigo
19-4025 TCX

meteorite
19-4008 TCX 

print size  240mm x 265mm for size 42 and up please scale to 276mm x 305mm

pale mauve
15-1607 TCX

mesa rose
17-1609 TCX

snow white
11-0602 TCX

AW 190710//02.12.2021

Dámské 
tričko ** *** 
velikosti: 36-48, za

Výrobky označené *** mají  
certifikát Ökotex.

Výrovky označené **  
mají certifikát  

Cotton Made in Africa. 
Výrobky označené **** mají  

certifikát GOTS. 

Dětské tričko s  
dlouhými rukávy ** ***

100% bavlna, velikosti:  
104-134/140, za

79,00 Kč

199,00 Kč

119,00 Kč

 Kojenecké
 punčocháčky*** ****

   různé vzory, velikosti: 46-52, 56-62, za

Dětské tepláky**
100% bavlna, velikosti: 104-134/140,   
za

 Dětské tričko s
 dlouhými rukávy**

  100% bavlna, velikosti: 104-134/140, za

www.kik.cz



Dětská mikina s kapucí ** 
100 % bavlna, velikosti:  

104 -134/140, za

Pánská mikina  
s kapucí **

velikosti: M-XXL, za

Výrobky označené ** mají certifikáty  
Ökotex a Cotton made in Africa. 

