
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 11.6.2018 do 30.6.2018 alebo do vypredania skladových zásob. Dostupnosť tovaru u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. 
Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá. 

ŽILINA
Kamenná 4, 041/777 77 77

TRENČÍN
Belá 7575 (oproti OC Laugaricio),
032/640 12 95 - 96

BRATISLAVA – PETRŽALKA
Fedinova 14, 02/638 11 447, 0918 378 463

RUŽOMBEROK
Bystrická cesta 2159
044/435 39 10 - 12

PRIEVIDZA
Nábrežná 11, 0907 999 225

MARTIN
Jilemnického ulica 8851 (bývalá BILLA)
0907 999 223

www.kinekus.sk

Platí v týchto predajniach od 11.6.2018 do 30.6.2018 alebo do vypredania skladových zásob.

nakupujte aj z pohodlia domova na

PÚCHOV - K&L TRADE, s.r.o.
Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

KOŠICE - Adesso s.r.o.
Južná trieda 66, budova ADESSO, 055/789 84 62

POPRAD - Adesso s.r.o.
Dlhé Hony 5268/9, (OC Kriváň oproti OC MAX) 052/202 22 02

PREŠOV - Adesso s.r.o.
Vihorlatská 1/A (budova Hypernovy), 051/242 00 20

Domácnosť NáradieZáhrada
Záhradný nÁbytok

Hrnček MADEIRA
Objem 450 ml. Sklenený hrnček s uchom, 
viečkom na závit a slamkou. Vhodný pre všetky 
druhy letného občerstvenia.
04209503

Hrnček MADEIRA
Objem 700 ml. Sklenený hrnček s uchom, 
viečkom na závit a slamkou. Vhodný 
pre všetky druhy letného občerstvenia.
04209506

Džbánový set HABITAT
Trendový set obsahuje džbán objemu 1,65 litra s 
červeným viečkom a šesť pohárov s objemom 200 ml.
3395173

799

159

139

HĽADAJTE VO VNÚTRI:

7 ks
sada

Osviežte sa

Smoothie mixér  B-4571 Fresco
S dvoma 0,5 litrovými nádobami. Pri príkone 
250 W a 20 000 otáčkach za minútu je schopný 
rozmixovať nie len ovocie a zeleninu, ale aj 
vločky a ľad. Dodáva sa v dvoch farbách.

2199

smoothie
rýchlo 

a jednoducho

Karafa Bacchus
Karafa z číreho skla s vyznačenou ryskou.  
Vhodná pre domácnosti aj gastro zariadenia.

0,25 l 3380112 1,49
0,5 l 3380113 1,79
1 l 3380111 1,99
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Jednoplatnička B-4256
S plynulou reguláciou teploty a 
profilovanou hornou doskou. Príkon 
1 500 W.

Ventilátor B-4271 - 20 cm
Smerovo nastaviteľný výkonný ventilátor s dvoma 
rýchlosťami chodu vhodný pre kancelárie aj 
domáconosti. Uchytenie o stôl sponou (štipcom). 
Priemer 20 cm, príkon 16 W.

Pohár s klipsom
Sklenený pohár so 
skleneným vrchnákom. 
Mechanizmus klipu 
z ocele.

Poháre MEVSIM
sklenené, objem 205 ml, číre, sada 6 ks
641544220

Mlynček na strúhanku
kovový, náhradný bubon na zeleninu, upínanie 
na stôl, biely
15900001

Šunkovar
nerezový, výška 17 cm, priemer 10 cm, 
pre výrobu cca 1,5 kg šunky v domácnosti
770701581

Sušička ovocia Ragula Maxi B-4636
Priemer 32 cm. S termostatom nastaviteľným od 35 ° do 70 °C je možné 
na 8 poschodiach (s možnosťou rozšírenia) rýchlo a pohodlne sušiť  
ovocie, huby aj zeleninu.  Príkon 250 W. 

Fľaša so sponou
Sklenená, s keramickým uzáverom. Mechanizmus 
klipu z ocele. V ponuke biela aj farebná verzia. 
Možnosť výberu z okrúhleho a hranatého prierezu.

