
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 9.4.2018 do 30.4.2018 alebo do vypredania skladových zásob. Dostupnosť tovaru u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. 
Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. 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 9.4.2018 do 30.4.2018 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 4587/1 (OC Kriváň, oproti OC MAX) 052/202 22 02

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

NOVÁ PREDAJŇA

DomácnosťNáradie Záhrada

Pre domácich 
majstrov

Akumulátorová vŕtačka
vŕtačka/skrutkovač, vrátane dvoch 12V 1,5Ah batérií a kufríka

Sada náradia
46-dielna sada náradia 
s akumulátorovým 
skrutkovačom (12V, 
1,3Ah).

Sada náradia 
v kufríku
59-dielna sada 
ručného náradia 
v kufríku

Kotúč diamantový TURBO
otvor 22,2 mm, vhodný na betón, 
kameň, tehlu, obklad, na mokré aj 
suché rezanie

Priamočiara píla
Priamočiara píla s výkonom 570 W 
a max. hrúbkou rezu 65 mm

Sada skrutkovačov
49-dielna sada skrutkovačov s plastovým stojanom

69,-

6990

45,-

3990 1690

ø 115 mm 2,20
ø 125 mm 2,40
ø 150 mm 3,90
ø 180 mm 4,70
ø 230 mm 7,50

2x batéria



Záhradný 
postrekovač
tlakový, objem 5 l

Záhradný vozík
plastový, na kolieskach, objem 85 l, 
max. nosnosť 85 kg, výška vzadu 
80 cm, výška vpredu 60 cm, farba zelená

Kompostér
plastový, 
rozmer 85x85x110 cm, 
objem 630 l, čierny

Fóliovník MAX
rozmery 2x3x2 m, 
oceľová galvanizovaná 
konštrukcia ø 2,4 cm, 
fólia 135 g/m2, s dverami 
a 6 oknami so sieťkou, 
zelený, vytvorí rastlinám 
optimálne podmienky 
pre rast

Olejový 
kompresor
s prac. tlakom 
800kPa 
a objemom 
nádoby 24 l

Pílka „zlodejka“
na drevo, dĺžka 30 cm

Záhradnícke nožnice
s dĺžkou 205 mm, 
max. hrúbka strihu 20 mm

Strunová kosačka
elektrická, s výkonom 1000 W 
a priemerom sekania 35 cm

Vozík POPULAR 
kovový, nosnosť 50 kg, plné kolesá, rozmery 
koša 60x40 cm, hmotnosť 7,5 kg, rôzne farby

Barel na vodu 
plastový sud na vodu, 
objem 265 l, 
s podstavcom a vekom 
+ plastový ventil, priemer 
max. 65 cm, výška 110 cm, 
podstavec výška 23 cm, 
Imitácia dreva, kvalitný 
plast

1590

21,-

43,-

99,-

105,-

390

790

65,-

5790

5990

DAJME
záhradu do poriadku

2x3x2 m

Vypestujte si 
vlastnú BIO zeleninu
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Kábel na bubne
Bubon s predlžovačkou, izolácia PVC, 
Ø vodiča 1,5 mm, s tepelnou poistkou.

v dvoch variantoch:
1 zásuvka
4 zásuvky

Čelová LED lampa Skveler
akumulátor 1600 mAh, LED spotreba 0,5 W, 
doba svietenia cca 10hod., nabíjateľná, 
nastaviteľný hlavový popruh

Závesná váha digitálna
mincier závesný s váživosťou do 40 kg,  
rozmer  21x6x2,5 cm, monočlánok 2xAAA

Lovecká dýka
s nerezového 
materiálu, vrátane 
nylonového púzdra, 
dĺžka 27,5 cm

Kanister na PHM 
plastový, objem 5 l, vhodný na pohonné 
hmoty, červený s priesvitnou ciachou

Vysávač na popol
nerezový, elektrický, výkon 1000 W, 
objem 18 l, vhodný aj na väčšie a suché 
nečistoty, na vysávanie popola, piesku, 
pilín a ďalších nečistôt + funkcia fúkania

Farba PRAKTIK
Univerzálny syntetický email, na kov a drevoPrimalex Plus

15 kg, biely interiérový 
náter

Primalex Farba
0,25 l. Tekutá tónovacia farba. 
Je možné používať koncentrovanú, 
riediť, pripadne miešať s iným odtieňom.

