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Viacúčelový vysávač
na popol, nerezový, elektrický, 1000 W, 
objem 18 l, vhodný aj na väčšie, suché nečistoty 

na vysávanie 
popola, piesku, pilín 

a ďalších nečistôt
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Sporák AS LUX
výkon 8 kW, rozmery 84,5x90x65,4 cm, dymovod ø 150 mm, vrchný, hmotnosť 155 kg, 
účinnosť 78 %, moderná kombinácia smaltovaných bokov a prednej nerezovej časti, červený

Krbové náradie KLASIK
kov+nerez, 4-dielne so 
stojanom, lopatka, metlička, 
kutáč, kliešte, výška 65 cm

Lampový 
olej PE-PO 
objem 1 l, číry, 
vhodný aj do faklí

Krbové zápalky
dĺžka 20 cm, 50 ks 
v krabičke, ideálne 
pre grily, krby a kachle

Pevný podpaľovač
prírodný, balenie 100 ks + 20 ks 
zadarmo, určený pre grily, kachle a krby

Krbové náradie 
MODERNA
kov+nerez, 4-dielne so 
stojanom, lopatka, metlička, 
kutáč, kliešte, výška 65 cm

Krbové náradie IRIS
kovové, 3-dielne 
so stojanom, výška 34 cm, 
lopatka, metlička, kutáč

Noša na drevo 
BASIC
kovová, rozmery 
48x38x42 cm

Plech pod kachle
kovový s povrchovou úpravou, rozmery 50x80 cm

Elektrický ohrievač - agregát
výkon 3,3 kW, ventilátor, regulácia teploty, 
použiteľný ako doplnkový zdroj tepla 
v uzavtretých priestoroch (byty, dielne, garáže)

Sporák ELEGANT 3 
výkon 6,5 kW, 
rozmery 
vxšxh 71x72x52 cm, 
dymovod ø 120 mm, 
bočný, hmotnosť 
71 kg, palivo drevo, 
farba biela

Krbové kachle MBS HIT
výkon 11 kW, rozmery vxšxh 88,5x55x44 cm, 
dymovod ø 120 mm, vrchný, účinnosť 82 %, 
hmotnosť 71 kg, smaltovaný plech, skosené 
bočné steny

Sporák De luxe R46
výkon 5 kW, rozmery 
vxšxh 85x92x57 cm, dymovod 
ø 120 mm, vrchný, bočný, 
hmotnosť 105 kg, účinnosť 
74 %,  palivo drevo, rozmery 
ohniska 21x17x40 cm, 
s poklopom, presklená rúra 
s teplomerom, farba hnedá    

Krbové kachle ŽAR
výkon 7 kW, rozmery vxšxh 93x48x46 cm, 
dymovod ø 118 mm, vrchný, hmotnosť 60 kg, 
ohnisko šxvxh 31x35x35 cm, liatinová 
platňa a dvierka ohniska

Krbové kachle KONZUL
výkon 8 kW, rozmery vxšxh 93x49x46 cm, dymovod 
ø 118 mm, vrchný, účinnosť 56 %, hmotnosť 75 kg, 
oceľový plech, liatinová platňa a dvierka

Svietnik SNEHULIAK
na čajovú sviečku, 
výška 20 cm Lampášik na čajovú sviečku

kovový, rozmery 14x9 cm, 
biely alebo červený

Betlehem
drevený, rozmery 20x15 cm, 
so 6 figúrkami, s LED osvetlením Betlehem Svätá rodina

plastový, rozmery 11,5x3x13 cm, 
3 rôzne dizajny

Betlehem
rozmery 20,3x5,5x15 cm, 2 rôzne dizajny

Lampáš na čajovú sviečku 
kovový, rozmery 9x9 cm, výška 
s rúčkou 23 cm, presklené steny, biely

Čajové sviečky LED
rozmery 3,8x1,8 cm, sada 2 ks, batérie súčasťou balenia

Petrolejový lampáš
výška 25 cm, možnosť zavesiť

Drevená lavica SKOPJE
so sedákom, na nožičkách, rozmery šxhxv 75x32x43 cm, 
2 prútené košíky s textilnou vložkou

Drevená lavica ASTANA
so sedákom, rozmery šxhxv 
77x33x47 cm, 2 prútené košíky 
s textilnou vložkou

Drevená 
komoda 
TIRANA
s rozkladacou 
žehliacou doskou, 
rozmery šxhxv: 
130/60x36x84 cm, 
s 2 prútenými 
košíkmi

Drevená komoda MUSCAT

Puzdro na mobil 
na rameno + slúchadlá
ochranný obal pre smartfóny 
s uhlopriečkou do 5", zapínanie na suchý 
zips, reflexné prvky, vrecko na kľúčik, 
+ vysokokvalitné športové slúchadlá 
s mikrofónom a systémom Extra Bass, 
ovládanie na kábli, dĺžka 120 cm 

Umelý sneh
v spreji, objem 150 ml

Sane TATRA
drevené, dĺžka 105 cm, 
textilný výplet

Meteostanica OMEGA
bezdrôtová, displej s LED podsvietením, 

zobrazuje čas, kalendár, vnútornú 
teplotu (-10/+50°C), vonkajšiu teplotu 

(-30/+70°C), vlhkosť (20-95 %), funkcia 
predpoveď počasia, budík s odkladom

Stojan na stromček 
plastový, otvor ø 10 cm, plniteľný vodou

Stojan na stromček 
kovový, otvor ø 63 mm, zelený

Stojan na stromček 
HVIEZDA
liatinový, plniteľný vodou, 
rozmery 37x35x11,2 cm 

Vianočné svetlá
40x LED na 8 drôtikoch, dĺžka 43 cm, 
batérie 3xAA nie sú súčasťou balenia, 
vhodné do interiéru, na dozdobenie 
adventných vencov a podobne

Vianočné svetlá 
120x LED, žiarovky 5 mm, dĺžka svetelnej 
reťaze 9 m + 3 m zelený napájací kábel, 
IP44 adaptér, vhodné do interiéru i exteriéru

Stojan na stromček
drevený, rozmery 45x45 cm, 
plniteľný vodou, kovové upínanie 

Vianočné svetlá 
560x LED, husté - vzdialenosť medzi 
žiarovkami iba 2 cm, žiarovky 5 mm 
dĺžka svetelnej reťaze 11 m + 3 m zelený 
napájací kábel, 8 funkcií, IP44 adaptér, 
vhodné do interiéru i exteriéru, 
ideálne na stromček s výškou 180 cm

Dekoračné 
svetlá 
laserová lampa 
na projekciu zelených 
a červených hviezd, 
2 farebné režimy (zelený 
alebo zeleno-červený), vytvorí 
pôsobivé osvetlenie pre každú 
príležitosť, jednoduché použitie 
bez potreby montáže, 
laserová trieda 2, 
max. výkon 1mW