Fľaša s ovinutím
Sklenená, s keramickým 
uzáverom a oceľovým 
klipom. Ovinutie slúži 
zároveň na prenášanie. 
Objem 2 l.

Poháre na vodu CHIQUITO
sklenené, číre, objem 230 ml, sada 6ks
64672895

2099

1190
220

1750

4490 470

270

0,5 l číra, hranatá 2,19
1 l číra 2,65
1 l farebná 2,99

200 ml 1,99
500 ml 2,306 ks

sada

6 ks
sada

750
9,90 €

Džbán BISTRO
Džbán z číreho skla 
je zvlášť vhodný pre 
podávanie studených 
ovocných nápojov, 
džúsov, či vody.

0,5 l 05146150 1,79
1 l 05146160 2,39

Forma 
na nanuky 
HVIEZDA
plast+silikón, 
na výrobu 6 ks 
nanukov 
64301418299

Poháre 
zmrzlinka 
DIAMOND
Sklenená dvojdielna 
sada pohárov na 
zmrzlinu s elegantným 
polguľovitým tvarom. 
Objem 360 ml.
05302262

349
2 ks
sada
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Pohár MALLES
Sklenený pivný 
pohár moderného 
tvaru s ergonomicky 
tvarovaným uchom. 
S ryskou. Objem  0,5 l.
05133930

Chladiaca vložka
plastová, plochá, 33x25 cm, 
objem 600 ml
64686989

Poháriky SYDNEY
Súprava pohárikov z číreho skla. 
Objem 60ml, v sade 6 ks.
04235501

159

279

270

Letná chlapská výbava

Kotlina 
na kotlík NEREZ 
nerezová kotlina, 
priemer 39 cm, kotlina 
na nožičkách 
s dymovodom
124092

Kotlina 
s kotlíkom
plechová, smaltovaná, 
čierna, komplet obsahuje: 
15 l kotlík s pokrievkou, 
kotlinu, koleno a rúru 
120 mm, na pevné palivo
2000273

Kotol na guľáš
smaltovaný, objem 20 l, 
závesný, priemer 47cm
124006

Pokrievka na kotol
drevená, priemer 43,5 cm, 
výborná na kotol na guľáš, 
vhodná na 20l kotol
3030333

Elektrické 
dúchadlo
Pre rýchle rozžeravenie 
grilu a udržanie 
rovnomerného žiaru 
pod celým roštom
5062402F

Plynová 
kartuša 
jednorazová náplň 
PB, prepichovacia, 
190 g
2092001

Kotlina 
na kotlík
plechová kotlina, Ø 42cm, 
obsahuje koleno, rúru, 
na 20 -25 l kotlík, 
bez kotlíka, hrúbka 
plechu 1 mm
124023

111,- 139,-

1890
1299

599

120

49,-

Chladiaci box
plastový chladiaci box s rúčkou na prenesenie, 
objem 25 l, šírka 38 cm, hĺbka 22 cm, 
výška 41 cm, farba oranžová
8807083

1190

6 ks
sada

Rádio na baterky B-6009 
„Tranzistor“ pre príjem FM/AM signálu 
s teleskopickou anténou, možnosťou 
napájania z batérií aj zo siete a konektorom 
pre sluchátka. Dodáva sa v dvoch farbách.

1599

Horák TYPHOON
výkon 1760 W, 
teplota 1850 °C, 
na jednorazovú 
prepichovaciu kartušu 
plnenú butánom, 
s piezozapaľovačom
20013201690
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Ø 16,5 cm 15853816R
15853816GR 1,79

Ø 23 cm 15853824R
15853824GR 3,59

Ø 21 cm, šedý 15851822GR 4,99
Ø 23,5 cm, červený 15851824R 5,49

Obejm 0,33 l 15898003 2,99
Objem 0,65 l 15898006 3,99
Objem 1 l 15898010 4,99

Objem 150 ml
3 šálky 49025017 4,99
Objem 260 ml
6 šálok 49025018 6,99
Objem 400 ml
9 šálok 49025019 8,99

Haluškár
Nerezové sito na halušky. Priemer 18 cm, 
výška okraja 3,5 cm
151952118

Steakový príbor PARTY 
BLISTER
12-dielny set steakových príborov 
obsahuje nože s drevenou rukoväťou 
a zúbkovým ostrím a vidličky so štyrmi 
hrotmi. Perfektné pri grilovačke v záhrade.
45328351