Rýchloschnúci 
akrylový lak
s vysokou krycou schopnosťou 
a leskom na použitie v exteriéri 
aj interiéri. Objem 400 ml.

Zakrývacia fólia
Polyetylénová zakrývacia 
fólia.

Lepiaca páska
papierová (50 m)

Štetec 
TOP Q

Maliarsky set
valec - šírka 24 cm, 
s mriežkou a strmeňom

Maliarska 
súprava
Valec - šírka 24 cm. 
So strmeňom 
a zakrývacou fóliou.

Náhradný 
maliarsky valec
šírka 24 cm

Náhradný 
valec PAC
šírka 24 cm

599 1090690450

43,-

1990 215

220370

125

235

325

25 metrov 26,90
50 metrov 44,90

objem 0,6 l od 4,80
objem 2,5 l od 18,35

20 mm 0,50
30 mm 0,60
40 mm 0,70
50 mm 1,00
60 mm 1,40
70 mm 1,60
80 mm 1,75
100 mm 2,75

19 mm 0,75
25 mm 1,00
30 mm 1,15
38 mm 1,45
50 mm 1,80

4 x 5 m, hrúbka 7 μm 0,70
4 x 12,5 m, hrúbka 7 μm 1,80
4 x 5 m, hrúbka 10 μm 1,30
4 x 5 m, hrúbka 50 μm 4,00

Rôzne farby

Rôzne farby

Rôzne farby

1 kg = 1,326 €

1 l = 8,60 €

1 l = 8 €

1 l = 7,34 €

1 l = 8,125 €
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Viac kvetináčov a truhlíkov nájdete v predajni.

Truhlík JERSEY 380
plastový, oválny, rozmery 37,5x16x17,7 cm, bez vložky

Samozavlažovací 
truhlík
plastový, 51 cm, 
výška19 cm, imitácia 
ratan, kontrola hladiny

Kvetináč NATURO
plastový, okrúhly

Kvetináč RATO RATAN
plastový, s vnútornou vyberateľnou vložkou, 
okrúhly, Ø 40 cm, výška 38 cm, imitácia ratanu

Samozavlažovací truhlík
plastový, rozmery dxšxv 50x19x16 cm, 
objem 7,5 l, s ukazovateľom hladiny vody

Kotol na guľáš
smaltovaný kotlík 
závesný, sivé vnútro

Demižón 
sklenený, 
plastový 
obal, s ušami

Kvetináč Malwa
DLUTO
plastový, vrúbkovaný povrch, 
čierna plastová vložka, 
farba grafit

Postavička - 
dekorácia
plastová, 36x31x26 cm

299
649

1597

330

1590

objem 12 l 15,50
objem 25 l 22,70

objem 25 l 16,90
objem 34 l 18,90

Ø 12 cm, biely 0,70
Ø 14 cm, sivý 0,90

Ø 190 mm 2,99
Ø 250 mm 5,90
Ø 300 mm 8,30

mokka

biely

žaba, 36x31x26 cm

korytnačka, 36x26x27 cm

slimák, 44x19x25 cm

samozavlažovací samozavlažovací
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Žehliaca doska 
MONO
kovová konštrukcia, 
rozmer 120x42 cm, 
max. výška 90 cm, 
nosnosť 8 kg, praktický 
odkladač na prádlo

Žehliaca doska 
REFLECTOR A
podklad kovová mriežka, 
bavlnený poťah 5 mm 
na doske so špeciálnou 
plochou REFLECTOR, 
nastaviteľná výška max. 
90 cm, rozmery dosky 
110x30 cm

Sušiak 
na prádlo FILIP
oceľový, celková dĺžka 
šnúr 35 m, rozmery 
zložený/rozložený 
173x70x4 cm 
/70x65x173 cm, 
kvalitné prevedenie

Oceľové schodíky SUPER UP 3
oceľové, skladacie, 3-priečkové, nosnosť 
150g, rozmer schodíka 20x30 cm, výška 
rozloženého rebríka 131 cm, horný schodík 
vo výške 69 cm

Náhradný mop
náhradný ženilkový mop

Mop ženilkový
plochý 
s teleskopickou 
rukoväťou (68-120 cm)

Poštová schránka RADIM
kvalitné kovové prevedenie, 
rozmer 31x36x9 cm, biela

Poštová schránka MICHAL
nerezová, 36x31 cm, šírka 10 cm

Stierka na 
okná COMBI
s mikrovláknom 
a teleskopickou tyčou 
(75-150 cm). 
Rozmer 33x6,5 cm.