STAR SHOWER
projekcia do 60 m2, zo vzdialenosti 
100 m, statická projekcia

STAR SHOWER MOTION
projekcia do 300 m2, zo vzdialenosti 
100 m, pohyblivá projekcia

Vianočné svetlá 
farebné, 120x LED, žiarovky 5 mm, 
dĺžka svetelnej reťaze 9 m + 3 m 
zelený napájací kábel, IP44 adaptér, 
vhodné do interiéru i exteriéru

Vianočné svetlá 
240x LED, žiarovky 5 mm, dĺžka svetelnej 
reťaze 18 m + 3 m zelený napájací kábel, 
vzdialenosť medzi LED 7,5 cm, adaptér 
IP 44, vhodné do interiéru i exteriéru

Drevená hokejka
drevo-laminát, 
dĺžka 150 cm, zahnutá 
doľava/doprava

Boby RACE
detské, plastové, 
rozmery 87x40 cm, rôzne farby
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Kovový regál
4 police, každá má nosnosť 30 kg, 
rozmery 150x75x30 cm, biely

Poštová schránka ST102
tepaná, rozmery 35x39 cm 
+ valec ø 10 cm, plnenie spredu

Schodíky SUPERMAX 3
oceľové, skladacie, 
3 protišmykové schodíky, 
zložené rozmery 115x47 cm, 
vrchný schod vo výške 69 cm, 
nosnosť 150 kg

Kufrík 
na náradie NEW 
plastový, 22", kovová 
rúčka ø 28 mm

Gola sada 
94-dielna
chrómvanádium, 
gola 1/2" 10-32, 
gola 1/4" 4-14, račňa, 
nadstavce, bity, 
kardán, v kufríku

Rukavice FIREFINCH
pracovné, zateplené, 
kombinované, veľkosť č.11  

Zváračka - invertor
10 - 150 A, 230 V, rozmery 28x13x21 cm, 
s príslušenstvom, hmotnosť 5,8 kg, na rutilové 
aj bázické elektródy ø 1,6-4 mm, v kufríku

Plachta STANDARD
zakrývacia, na obvode upínacie oká, rozmery 3x5 m, modrá

Pasca na hlodavce
rozmery 63x16x20 cm, 
kovová klietka na bezpečný 
odchyt väčších hlodavcov

Návnada RATIMOR
rodenticíd vo forme parafínových blokov, 
hmotnosť 250 g, účinná ochrana pred 
myšami a potkanmi, vysoká odolnosť voči 
povetenostným podmienkam 
a vplyvom okolia, ideálna na použitie 
vo vlhkom prostredí

Kamera do auta Full HD
nastavenie rozlíšenia Full HD 1080/WVGA/VGA, 
LCD displej 2,31", režim fotografovania, nočné osvetlenie, 
USB 2.0, vstavaný mikrofón, podpora microSD kariet 
do 32 GB triedy 6 a vyššej, výstup AV, HDMI

Tavná pištoľ 
80 W, na tavné hmoty (lepidlové 
tyčinky) ø 11,2 mm, 14-16 g/min

Multifunkčná lampa
LED, nabíjateľná, s bočným reflektorom 
a smerovým svietidlom, možnosť použiť 
ako externú nabíjačku, praktický magnet 
na uchytenie

praktický m
agnet

možnosť použiť ako nabíjačku

na kempovanie

do garáže

do dielne

do domácnosti
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Fólia na auto 
rozmery 147x69 cm, odráža slnečné 
žiarenie i zabraňuje tvorbe námrazy

Škrabka 
s metličkou
plastová, s penovou rúčkou, 
dĺžka 65 cm, na autosklo

Posypová soľ
kamenná, 
balenie 10 kg

Sekáč 
na ľad
kovový, šírka 
25 cm, drevená 
násada 100 cm

Odhŕňač 
na sneh
plastový, 
šírka 46 cm, 
drevená násada 
s plastovou 
rúčkou

Detský 
odhŕňač BOBO
plastový, 
šírka 25 cm, 
drevená násada

Odhŕňač 
na sneh 
ARCTIC
plastový, 
šírka 80 cm, 
s kolieskami

Odhŕňač 
na sneh 
ALPINUS
plastový, 
šírka 55 cm, 
kovová násada 
potiahnutá 
plastom, 
hmotnosť 1,5 kg
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kvalitné prevedenie

s praktickou žehliacou doskou

"Dotvorte si kúzlo bielych Vianoc"

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016
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Prajeme Vám požehnané Vianoce plné lásky a rodinnej pohody.

pre otecka

pre šoférov

pre šoférov

pre celú rodinu

pre športovcov

pre deti

do domácnosti

pre deti

do domácnosti

pozrite si video

pozrite si video

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované 
počas akcie v trvaní od 14.11.2016 do 3.12.2016 alebo 
do vypredania skladových zásob. Dostupnosť tovaru u jednotli-
vých predajcov môže byť na objednávku. Použité obrázky môžu 
mať ilustračný charakter. Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných 
predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá.

Tovar do tejto akcie zabezpečuje KiNEKUS Veľkoobchod.
Ak ste nedostali niektorý z akciových tovarov u predajcov, 
dajte nám to prosím vedieť – vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09. 

Miesto pre pečiatku Vášho 
najbližšieho predajcu:

777

2-



do každej domácnosti

pečieme s radosťou

kde sa dobre varí,
tam sa dobre darí

Hrnček LUTEK
keramický, objem 350 ml, 
čierny, farebné vnútro a dekor

Poháre - štamprlíky FUNNY
sklenené, objem 25 ml, sada 6 ks

2 ks
sada

6 ks
sada

6 ks
sada

3 ks
sada 30 ks

sada

12 ks
sada

10 ks
sada

6 ks
sada

6 ks
sada

6 ks
sada

18 ks
sada

18 ks
sada

30 ks
sada

24 ks
sada

6 ks
sada

Domáce výrobky 
sú najlepšie

Vysoké a štíhle poháre 
(tzv. flautové) udržia 
vďaka svojmu tvaru 
v sekte viac bubliniek 
ako široké otvorené 
poháre.

praktické držiaky 
na sušenie ponožiek

Pripravte si 
skvelé domáce 

cestoviny

7 70

11,-

Konečne dostatočne veľké 
taniere pre slovenskú rodinu

Nájdi kód
Hľadáme časť slova, ktoré sa nachádza v popisoch tovarov uvedených 
v tomto letáku. Hľadaný kód je „tvorí“.
Kto nájde, pri ktorom tovare je kód použitý a poš le odpoveď na 
kod@kinekus.sk, bude zaradený do žrebovania o 5 cien v celkovej 

hodnote 100 eur.
Súťaž trvá do 3.12.2016

Výsledky žrebovania budú zverejnené na stránke www.kinekus.sk.
Zaslaním odpovede súhlasíte s použitím Vašej emailovej adresy na marketingové účely spoločnosti Kinekus.
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949
objem 2,3 l