Mlynček na koreniny 
Culinaria Duo
Mechanický mlynček s keramickým 
mlecím ústrojenstvom, nerezovými 
dielmi a akrylovým zásobníkom 
pre tie najčerstvejšie chute korenia.
28660052

Solnička a mlynček 
na korenie BABLE
plastová, stojan z olejovaného dreva, 
rozmery /dxv/ 14x7 cm, korenička výška 7 cm, 
mlynček výška 15 cm, rôzne farby
1145641

Cestovná kanvica B-1135
Šikovná kanvica so skrytou špirálou a 
ochranou proti chodu naprázdno s objemom 
0,4 l a príkonom 630 W. S dvoma hrnčekmi.

Rýchlovarná kanvica B-4360 Diana
Elegantná kanvica s poistkou proti prehriatiu, 
s krytou špirálou a úpravou proti usadeninám.  
Príkon až 2 200 W.

Džezva nerezová AKCENT
Bez džezvy nie je možné pripraviť skutočnú 
arabskú či tureckú kávu s dokonalou 
arómou.

Kávovar NOIRA
Hliníkové telo tohto tradičného kávovaru sa po niekoľkých vareniach 
pokryje patinou nevyhnutnou pre dokonalú chuť kávy. Kávovar je 
vybavený bezpečnostným ventilom. Nie je vhodný do umývačky.

Mlynček na kávu CULINARIA
Ručný drevený mlynček s kovovým násypníkom. 
Vnútorný mechanizmus vylepšený keramickými mlecími 
kameňmi pre nastavenie ľubovoľnej jemnosti mletia.

Tlakový hrniec GRANDE Red
Štýlový guľovitý tvar spodnej časti 
a moderné červené prvky uzáveru 
a rukovätí. Nerezový, s pákovým uzáverom 
a bezpečnostnou poistkou. Sendvičové dno 
zabezpečuje rovnomerný rozvod tepla.
23041505

Nožnice CULINARIA
Univerzálny kuchynský nástroj umožňuje 
strihať hydinu, čistiť ovocie, zeleninu 
a ryby, otvárať fľaše, rezať kartóny, 
lúskať orechy a samozrejme strihať :-). 
Rozložiteľné, celková dĺžka 22,5 cm.
28641122W

Nožnice na hydinu CULINARIA
Zahnuté ostrie a ergonomický tvar rukoväte 
umožňujú rýchle a jednoduché porcovanie 
hydiny.
28641124

Nerezový cedník AVANZA
Na cedenie cestovín a oplachovanie zeleniny. 
Vybavený stojanom a ušami pre jednoduchú 
manipuláciu. Nerezový materiál.

Misa nerezová AVANZA
Praktická, hygienická a odolná misa 
do kuchyne. Nerezový materiál. 
Dodáva sa v sivej a červenej farbe.

299

499

599

1990 1299 2399

999

1999

399 399

rôzne farby

CULINARIA III 

12 ks
sada

Na výbornú kávičku 
nepotrebujete 
drahý kávovar

CULINARIA VIII

Naparovací hrniec
nerezový, naparovací, 4-dielny, skladá sa so 4ks 
hrncov a 1ks sklenenej pokrievky, spodný priemer 
20 cm, celková výška zložených hrncov 27 cm, 2ks 
hrncov majú dierkované dno, vhodné pre zeleninu, 
mäso
3381109

2990
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dĺžka 1,5 m 100372 10,90
dĺžka 1,8 m 100402 11,90

Mop FLEXI TWIN
plochý mop z mikrovlákna, je obojstranný a 
flexibilný, teleskopická násada, dĺžka 90-140 cm, 
navyše sa dá predĺžiť o extra ohybnú časť dlhú 
38 cm, celková dĺžka až 178 cm, šírka 42x12 cm
15900212

Nákupná taška
42x40 cm, EKO, bavlna-
polyester, vnútro pogumované
3384092

Dóza BELLA
plastová, 43x25 cm, 
výška 9 cm, s vekom 
6173310

Zapaľovač 
STARLIGHT
piezoelektrický zapaľovač 
s dĺžkou 23 cm s 
plastovou rúčkou.
3600335