Tavná pištoľ
s max. výkonom 
100W 
na tavné tyčinky 
s priemerom 
11,2 mm

Tavná pištoľ - bezdôtová
priemer tyčiniek 7-7,2 mm, výkon 10W, 
doba nahrievania 3-5 min, AKU 1800mAh, 
3.7V, orientačná doba prevádzky cca 45 min, 
vrátane nabíjačky a tavných tyčiniek

Tavná pištoľ
priemer tavných 
tyčiniek 11-11,2 mm, 
výkon 80W, doba 
nahrievania 3-5 min, 
prietok tavenej hmoty 
14-16g/min, 2ks 
tyčiniek v balení

Komoda drevená
STOCKHOLM drevená, 
so zásuvkami, výška 36cm

Box s detským motívom
plastový, transparentný, rozmer 43x36x16 cm, s vekom

Paravan GEORGE
drevený, skladací, 3 diely 
po 170x45x2cm, biely

Osobná váha 
s povrchom z tvrdeného skla s LCD displejom, 
max. hmotnosť 180 kg, presnosť 100 g

49,- 2190 1990

2449

199 499

499

1499 3190

590 499

2190

770
73,-

799

66x25 cm 37,90
45x25 cm 27,90

osloboďte sa od káblov
bezdrôtová
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Panvica na palacinky
hliníková s nepriľnavým 
povrchom, rozmer 24 x 1,6 cm

Panvica PAELLA
masívna, hliníková s nepriľnavým povrchom 
a sklenenou pokrievkou, vhodná aj na 
indukčné platne, rozmer 28 x 7,8 cm

Kanvica
nerezová, s objemom 2,7 l 
vhodná na všetky typy sporákov

Misa TRUVA
sklenená, objem 
2,2 l, Ø 23 cm, 
číra

Univerzálna panvica
masívna hliníková panvica 
s nepriľnavým povrchom, 
vhodná aj na indukčné platne 

Masívny kastról
s hliníkovým nepriľnavým povrchom a sklenenou 
pokrievkou, vhodný aj na indukčné platne, rozmer 
28 x 12,5 cm

Pekáč dvojdielny
smaltovaný, objem 5,6 l, 
veľkosť 38 cm, dvojdielny

Misky DEFNE
sklenené, číre, 
objem 315 ml, 
hranatý tvar, 
sada 2 ks

Detská tanierová sada
vyrobená z bambusového vlákna, 
5-dielna, tanierik, miska, lyžička, 
vidlička, pohárik, mix dekorov

Panvica na steaky
masívna, hliníková, s nepriľnavým 
povrchom, vhodná aj na indukčné 
platne, rozmer 28 x 28 cm

Masívny hrniec
s  hliníkovým nepriľnavým povrchom a 
sklenenou pokrievkou, vhodný aj na indukčné 
platne, rozmer 20 x 13,5 cm

Smaltovaný hrniec
Ø 21 cm, objem 6 l, 
s pokrievkou

Pohár s viečkom
plastový, so slamkou, 
objem 500 ml, s dekorom       

999

2290

1490

290

2990

1370

249 745

1490

2290

1199

190

24 x 4,8 cm 10,90
28 x 5,3 cm 13,90
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dekor s olivami
Trendový vánok zo Stredomoria

Fľaša na olej OLIVES
sklenená s nálevkou a 
plastovou zátkou s tesnením

Fľaša OLIVE II
sklenená fľaša s uškom, nálevkou 
a plastovou zátkou s tesnením

Chlebník OLIVE
z oceľového plechu, rozmer 43,5 x 27,5 x 18,5 cm

Chňapka OLIVES
bavlnená kuchynská 
chňapka, rozmer 27 x 17 cm

Misky v košíku OLIVES
sada pozostáva zo štyroch malých, jednej veľkej 
misky a košíka, rozmer 28 cm