690
objem 2 l

549
objem 0,5 l

670
objem 0,75 l

790
objem 1 l

990
objem 3 l

1290
objem 3,5 l

1190
ø 24 cm

339
29x23x4,5 cm

440
34x26,5x5 cm

530
37,5x29,5x5,5 cm

550
42x29,5x4,5 cm

549
objem 15 l

990
objem 30 l

1350
ø 26 cm

1490
ø 28 cm

1190
ø 21 cm 

objem 6 l

1590
ø 25 cm 

objem 10 l

1999
ø 26 cm 

objem 10 l

3790
ø 30 cm 

objem 17 l

Smaltovaný hrniec
s pokrievkou, s dekorom

Smaltovaný kastról
s pokrievkou, objem 8 l, 
ø 28 cm, s dekorom

Hrncová sada NOBLE
nerezová, ø/objem hrncov 16 cm/1,6 l, 20 cm/3,1 l, 24 cm/5 l, 
kastról ø 16 cm/1,6 l, so sklenenými pokrievkami

Nerezový hrniec
so sklenenou pokrievkou, na všetky druhy sporákov 
vrátane indukcie, vhodný do umývačky riadu

Smaltovaný hrniec VP
objem 40 l, ø 40 cm, s pokrievkou

Pekáč "HUSA" 
z jánskeho skla, objem 8 l, s vekom, hranatý

Smaltovaný pekáč BSE 
kvalitný, 2-dielny, rozmery 32x24 cm, s ušami 40 cm, český výrobok

Keramický pekáč
glazovaný, objem 6 l, 
rozmery 41x27x15 cm

Smaltovaný pekáč
dvojitý, dĺžka 35 cm

Panvica PARMA
hliníkové jadro, nepriľnavý povrch s kameninovým efektom, 
vhodná na všetky typy sporákov, perfektná pre indukciu

Zapekacia miska PAPRIČKY
keramická, rozmery 24x15x7 cm, 
rôzne farby, dekor papričky

Šálky s podšálkami LUTEK
keramické, na drôtenom stojane, 
objem 220 ml, sada 6 ks

Čajník MELODY
nerezový, objem 2,5 l, fialová rukoväť 
s tlačidlom na otváranie, vhodný 
na všetky typy sporákov vrátane indukcie

Misky DEFNE
sklenené, číre, objem 315 ml, 
hranaté, sada 2 ks

Poháre na šampanské VENUE
sklenené, číre, objem 220 ml, sada 6 ks

Poháre - štamprlíky VIKTORIA
sklenené, číre, objem 25 ml, sada 6 ks, 
hrubostenné, so silným dnom

Poháre - štamprlíky SLIVKA NEW
sklenené, objem 25 ml, sada 6 ks, dekor slivka

Policový papier
voskovaný, rozmery 0,5x10 m, farebný

Taška sieťovka
klasická, ľahká, skladná, 
a zároveň objemná 
s extrémnou pevnosťou, 
farebná

Poháre na víno VENUE
sklenené, číre, objem 340 ml, 
sada 6 ks

Miska GRAF
keramická, objem 600 ml, s uškami, 
biela, 4 rôzne prírodné dekory

Radielko
nerezové, dĺžka 16 cm, 
plastová rúčka s očkom 
na zavesenie v 6 farbách

Silikónová 
vareška
dĺžka 28,5 cm, 
tvar D, farebná

Krájač 
varených zemiakov
antikorový drôt, ø 8 cm

Haluškár LUX
z pevného plastu a nerezu, farebný, hĺbka 
46 mm, vonkajší/vnútorný ø 180/162 mm, 
otvory ø 10 mm, celková dĺžka 335 mm

Posuvný haluškár
nehrdzavejúca oceľ, rozmery 
34x11 cm, otvory ø 10 mm, 
farebná plastová rukoväť 
a pohyblivá časť

Strojček na rezance
mechanický, na prípravu čerstvých domácich cestovín, 
6-stupňové nastavenie tlaku, max. šírka cesta 150 mm

Termomisa PARISA
plastová, s nerezovou vložkou, objem 
2,5 l, s vekom, na udržanie teploty 
teplých i studených pokrmov, farebná Termomisa PALAZIO

plastová, s nerezovou vložkou, 
s vekom, na udržanie teploty 
teplých i studených pokrmov

Termomisa PICASSO
plastová, s nerezovou vložkou, 
s vekom, na udržanie teploty teplých 
i studených pokrmov, farebná

Nerezový termodžbán
objem 1,25 l, pevná rúčka, tlačidlo 
pre pohodlné nalievanie nápojov

Príbor MONTREAL
30-dielny, kvalitný, z chrómniklovej ocele 
18/10, 6x lyžica, 6x vidlička, 6x nôž, 
6x kávová lyžička, 6x vidlička na múčnik

Príbor HOTEL
24-dielny, 
nehrdzavejúca oceľ 
17/00, 6x lyžica, 
6x vidlička, 6x nôž, 
6x kávová lyžička, 
balenie v kazete

Tanierová sada KATY
porcelánová, 18-dielna, 6x plytký tanier ø 27 cm, 6x hlboký ø 23 cm, 
6x dezertný ø 23 cm, vhodné do umývačky riadu aj mikrovlnky

Tanierová sada PENELOPE
porcelánová, 18-dielna, 6x plytký 
tanier ø 27 cm, 6x hlboký ø 23 cm, 
6x dezertný ø 23 cm, vhodné 
do umývačky riadu aj mikrovlnky, 
s jemným dekorom

Odkvapávač na riad 
plastový, s podložkou, rozmery 30x37x8 cm, 
rôzne farby

Nerezová 
termoska
s poistným 
ventilom, 
objem 0,75 l, 
výška 28 cm

Nerezová termoska
s jednodotykovým bezpečnostným uzáverom, ľahká 
a praktická, nevhodná do umývačky riadu, farebná 
metalická povrchová úprava, zelená alebo červená
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dekor kvety
dekor lístie

krémová
motív 
princezná

m
otív princezná

motív macko Pú

motív 
macko Pú

tehlová

Vykrajovačky
pocínovaný, zdravotne nezávadný plech, 
sada 3 ks, tvary anjel, zvon, podkova

Formičky ORECH
pocínovaný plech, dĺžka 4,5 cm, sada 30 ks

Vianočné vykrajovačky
pocínovaný plech, veľkosť 5-8 cm, 
sada 10 ks, rôzne vianočné tvary

Vianočné vykrajovačky
pocínovaný plech, vianočný mix, sada 12 ks

Forma srnčí 
chrbát
pocínovaný plech, 
dĺžka 30 cm

Zdobička na tortu
plastová tuba, 3 špičky, 
na jemné zdobenie torty, 
perníkov

Vykrajovacia forma VANILLA
plastová, rozmery 30x21 cm, 2 lišty, 
stierka, na 40 ks vanilkových rožtekov