249,00 Kč 249,00 Kč 129,00 Kč

Dámské tepláky**
 velikosti: 36-48 , za

Dámská mikina s kapucí**
 velikosti: 36-48, za

Pánské tričko**
 velikosti: M-XXL, za

www.kik.cz



Spolu se cítíme dobře

249,00 Kč 199,00 Kč 249,00 Kč

249,00 Kč 199,00 Kč

129,00 Kč 49,00 Kč 35,00 Kč

Dámská souprava** ***
podprsenka velikosti: 75B-85D, string  kalhotky: 
S-L, za

Dámské kalhotky** ***
souprava, velikosti: S-XL, za

Dámská podprsenka 
Big Size** ***
velikosti: 90B-100D, za

Dámské legíny** ***
 žebrované, velikosti: 36-48, za

Dámské tričko** ***
 velikosti: 36-48, za

 Poznámkový blok A5****
 88 listů, linkovaný, s gumičkou, za

Blok na malování A4*****
 80 listů, za

Kroužkový blok A4*****
 80 listů, čtverečkový/linkovaný s
 okraji, za

www.kik.cz



Maska 
za

Pohár 
na víno
300 ml, za

Halloween
Happy

 Čarodějnický klobouk  Pohár na pití  Čelenka s netopýrem

35,00 Kč 35,00 Kč 49,00 Kč

 ø: 38 cm, výška: 36 cm, za  500 ml, za  za

www.kik.cz



Happy Halloween

 Nafukovací balónky  Serpentýny  Posypová dekorace
 pavouci

 Papírová brčka  Dekorační kostra s
 přehozem

 Party párátka  LED balónky

49,00 Kč 35,00 Kč 35,00 Kč

35,00 Kč

35,00 Kč

 40 kusů, za  3x18 roliček, délka: 3 m, za

 50 dílků, za

 9 dílů, rozměry: 20 cm, Ø: 0,6cm, za

 individuálně nastavitelné paže, rozměry:
  54x87 cm, za

 sada 20 kusů, za  5 kusů, za

www.kik.cz



Dětský kostým dýně
s kapucí a vatovaným břichem, 
velikosti: 3-5 let, za

 Náhrdelník a náramek

149,00 Kč

129,00 Kč

49,00 Kč

Dětský kostým fantóm
 velikosti: 6-7 let,  8-10 let, za

 Dětský kostým 
 čarodějnice

    za

 sada, s lebkami, délka náramku: 46 cm,
 délka náhrdelníku:  78 cm, za

www.kik.cz



Dámské legíny 
žebrované, velikosti: 
36-48, za

Dámské šaty
dlouhé rukávy, výstřih 
do V, velikosti: 36-48, za 

elegance
Pohodlná

149,00 Kč

249,00 Kč

199,00 Kč

 Dámské legny*
 velikosti: 36-48

 Dámské šaty
 dlouhé rukávy, výstřih do V, velikosti: 
36-48, za

 Dámské tričko
 dlouhé rukávy, se šněrováním, 
 velikosti: 36-48, za

www.kik.cz



Pohodlná elegance

 Dámské flaušové
 kalhoty na volný čas

 Dámské tregíny

199,00 Kč 199,00 Kč 349,00 Kč

279,00 Kč

79,00 Kč

Dámské džegíny
 pružný pas, ozdobné kapsy, velikosti: 36-48, za

Dámské kalhoty na volný čas
 pružný pas s tunýlkem, velikosti: 36-48,  za

Dámské strečové kalhoty
 pružný pas, velikosti: 36-48, za

 úzký střih, pružný pas, velikosti:
36-48, za

 Dámské flaušové ponožky
   s ABS potiskem, velikosti: 35-38, 39-42, za  s ozdobnými zipy, pružný pas, károvaný

 vzor, velikosti: 36-48, za

www.kik.cz



Pánský  
pletený pulovr
kulatý výstřih, melírovaný 
vzor, velikosti: M- XXL, za

Pánské  
funkční tričko 

velikosti: M-XXL, za

Pánské 
tepláky 
velikosti: M-XXL, za

 móda na podzim

www.kik.cz

Sportovní



cítím nejlépe!

Sametový polštář
s výplní, rozměry: 60x60 cm, za

Flanelová deka
různé vzory, rozměry:  
130x170 cm, za

Doma se 

 Rustikální svíčka  Dekorační podnos se
 štrasem

59,00 Kč 39,00 Kč 199,00 Kč

Rustikální svíčka
 metalická, rozměry:  7x12 cm, za  metalická, rozměry:  7x7,5 cm, za

 rozměry:  20,5x20,5x4,5 cm, za

www.kik.cz



Doma se cítím nejlépe!

 Proutěná lucerna  Proutěná lucerna  Povlak na polštář

 TV deka s rukávy  Deka

 Běhoun na stůl  Svíčky  Podnos kmen stromu

249,00 Kč 129,00 Kč 99,00 Kč

349,00 Kč 249,00 Kč

129,00 Kč 149,00 Kč 59,00 Kč

 oválná, rozměry:  23x23x30 cm, za  kulatá, rozměry:  17x17x13 cm, za  rozměry:  50x50 cm, za

 s kapsou, rozměry:  150 x 180 cm, za  rozměry:  140x200 cm, za

 oboustranný motiv, sametový a lesklý
 vzhled, rozměry:  40x160 cm, za

 sada s čísly 1 - 4, rozměry:  5,7x10 cm,
 za

 ze dřeva, rozměry: 20x20x2 cm, za

399,00 Kč

 Dětské povlečení
 rozměry:  140x200 / 70x90 cm, za

www.kik.cz



S - XXL

@ TĚŠÍME 
SE NA 
VÁS!

Móda ve všech
velikostech!

Pro celou rodinu. 

Vždy v obraze!
S naším newsletterem.*

Dobrá kvalita!
Výhodné ceny.

Výměna!
Bez diskuze. 

* K odběru našeho newsletteru se můžete přihlásit na www.kik.cz!

KiK – více než 4 000 filiálek po celé Evropě
Další filiálky ve Vašem okolí najdete na www.kik.cz | K odběru aktuálního newsletteru se můžete přihlásit na našich webových stránkách!

OP09 2022 CZ · Nabídka platí do vyprodání zásob. Prodej v množství běžném pro domácnost. 
Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Chyby vyhrazeny: 

KiK textil a Non-Food spol. s.r.o. · IČ: 278 75 288 · se sídlem Lihovarská 1060/12  190 00 Praha 9 · zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123379

Platnost od 10.10.2022