Dóza OLIVES
keramická dóza na uskladňovanie 
surovín, objem 450 ml

Hrnček JUMBO OLIVES
veľký keramický hrnček na 
podávanie horúcich aj studených 
nápojov, objem 660 ml

Hrnček BIG OLIVES
veľký keramický hrnček na 
podávanie horúcich aj studených 
nápojov, objem 630 ml

Misky v košíku OLIVES
sada pozostáva z dvoch misiek 
v košíku, priemer 20,5 cm

Maselnička OLIVES 
keramická,17,5 x 13 x 8 cm

BRILLANTE
dvojdielna sada 
zložená zo soľničky 
a mlynčeka na korenie 
s keramickým mlecím 
mechanizmom, 
rozmery 4 x 15,6 cm 

Kuchynská váha
kuchynská váha z tvrdeného skla s LCD displejom, 
max. záťaž 5 kg, presnosť 1g, indikácia slabej 
batérie, indikácia preťaženia, automatické vypnutie

Misky v košíku OLIVES
sada pozostáva z troch malých, jednej 
veľkej misky a košíka, rozmer 23 cm

Misky v košíku OLIVES
sada pozostáva zo štyroch misiek 
v košíku, dĺžka 30,5 cm

1399 140

1290

399290280799

650
699

799

999 1149

objem 250 ml 1,40
objem 500 ml 1,90

objem 250 ml 2,20
objem 750 ml 2,99
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 NAKUPUJTE U NÁS 
A VYHRAJTE 
SKVELÉ CENY

OKREM AUTA MÔŽETE VYHRAŤ:

P O H O D A  2 0 1 8

SÚŤAŽ

2.
cena

3.
cena

4.
cena

1.
cena

5.
cena

6.
cena

7.-16.
cena

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK LAURA
v hodnote 599 €

SADA NÁRADIA EXTOL
v hodnote 450 €

ELEKTRICKÝ FÚRIK MOTUČKO
v hodnote 430 €

ELEKTRICKÉ KACHLE
v hodnote 430 €

INVERTOR
v hodnote 149 €

PREKVAPENIE

www.sutaz.kinekus.sk

ilustračné foto

HODNOTNÝ DARČEK 
DO DOMÁCNOSTI

nazbieraných kupónov30 VYHRÁVA KAŽDÝ

POHODA

FIAT Tipo HATCHBACK
Skvelý rodinný automobil, ktorý spája:
Dizajn • Kvalitu • Komfort • Dynamiku • Bezpečnosť 
Jazdné vlastnosti • Všestrannosť • Vyspelú technológiu

Záhradný nábytok TEREZA
7-dielny set, rozťahovací stôl 180/240x90 cm 
a 6ks polohovateľných kresiel, teakové drevo

Záhradný nábytok TEA
4-dielny set z tropického dreva Meranti, skladá sa z: 
1ks lavice + 2ks kresiel, 1ks stôl s rozmermi 90x46x43 cm, 
súčasťou setu sú aj podušky

Záhradný nábytok DALIA
polyratanový, štvordielny, dve kreslá, jedno dvojmiestne 
kreslo šírka 113 cm, , stolík so sklenenou hornou doskou 
80x47 cm, výška 43 cm, béžové podušky, polyratan čierny

Záhradný nábytok TIMEA
7-dielny set, materiál polyratan s kovovou konštrukciou, 
stôl so sklom rozmery 180x90x73 cm, stohovateľné kreslá

Záhradný nábytok AMADEUS
5-dielny set, kovová konštrukcia opletená 
polyratanom, stôl o 83 cm, výška 70 cm, 4 kreslá

Hojdacia lavica ZAIRA
kovová konštrukcia + plastická textília, 
rozmery 100x78x101 cm, nosnosť do 
160 kg, pohodlné sedenie s hojdaním

649,-

249,-

219,-

429,-349,-119,-

Doprajte si relax

Extra odolné teakové drevo

s hojdacím 
mechanizmom