Fólia na pečenie
rozmery 40x33 cm, na viacnásobné 
použitie, nepriľnavý povrch - bez potreby 
mastenia plechu

Plech na pečenie
smaltovaný

Stierka 
na cesto
silikónová, 
s drevenou rúčkou, 
dĺžka 28 cm, 
český výrobok

Dóza na potraviny 
PARTY 
plastová, s úchytom 
rozmery 30x47x9,5 cm, 
odnímateľný vrchnák 

Doska na cesto
drevená, rozmery 45x65x1,5 cm, klasická 

Kuchynská váha
mechanická, váživosť do 5 kg, 
retro vzhľad, rôzne farby

Kuchynská váha SILVA
kovová, mechanická, s posuvnými 
závažiami (kg, g), váživosť do 13 kg, 
plastová miska 30x15 cm

Mlynček so sadou bubnov
kovový, sada obsahuje 5 bubnov, 
na strúhanku, zemiaky, uhorky a inú zeleninu

Mlynček na mak CB
teleso, drvič, kľuka 
a matice z nehrdzavejúcej 
ocele, upínanie na stôl 
(do 3,5 cm) pomocou skrutky, 
kvalitný český výrobok

Mlynček 
na strúhanku
s prísavkou, pevné 
uchytenie 
na hladký povrch

Sušiak 
na bielizeň BRUNO
oceľový, ošetrený 
práškovou farbou, celková 
dĺžka šnúr 13,5 m, 
rozmery zložený 107,5x71x10 cm 
 rozložený 156x68x98/198 cm, 
moderný a praktický dizajn

Kôš na špinavú bielizeň
plastový, objem 60 l, rozmery 
54x45x32 cm, rôzne farby

Regál na topánky
plastový, 3 police, rozmery vxšxh 
43x50x34 cm, na špinavé, mokré topánky  

Rohož KRÚŽKY
predložka pred dvere, guma+textil, rozmery 45x75 cm, vzor krúžky

Stôl BABY DISNEY
plastový, rozmery 55x50 cm, 
výška 44 cm, s rozprávkovým motívom

Stolička BABY DISNEY
plastová, rozmery 40x36 cm, výška 52 cm, 
s rozprávkovým motívom

Lampa LED KLIP
stolová, výkon 3,5 W, 14x LED SMD, 160 lm, 
farba svetla 5500K, so štipcom na uchytenie

Detský box TRUHLICA
plastový, objem 42 l, 
rozmery 57x38x39 cm 
na kolieskach, dvojfarebný

Detský box FROZEN
plastový, objem 20,5 l, 
rozmery 37x27,5x27 cm, 
rozprávkový motív Frozen

Hranatý kôš PALMA
košík z palmových listov, s úchytmi

Mechanická 
metla PEGAS
kovová, 
rozmery 27x20 cm, 
1 veľký + 2 malé 
kartáče, kovová násada 
120 cm, s hrebeňom 
na vyčesávanie nečistôt

Kôš na odpad STANDARD
plastový, s výklopným vekom

Rotačný mop SPIN
plastový, náhradná hlava, s násadou, 
s nádobou bez pedálu, jednoduché 
žmýkanie zasunutím násady do nádoby

Stierka na okná 
silikónová, šírka 30 cm 

Mop EURO SZENILI
plastový, teleskopická násada 68-120 cm, záber 
41 cm, rýchloschnúce mikrovlákno s použitím 
novej technológie zachytávajúcej nečistoty 

Kuchynská 
váha SILVER
digitálna, nerezová, 
s LCD displejom, váživosť 
do 5 kg, rozmery 21,5x14 cm

Osobná váha WOOD
digitálna, sklenená s LCD 
displejom, max. do 180 kg, 
rozmery 28x28 cm, dekor 
drevené dosky

Papierové utierky
100 % celulóza, 2-vrstvové, 
výška 23 cm, 320 útržkov, 
rolka 80 m, nezanecháva šmuhy, 
nepúšťa vlákna, pevná aj za mokra

Sušiak 
na bielizeň HAPPY
kovový, celková dĺžka snúr 20 m, 
rozmery rozložený 174x68x110 cm, 
zložený 104x68x90 cm

Sušiak 
na bielizeň STAR
oceľový, ošetrený práškovou 
farbou, celková dĺžka 15 m, 
rozmery zložený 78x60x8 cm, 
rozložený 60x53x144 cm, pevný

Žehliaca doska 
PERFECT
podklad kovová mriežka, 
bavlnený poťah s 8 mm penou, 
odkladacia plocha na žehličku, 
rozmery dosky 120x38 cm, 
nastaviteľná výška 
max. 95 cm, so zásuvkou, 
s rukávnikom na žehlenie 
rukávov ZADARMO

Žehliaca doska BASIC
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah 
s 5 mm penou, rozmery dosky 
110x30 cm, nastaviteľná výška 
max. 90 cm, prierez nohy ø 20 mm, 
s odkladacou plochou na žehličku

Lúskač 
na orechy TIGER
kovový, dĺžka 19 cm, 
zároveň otvárač 
na PET fľaše 
a šampanské

Valček 
na cesto 
drevený, ø 6 cm, 
dĺžka pracovnej 
plochy 25 cm, 
celková dĺžka 45 cm
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Mlynček 
na mäso NEW
celokovový, č.32, 
pevný, upínanie 
na stôl 4 skrutkami, 
drevená rúčka

Mlynček 
na mäso NEW
celokovový, pevný, upínanie 
na stôl, drevená rúčka

Mlynček na mäso 
PORKERT
liatinový, upínanie na stôl, 
český výrobok

Plnička jaterníc a klobás PERFEKTA
nerezová, objem 4 l, 4 ks nadstavce 
ø 25/22/19/15 mm, 2 ks upevňovacie skrutky

5990

7490

4490
č.5

1790
č.5

53,-
č.8

27,-
č.10

varte zdravšie
jedlo pripravené 
v keramickom pekáči 
si zachová oveľa viac 
vitamínov

VŽDY v tej správNEJ teplote

NEPRIĽNAVÝ POVRCH

jednoduché 

žmýkanie

kvalitné vyhotovenie

rukávnik zadarmo

stabilná

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

3 úrovne intenzity osvetlenia

pre babičku

pre gazdinky

pre školákov

pre mamičku

pre turistov

do domácnosti

pre mamičku

do domácnosti

pre dedka

pre deti

pre rodičov



do každej domácnosti

pečieme s radosťou

kde sa dobre varí,
tam sa dobre darí

Hrnček LUTEK
keramický, objem 350 ml, 
čierny, farebné vnútro a dekor

Poháre - štamprlíky FUNNY
sklenené, objem 25 ml, sada 6 ks

2 ks
sada

6 ks
sada

6 ks
sada

3 ks
sada 30 ks

sada

12 ks
sada

10 ks
sada

6 ks
sada

6 ks
sada

6 ks
sada

18 ks
sada

18 ks
sada

30 ks
sada

24 ks
sada

6 ks
sada

Domáce výrobky 
sú najlepšie

Vysoké a štíhle poháre 
(tzv. flautové) udržia 
vďaka svojmu tvaru 
v sekte viac bubliniek 
ako široké otvorené 
poháre.