Lavica SARAJEVO
drevená, so sedákom, 
s poličkou na obuv, 
rozmer 110 x 35 cm, výška 
53 cm, hrúbka sedáka 4 cm, 
na ľavej strane jedna zásuvka 
s rozmerom 16,5 x 16,5 
cm a jeden prútený košík s 
vystlaným béžovým návlekom
15400154

Misa - lavór
plastový, oválny, 
objem 10 l, 
rozmer 37,5 x43 cm, 
výška 12 cm, mix farieb
3179126

Misky LEVANDUĽA
DE LUX
porcelánové, objem 550 ml, 
rozmer 13,5c m, výška 6 cm
3255464

Mop EURO SZENILI
plastový plochý mop s teleskopickou  
násadou, dĺžka násady je od 65-116 cm, 
z mikrovlákien a nylón.vlákien 
30226296

Bezpečnostný pás
plastový, s remeňom,  
led svetlo červené, dĺžka 18 cm, 
upevnenie na nohu, ruku...
64602802Vákuové vrece

plastové vrece s otvorom 
pre odsávanie, sada 2 ks,  
130x74 cm, 86x50 cm, 
64691576

Mop IDEA 2v1
s teleskopickou násadou a s odnímateľnou hlavou, 
dĺžka násady 70-122cm, mop z mikrovlákna,  
oválny tvar, šírka 26cm, na všetky druhy podláh
15900210

Vandlík
smaltovaný, priemer 34 cm, objem 
7l, s ušami
30100108

Odkvapávač na riad
plastový, s podložkou, rozmer 30 x 37cm , 
výška 8 cm 
31799215

Stropný sušiak
5 šnúr/tyčiek, kovový úchyt, 
pre balkón, kupeľňu...

899

099 470370

6990

250

2190

399

350

490

599

899399

Stojan APETIT
Stojan s dreveným 
podstavcom na 
papierové utierky. 
Rozmer 12x28 cm.
28740050      

Servítky 
ADESSO
Jednovrstvové, 
rozmer 33 x 33 cm.

Kuchynské 
utierky 
ADESSO 
Dvojvrstvové, 4 v 1. 
Návin 40 metrov.

299

049

6 ks
sada

2 ks
sada

odnímte 
hlavicu mopu
nasaďte na ruku a 
môžete pohodlne čistiť 
 a leštiť vaše auto, okná 
či zrkadlá

149
0,037€/1m
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Dekoračný kameň
Prírodný. Rôzne druhy, farby a frakcie. V balení po 5 kg. 

Ø 35 cm, výška 62 cm biely 3681603 12,90
mocca 3681604

sivý 3681605

Ø 40 cm, výška 70,8 cm biely 3681606 14,90
mocca 3681607

sivý 3681608

biela 36881425

mocca 36881427

Netkaná textília
rozmer 1,6x5 m, zabraňuje prerastaniu 
buriny, farba hnedá, 45g/m2

40345537

Solárna lampa
solárna lampa 
s výškou 35,5 cm 
a priemerom 11 cm. 
V tme svieti asi 6 hodín.
64306093

Kompostér
plastový, objem 630 l, rozmer 90x91x107 cm   
36814600

Záhradný postrekovač
mechanický, objem 5 l, na plece, 
s tryskou a popruhmi
15901005

Kvetináč SANDY
plastový s vložkou 

Kvetináč RATO
plastový, s vnútornou 
vyberateľnou vložkou, 
okrúhly, priemer 400 mm, 
výška 38 cm, imitácia ratanu

230

249

44,-799

1499

3790

2690

Kam s pokosenou trávou 
a iným bioodpadom? 
Predsa do kompostéra

od 398
1 kg od 0,796€

Slnečník MANGO
stredový, ø 270 cm, hlavná tyč 
ø 38 mm, s kľukou, šedohnedý, bez podstavca
232329  

Podstavec 
pod slnečník CLOCK
betónový, 25 kg, hnedý, 
dekor hodiny            
232481 
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Samunafukovacia 
karimatka
Ľahučká karimatka pre 
outdoorových nadšencov. 
Izoluje od chladu, ale 
aj drobných nerovností. 
Súčasťou je 30 cm  široký 
podhlavník. Celková dĺžka 
183 cm. Materiál: polyester 
s povrchovou PVC úpravou.
51OLM001