praktické držiaky 
na sušenie ponožiek

Pripravte si 
skvelé domáce 

cestoviny

7 70

11,-

Konečne dostatočne veľké 
taniere pre slovenskú rodinu

Nájdi kód
Hľadáme časť slova, ktoré sa nachádza v popisoch tovarov uvedených 
v tomto letáku. Hľadaný kód je „tvorí“.
Kto nájde, pri ktorom tovare je kód použitý a poš le odpoveď na 
kod@kinekus.sk, bude zaradený do žrebovania o 5 cien v celkovej 

hodnote 100 eur.
Súťaž trvá do 3.12.2016

Výsledky žrebovania budú zverejnené na stránke www.kinekus.sk.
Zaslaním odpovede súhlasíte s použitím Vašej emailovej adresy na marketingové účely spoločnosti Kinekus.

SÚ
ŤA

Ž

949
objem 2,3 l

690
objem 2 l

549
objem 0,5 l

670
objem 0,75 l

790
objem 1 l

990
objem 3 l

1290
objem 3,5 l

1190
ø 24 cm

339
29x23x4,5 cm

440
34x26,5x5 cm

530
37,5x29,5x5,5 cm

550
42x29,5x4,5 cm

549
objem 15 l

990
objem 30 l

1350
ø 26 cm

1490
ø 28 cm

1190
ø 21 cm 

objem 6 l

1590
ø 25 cm 

objem 10 l

1999
ø 26 cm 

objem 10 l

3790
ø 30 cm 

objem 17 l

Smaltovaný hrniec
s pokrievkou, s dekorom

Smaltovaný kastról
s pokrievkou, objem 8 l, 
ø 28 cm, s dekorom

Hrncová sada NOBLE
nerezová, ø/objem hrncov 16 cm/1,6 l, 20 cm/3,1 l, 24 cm/5 l, 
kastról ø 16 cm/1,6 l, so sklenenými pokrievkami

Nerezový hrniec
so sklenenou pokrievkou, na všetky druhy sporákov 
vrátane indukcie, vhodný do umývačky riadu

Smaltovaný hrniec VP
objem 40 l, ø 40 cm, s pokrievkou

Pekáč "HUSA" 
z jánskeho skla, objem 8 l, s vekom, hranatý

Smaltovaný pekáč BSE 
kvalitný, 2-dielny, rozmery 32x24 cm, s ušami 40 cm, český výrobok

Keramický pekáč
glazovaný, objem 6 l, 
rozmery 41x27x15 cm

Smaltovaný pekáč
dvojitý, dĺžka 35 cm

Panvica PARMA
hliníkové jadro, nepriľnavý povrch s kameninovým efektom, 
vhodná na všetky typy sporákov, perfektná pre indukciu

Zapekacia miska PAPRIČKY
keramická, rozmery 24x15x7 cm, 
rôzne farby, dekor papričky

Šálky s podšálkami LUTEK
keramické, na drôtenom stojane, 
objem 220 ml, sada 6 ks

Čajník MELODY
nerezový, objem 2,5 l, fialová rukoväť 
s tlačidlom na otváranie, vhodný 
na všetky typy sporákov vrátane indukcie

Misky DEFNE
sklenené, číre, objem 315 ml, 
hranaté, sada 2 ks

Poháre na šampanské VENUE
sklenené, číre, objem 220 ml, sada 6 ks

Poháre - štamprlíky VIKTORIA
sklenené, číre, objem 25 ml, sada 6 ks, 
hrubostenné, so silným dnom

Poháre - štamprlíky SLIVKA NEW
sklenené, objem 25 ml, sada 6 ks, dekor slivka

Policový papier
voskovaný, rozmery 0,5x10 m, farebný

Taška sieťovka
klasická, ľahká, skladná, 
a zároveň objemná 
s extrémnou pevnosťou, 
farebná

Poháre na víno VENUE
sklenené, číre, objem 340 ml, 
sada 6 ks

Miska GRAF
keramická, objem 600 ml, s uškami, 
biela, 4 rôzne prírodné dekory

Radielko
nerezové, dĺžka 16 cm, 
plastová rúčka s očkom 
na zavesenie v 6 farbách

Silikónová 
vareška
dĺžka 28,5 cm, 
tvar D, farebná

Krájač 
varených zemiakov
antikorový drôt, ø 8 cm

Haluškár LUX
z pevného plastu a nerezu, farebný, hĺbka 
46 mm, vonkajší/vnútorný ø 180/162 mm, 
otvory ø 10 mm, celková dĺžka 335 mm

Posuvný haluškár
nehrdzavejúca oceľ, rozmery 
34x11 cm, otvory ø 10 mm, 
farebná plastová rukoväť 
a pohyblivá časť

Strojček na rezance
mechanický, na prípravu čerstvých domácich cestovín, 
6-stupňové nastavenie tlaku, max. šírka cesta 150 mm

Termomisa PARISA
plastová, s nerezovou vložkou, objem 
2,5 l, s vekom, na udržanie teploty 
teplých i studených pokrmov, farebná Termomisa PALAZIO

plastová, s nerezovou vložkou, 
s vekom, na udržanie teploty 
teplých i studených pokrmov

Termomisa PICASSO
plastová, s nerezovou vložkou, 
s vekom, na udržanie teploty teplých 
i studených pokrmov, farebná

Nerezový termodžbán
objem 1,25 l, pevná rúčka, tlačidlo 
pre pohodlné nalievanie nápojov

Príbor MONTREAL
30-dielny, kvalitný, z chrómniklovej ocele 
18/10, 6x lyžica, 6x vidlička, 6x nôž, 
6x kávová lyžička, 6x vidlička na múčnik

Príbor HOTEL
24-dielny, 
nehrdzavejúca oceľ 
17/00, 6x lyžica, 
6x vidlička, 6x nôž, 
6x kávová lyžička, 
balenie v kazete

Tanierová sada KATY
porcelánová, 18-dielna, 6x plytký tanier ø 27 cm, 6x hlboký ø 23 cm, 
6x dezertný ø 23 cm, vhodné do umývačky riadu aj mikrovlnky

Tanierová sada PENELOPE
porcelánová, 18-dielna, 6x plytký 
tanier ø 27 cm, 6x hlboký ø 23 cm, 
6x dezertný ø 23 cm, vhodné 
do umývačky riadu aj mikrovlnky, 
s jemným dekorom

Odkvapávač na riad 
plastový, s podložkou, rozmery 30x37x8 cm, 
rôzne farby

Nerezová 
termoska
s poistným 
ventilom, 
objem 0,75 l, 
výška 28 cm

Nerezová termoska
s jednodotykovým bezpečnostným uzáverom, ľahká 
a praktická, nevhodná do umývačky riadu, farebná 
metalická povrchová úprava, zelená alebo červená
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motív 
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m
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motív 
macko Pú

tehlová

Vykrajovačky
pocínovaný, zdravotne nezávadný plech, 
sada 3 ks, tvary anjel, zvon, podkova

Formičky ORECH
pocínovaný plech, dĺžka 4,5 cm, sada 30 ks

Vianočné vykrajovačky
pocínovaný plech, veľkosť 5-8 cm, 
sada 10 ks, rôzne vianočné tvary

Vianočné vykrajovačky
pocínovaný plech, vianočný mix, sada 12 ks

Forma srnčí 
chrbát
pocínovaný plech, 
dĺžka 30 cm

Zdobička na tortu
plastová tuba, 3 špičky, 
na jemné zdobenie torty, 
perníkov

Vykrajovacia forma VANILLA
plastová, rozmery 30x21 cm, 2 lišty, 
stierka, na 40 ks vanilkových rožtekov

Fólia na pečenie
rozmery 40x33 cm, na viacnásobné 
použitie, nepriľnavý povrch - bez potreby 
mastenia plechu

Plech na pečenie
smaltovaný

Stierka 
na cesto
silikónová, 
s drevenou rúčkou, 
dĺžka 28 cm, 
český výrobok

Dóza na potraviny 
PARTY 
plastová, s úchytom 
rozmery 30x47x9,5 cm, 
odnímateľný vrchnák 

Doska na cesto
drevená, rozmery 45x65x1,5 cm, klasická 

Kuchynská váha
mechanická, váživosť do 5 kg, 
retro vzhľad, rôzne farby

Kuchynská váha SILVA
kovová, mechanická, s posuvnými 
závažiami (kg, g), váživosť do 13 kg, 
plastová miska 30x15 cm

Mlynček so sadou bubnov
kovový, sada obsahuje 5 bubnov, 
na strúhanku, zemiaky, uhorky a inú zeleninu

Mlynček na mak CB
teleso, drvič, kľuka 
a matice z nehrdzavejúcej 
ocele, upínanie na stôl 
(do 3,5 cm) pomocou skrutky, 
kvalitný český výrobok

Mlynček 
na strúhanku
s prísavkou, pevné 
uchytenie 
na hladký povrch

Sušiak 
na bielizeň BRUNO
oceľový, ošetrený 
práškovou farbou, celková 
dĺžka šnúr 13,5 m, 
rozmery zložený 107,5x71x10 cm 
 rozložený 156x68x98/198 cm, 
moderný a praktický dizajn

Kôš na špinavú bielizeň
plastový, objem 60 l, rozmery 
54x45x32 cm, rôzne farby

Regál na topánky
plastový, 3 police, rozmery vxšxh 
43x50x34 cm, na špinavé, mokré topánky  

Rohož KRÚŽKY
predložka pred dvere, guma+textil, rozmery 45x75 cm, vzor krúžky

Stôl BABY DISNEY
plastový, rozmery 55x50 cm, 
výška 44 cm, s rozprávkovým motívom

Stolička BABY DISNEY
plastová, rozmery 40x36 cm, výška 52 cm, 
s rozprávkovým motívom

Lampa LED KLIP
stolová, výkon 3,5 W, 14x LED SMD, 160 lm, 
farba svetla 5500K, so štipcom na uchytenie

Detský box TRUHLICA
plastový, objem 42 l, 
rozmery 57x38x39 cm 
na kolieskach, dvojfarebný

Detský box FROZEN
plastový, objem 20,5 l, 
rozmery 37x27,5x27 cm, 
rozprávkový motív Frozen

Hranatý kôš PALMA
košík z palmových listov, s úchytmi

Mechanická 
metla PEGAS
kovová, 
rozmery 27x20 cm, 
1 veľký + 2 malé 
kartáče, kovová násada 
120 cm, s hrebeňom 
na vyčesávanie nečistôt

Kôš na odpad STANDARD
plastový, s výklopným vekom

Rotačný mop SPIN
plastový, náhradná hlava, s násadou, 
s nádobou bez pedálu, jednoduché 
žmýkanie zasunutím násady do nádoby

Stierka na okná 
silikónová, šírka 30 cm 

Mop EURO SZENILI
plastový, teleskopická násada 68-120 cm, záber 
41 cm, rýchloschnúce mikrovlákno s použitím 
novej technológie zachytávajúcej nečistoty 

Kuchynská 
váha SILVER
digitálna, nerezová, 
s LCD displejom, váživosť 
do 5 kg, rozmery 21,5x14 cm

Osobná váha WOOD
digitálna, sklenená s LCD 
displejom, max. do 180 kg, 
rozmery 28x28 cm, dekor 
drevené dosky

Papierové utierky
100 % celulóza, 2-vrstvové, 
výška 23 cm, 320 útržkov, 
rolka 80 m, nezanecháva šmuhy, 
nepúšťa vlákna, pevná aj za mokra

Sušiak 
na bielizeň HAPPY
kovový, celková dĺžka snúr 20 m, 
rozmery rozložený 174x68x110 cm, 
zložený 104x68x90 cm

Sušiak 
na bielizeň STAR
oceľový, ošetrený práškovou 
farbou, celková dĺžka 15 m, 
rozmery zložený 78x60x8 cm, 
rozložený 60x53x144 cm, pevný

Žehliaca doska 
PERFECT
podklad kovová mriežka, 
bavlnený poťah s 8 mm penou, 
odkladacia plocha na žehličku, 
rozmery dosky 120x38 cm, 
nastaviteľná výška 
max. 95 cm, so zásuvkou, 
s rukávnikom na žehlenie 
rukávov ZADARMO

Žehliaca doska BASIC
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah 
s 5 mm penou, rozmery dosky 
110x30 cm, nastaviteľná výška 
max. 90 cm, prierez nohy ø 20 mm, 
s odkladacou plochou na žehličku

Lúskač 
na orechy TIGER
kovový, dĺžka 19 cm, 
zároveň otvárač 
na PET fľaše 
a šampanské

Valček 
na cesto 
drevený, ø 6 cm, 
dĺžka pracovnej 
plochy 25 cm, 
celková dĺžka 45 cm
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biela
modrá

praktický klip

12,-
42x32x30 cm

890
37x27x26 cm

440
31x23x22 cm

medeno-hnedýbiely

Mlynček 
na mäso NEW
celokovový, č.32, 
pevný, upínanie 
na stôl 4 skrutkami, 
drevená rúčka