1490

Nábytok záhradný 
LAURA
7 dielny set, 6 stoličiek + stôl, 
tropické masívne drevo Meranti, 
rozkladací stôl 154/200x90x75 
cm, stolička 61x77x106 cm, 
polohovateľná, impregnovaná 
teakovým olejom, 
6ks originalnych podušiek 
ZADARMO
232029

Lavica DIANA
Lavica drevená s úložným priestorom + sedák, 
vxšxh 93x120x65 cm, tropické drevo Meranti
232077

Lavica ELVIRA
liatinové nohy, sedenie drevo, dekor chrbtovej 
časti - plastový, rozmer 125x53x74cm
232151

Hojdačka NIKOLA
drevená hojdačka pre 2 osoby, 
nosnosť 300 kg, rozmer 166x117,5 cm
232079

Strieška na 
hojdačku VIPKU
náhradný poťah, rozmery 
uchytenia 165 x 105 cm
4039972

Nábytok ANDREA
5-dielny set záhradného nábytku, konštrukcia kov s polyratanom, 
stôl 150x86 cm, výplň stola drevoplast, vrátane podušiek hrubých 5 cm
232097

Lehátko BEACH
kov + polyester, skladacie, dĺžka 189 cm, šírka 58 cm, 
kovové rúrky s priemerom 19 mm, nosnosť 90 kg
232318

599,-

129,- 4490189,-

1090

2590

Doprajte si pohodičku 
na záhrade

299,-
349 €
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Kufrík na náradie 
APTOP
plastový, rozmer 58x28 cm, 
výška 32 cm, na veku organizér 
na skrutky, vyberateľná polička
36713555

21,-

Pištoľ
Na aplikáciu PUR peny z kartuší. Možnosť 
nastavenia prietoku. Pri neminutej 
kartuši tesnosť minimálne 30 dní.
8845200

Nastaviteľné hrable
Teleskopické švédske hrable. 
Možnosť nastaviť tak šírku 
hrabania (18-59) ako aj dĺžku 
rukoväte (80-158 cm).
8875000

Teleskopické nožnice
Nožnice na konáre s pákovým prevodom 
a teleskopickými rukoväťami pre 
maximálne zosilnenie strihu. 
Možnosť roztiahnuť až na 92 cm.
8873116

Nožnice na živý plot
Klasické oceľové nožnice na 
strihanie živého plota. 
Materiál ostria: oceľ. Dĺžka 63 cm.
8873711

Lovecká dýka
Dýka s nylonovým puzdrom. 
Materiál čepele nerez. Celková dĺžka 
318 mm, dĺžka čepele 193 mm.
8855322

Ponorné čerpadlo
Štvorstupňové antikorové 
čerpadlo. Príkon 1000 W, 
výkon 6000 l/h, 
max. výtlačná výška 40 m. 
Ideálne na polievanie.
8895008

Sada 
vrtákov
13 dielna sada HSS 
vrtákov do kovu. 
Priemer 2 až 8 mm
8701118

Stavebné 
miešadlo
Na rozmiešavanie 
stavebných hmôt, ale aj 
veľkých objemov farieb. 
Vďaka elektronicky 
riadenému štartu nehrozí 
ošpliechanie.
8890600

Vŕtacie kladivo
Určené na vŕtanie do betónu či muriva 
a sekanie do muriva a pórobetónu. 
Príkon 1 050 W, úchyt SDS plus. 
Vynikajúci pomer cena/výkon.
8890250

Kotúčová píla
Na priame rezy v dreve, sadrokartóne, plaste či hliníku. 
Príkon 1 200 W, priemer kotúča 185 mm (otvor 20 mm). 
405233

21,-

1550

21,-

15,-

990

119,-

1590

103,-

115,-
77,-

Šikovné náradie za rozumnú cenu

ZÁHRADADOMÁCNOSŤ NÁRADIEZÁHRADNÝ NÁBYTOKvo vnútri letáku hľadajte aj sortimenty