Mlynček 
na mäso NEW
celokovový, pevný, upínanie 
na stôl, drevená rúčka

Mlynček na mäso 
PORKERT
liatinový, upínanie na stôl, 
český výrobok

Plnička jaterníc a klobás PERFEKTA
nerezová, objem 4 l, 4 ks nadstavce 
ø 25/22/19/15 mm, 2 ks upevňovacie skrutky

5990

7490

4490
č.5

1790
č.5

53,-
č.8

27,-
č.10

varte zdravšie
jedlo pripravené 
v keramickom pekáči 
si zachová oveľa viac 
vitamínov

VŽDY v tej správNEJ teplote

NEPRIĽNAVÝ POVRCH

jednoduché 

žmýkanie

kvalitné vyhotovenie

rukávnik zadarmo

stabilná

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

3 úrovne intenzity osvetlenia

pre babičku

pre gazdinky

pre školákov

pre mamičku

pre turistov

do domácnosti

pre mamičku

do domácnosti

pre dedka

pre deti

pre rodičov



pripravte 
sa na zimu

zohrejte sa lacnejšie

tieto veci sa vám určite zídu

VYTVORTE SI
vianočnú atmosféru

teplé 
biele

teplé 
biele

extra 
teplé 
biele

studené
biele

studené
biele

studené
biele

Drevená komoda SOUL

ČERVENÉČERVENÉ

ČERVENÉ

KRÉMOVÉKRÉMOVÉ

KRÉMOVÉ

ČIERNE

8 kW7 kW11 kW
8 kW

6,5 kW

5 kW

Viacúčelový vysávač
na popol, nerezový, elektrický, 1000 W, 
objem 18 l, vhodný aj na väčšie, suché nečistoty 

na vysávanie 
popola, piesku, pilín 

a ďalších nečistôt

funkcia fúkania

+

už
 ž

ia
dn

e zamotané káble

2 ks
sada

Sporák AS LUX
výkon 8 kW, rozmery 84,5x90x65,4 cm, dymovod ø 150 mm, vrchný, hmotnosť 155 kg, 
účinnosť 78 %, moderná kombinácia smaltovaných bokov a prednej nerezovej časti, červený

Krbové náradie KLASIK
kov+nerez, 4-dielne so 
stojanom, lopatka, metlička, 
kutáč, kliešte, výška 65 cm

Lampový 
olej PE-PO 
objem 1 l, číry, 
vhodný aj do faklí

Krbové zápalky
dĺžka 20 cm, 50 ks 
v krabičke, ideálne 
pre grily, krby a kachle

Pevný podpaľovač
prírodný, balenie 100 ks + 20 ks 
zadarmo, určený pre grily, kachle a krby

Krbové náradie 
MODERNA
kov+nerez, 4-dielne so 
stojanom, lopatka, metlička, 
kutáč, kliešte, výška 65 cm

Krbové náradie IRIS
kovové, 3-dielne 
so stojanom, výška 34 cm, 
lopatka, metlička, kutáč

Noša na drevo 
BASIC
kovová, rozmery 
48x38x42 cm

Plech pod kachle
kovový s povrchovou úpravou, rozmery 50x80 cm

Elektrický ohrievač - agregát
výkon 3,3 kW, ventilátor, regulácia teploty, 
použiteľný ako doplnkový zdroj tepla 
v uzavtretých priestoroch (byty, dielne, garáže)

Sporák ELEGANT 3 
výkon 6,5 kW, 
rozmery 
vxšxh 71x72x52 cm, 
dymovod ø 120 mm, 
bočný, hmotnosť 
71 kg, palivo drevo, 
farba biela

Krbové kachle MBS HIT
výkon 11 kW, rozmery vxšxh 88,5x55x44 cm, 
dymovod ø 120 mm, vrchný, účinnosť 82 %, 
hmotnosť 71 kg, smaltovaný plech, skosené 
bočné steny

Sporák De luxe R46
výkon 5 kW, rozmery 
vxšxh 85x92x57 cm, dymovod 
ø 120 mm, vrchný, bočný, 
hmotnosť 105 kg, účinnosť 
74 %,  palivo drevo, rozmery 
ohniska 21x17x40 cm, 
s poklopom, presklená rúra 
s teplomerom, farba hnedá    

Krbové kachle ŽAR
výkon 7 kW, rozmery vxšxh 93x48x46 cm, 
dymovod ø 118 mm, vrchný, hmotnosť 60 kg, 
ohnisko šxvxh 31x35x35 cm, liatinová 
platňa a dvierka ohniska

Krbové kachle KONZUL
výkon 8 kW, rozmery vxšxh 93x49x46 cm, dymovod 
ø 118 mm, vrchný, účinnosť 56 %, hmotnosť 75 kg, 
oceľový plech, liatinová platňa a dvierka

Svietnik SNEHULIAK
na čajovú sviečku, 
výška 20 cm Lampášik na čajovú sviečku

kovový, rozmery 14x9 cm, 
biely alebo červený

Betlehem
drevený, rozmery 20x15 cm, 
so 6 figúrkami, s LED osvetlením Betlehem Svätá rodina

plastový, rozmery 11,5x3x13 cm, 
3 rôzne dizajny

Betlehem
rozmery 20,3x5,5x15 cm, 2 rôzne dizajny

Lampáš na čajovú sviečku 
kovový, rozmery 9x9 cm, výška 
s rúčkou 23 cm, presklené steny, biely

Čajové sviečky LED
rozmery 3,8x1,8 cm, sada 2 ks, batérie súčasťou balenia

Petrolejový lampáš
výška 25 cm, možnosť zavesiť

Drevená lavica SKOPJE
so sedákom, na nožičkách, rozmery šxhxv 75x32x43 cm, 
2 prútené košíky s textilnou vložkou

Drevená lavica ASTANA
so sedákom, rozmery šxhxv 
77x33x47 cm, 2 prútené košíky 
s textilnou vložkou

Drevená 
komoda 
TIRANA
s rozkladacou 
žehliacou doskou, 
rozmery šxhxv: 
130/60x36x84 cm, 
s 2 prútenými 
košíkmi

Drevená komoda MUSCAT

Puzdro na mobil 
na rameno + slúchadlá
ochranný obal pre smartfóny 
s uhlopriečkou do 5", zapínanie na suchý 
zips, reflexné prvky, vrecko na kľúčik, 
+ vysokokvalitné športové slúchadlá 
s mikrofónom a systémom Extra Bass, 
ovládanie na kábli, dĺžka 120 cm 

Umelý sneh
v spreji, objem 150 ml

Sane TATRA
drevené, dĺžka 105 cm, 
textilný výplet

Meteostanica OMEGA
bezdrôtová, displej s LED podsvietením, 

zobrazuje čas, kalendár, vnútornú 
teplotu (-10/+50°C), vonkajšiu teplotu 

(-30/+70°C), vlhkosť (20-95 %), funkcia 
predpoveď počasia, budík s odkladom

Stojan na stromček 
plastový, otvor ø 10 cm, plniteľný vodou

Stojan na stromček 
kovový, otvor ø 63 mm, zelený

Stojan na stromček 
HVIEZDA
liatinový, plniteľný vodou, 
rozmery 37x35x11,2 cm 

Vianočné svetlá
40x LED na 8 drôtikoch, dĺžka 43 cm, 
batérie 3xAA nie sú súčasťou balenia, 
vhodné do interiéru, na dozdobenie 
adventných vencov a podobne

Vianočné svetlá 
120x LED, žiarovky 5 mm, dĺžka svetelnej 
reťaze 9 m + 3 m zelený napájací kábel, 
IP44 adaptér, vhodné do interiéru i exteriéru

Stojan na stromček
drevený, rozmery 45x45 cm, 
plniteľný vodou, kovové upínanie 

Vianočné svetlá 
560x LED, husté - vzdialenosť medzi 
žiarovkami iba 2 cm, žiarovky 5 mm 
dĺžka svetelnej reťaze 11 m + 3 m zelený 
napájací kábel, 8 funkcií, IP44 adaptér, 
vhodné do interiéru i exteriéru, 
ideálne na stromček s výškou 180 cm

Dekoračné 
svetlá 
laserová lampa 
na projekciu zelených 
a červených hviezd, 
2 farebné režimy (zelený 
alebo zeleno-červený), vytvorí 
pôsobivé osvetlenie pre každú 
príležitosť, jednoduché použitie 
bez potreby montáže, 
laserová trieda 2, 
max. výkon 1mW

STAR SHOWER
projekcia do 60 m2, zo vzdialenosti 
100 m, statická projekcia

STAR SHOWER MOTION
projekcia do 300 m2, zo vzdialenosti 
100 m, pohyblivá projekcia

Vianočné svetlá 
farebné, 120x LED, žiarovky 5 mm, 
dĺžka svetelnej reťaze 9 m + 3 m 
zelený napájací kábel, IP44 adaptér, 
vhodné do interiéru i exteriéru

Vianočné svetlá 
240x LED, žiarovky 5 mm, dĺžka svetelnej 
reťaze 18 m + 3 m zelený napájací kábel, 
vzdialenosť medzi LED 7,5 cm, adaptér 
IP 44, vhodné do interiéru i exteriéru

Drevená hokejka
drevo-laminát, 
dĺžka 150 cm, zahnutá 
doľava/doprava

Boby RACE
detské, plastové, 
rozmery 87x40 cm, rôzne farby
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Kovový regál
4 police, každá má nosnosť 30 kg, 
rozmery 150x75x30 cm, biely

Poštová schránka ST102
tepaná, rozmery 35x39 cm 
+ valec ø 10 cm, plnenie spredu

Schodíky SUPERMAX 3
oceľové, skladacie, 
3 protišmykové schodíky, 
zložené rozmery 115x47 cm, 
vrchný schod vo výške 69 cm, 
nosnosť 150 kg

Kufrík 
na náradie NEW 
plastový, 22", kovová 
rúčka ø 28 mm

Gola sada 
94-dielna
chrómvanádium, 
gola 1/2" 10-32, 
gola 1/4" 4-14, račňa, 
nadstavce, bity, 
kardán, v kufríku

Rukavice FIREFINCH
pracovné, zateplené, 
kombinované, veľkosť č.11  

Zváračka - invertor
10 - 150 A, 230 V, rozmery 28x13x21 cm, 
s príslušenstvom, hmotnosť 5,8 kg, na rutilové 
aj bázické elektródy ø 1,6-4 mm, v kufríku

Plachta STANDARD
zakrývacia, na obvode upínacie oká, rozmery 3x5 m, modrá

Pasca na hlodavce
rozmery 63x16x20 cm, 
kovová klietka na bezpečný 
odchyt väčších hlodavcov

Návnada RATIMOR
rodenticíd vo forme parafínových blokov, 
hmotnosť 250 g, účinná ochrana pred 
myšami a potkanmi, vysoká odolnosť voči 
povetenostným podmienkam 
a vplyvom okolia, ideálna na použitie 
vo vlhkom prostredí

Kamera do auta Full HD
nastavenie rozlíšenia Full HD 1080/WVGA/VGA, 
LCD displej 2,31", režim fotografovania, nočné osvetlenie, 
USB 2.0, vstavaný mikrofón, podpora microSD kariet 
do 32 GB triedy 6 a vyššej, výstup AV, HDMI

Tavná pištoľ 
80 W, na tavné hmoty (lepidlové 
tyčinky) ø 11,2 mm, 14-16 g/min

Multifunkčná lampa
LED, nabíjateľná, s bočným reflektorom 
a smerovým svietidlom, možnosť použiť 
ako externú nabíjačku, praktický magnet 
na uchytenie

praktický m
agnet

možnosť použiť ako nabíjačku

na kempovanie

do garáže

do dielne

do domácnosti
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3,-

3990
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Fólia na auto 
rozmery 147x69 cm, odráža slnečné 
žiarenie i zabraňuje tvorbe námrazy

Škrabka 
s metličkou
plastová, s penovou rúčkou, 
dĺžka 65 cm, na autosklo

Posypová soľ
kamenná, 
balenie 10 kg

Sekáč 
na ľad
kovový, šírka 
25 cm, drevená 
násada 100 cm

Odhŕňač 
na sneh
plastový, 
šírka 46 cm, 
drevená násada 
s plastovou 
rúčkou

Detský 
odhŕňač BOBO
plastový, 
šírka 25 cm, 
drevená násada

Odhŕňač 
na sneh 
ARCTIC
plastový, 
šírka 80 cm, 
s kolieskami

Odhŕňač 
na sneh 
ALPINUS
plastový, 
šírka 55 cm, 
kovová násada 
potiahnutá 
plastom, 
hmotnosť 1,5 kg
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povinná výbava do každého auta

20 ks 
zadarmo

prehľadné veko 
s organizérom
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kvalitné prevedenie

s praktickou žehliacou doskou

"Dotvorte si kúzlo bielych Vianoc"

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016

dostupné 
od 22.11.2016
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21,-

Prajeme Vám požehnané Vianoce plné lásky a rodinnej pohody.

pre otecka

pre šoférov

pre šoférov

pre celú rodinu

pre športovcov

pre deti

do domácnosti

pre deti

do domácnosti

pozrite si video

pozrite si video

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované 
počas akcie v trvaní od 14.11.2016 do 3.12.2016 alebo 
do vypredania skladových zásob. Dostupnosť tovaru u jednotli-
vých predajcov môže byť na objednávku. Použité obrázky môžu 
mať ilustračný charakter. Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných 
predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá.

Tovar do tejto akcie zabezpečuje KiNEKUS Veľkoobchod.
Ak ste nedostali niektorý z akciových tovarov u predajcov, 
dajte nám to prosím vedieť – vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09. 

Miesto pre pečiatku Vášho 
najbližšieho predajcu:

777


