
Kompostér MULTI
objem 880 l, plastový, na organický 
odpad, zabezpečuje rovnomerné
zavlažovanie a prevzdušňovanie obsahu
36755880

ZÁHRADA DOMÁCNOSŤNÁRADIE ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

Prinášame 
radosť 
do záhrady
nielen

Podstavec pod sud
plastový, výška 37 cm
884501

Sud na vodu
objem 200 l,
plastový, s vekom 
a ventilom 
884520

67,-

1750

šikovná poistka na veko

praktický 
ventil

1490
19,90 €

Dvojkreslo so stolíkom TETE
tropické masívne drevo, s poduškami,
lavica rozmer: 89x160x63 cm
232071

109,-

Substrát BALKONIA
objem 45 l, zemina obohatená o BIO rastlinné
vlákna a dlhopôsobiace živiny pre všetky druhy
balkónových a izbových rastlín, s guánom
105040057

5491l = 0,122€

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 2.5.2018 do 31.5.2018 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. 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. 

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

Platí v týchto predajniach od 2.5.2018 do 31.5.2018 alebo do vypredania skladových zásob.

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

100
www.kinekus.sk
nakupujte aj z pohodlia domova na



poznáte z tv

Zatrávňovací systém 
Hydro Mousse 

• krásny svieži trávnik rýchlo a jednoducho
• zatrávnenie suchých a udupaných plôch
• technológia Spray‘n‘Stay pre dokonalé 

výsledky
• nenáročné používanie, ktoré zvládne každý
• príslušenstvo zadarmo: prípojka na hadicu, 

tableta a zatrávňovacie 
osivo Hydro Mousse (na 10 m2)

95700011
Náhradná náplň 
Hydro Mousse
trávne osivo a živný roztok 
na zatrávnenie plochy 20 m2

95700012

krásny trávnik 
v rekordnom čase

POZRITE SI VIDEO
na www.kinekus.sk

Sieť na uhorky 
s konštrukciou
plastová, jedna strana 
1,75 x 1,6 m, úchytkový 
materiál v balení
30032701

Sieť na uhorky
10x1,2 m, oko 15x15 cm
30010021

Lepiaci pás
obojstranný, zabraňuje 
lezúcemu hmyzu 
dostať sa na kmeň 
stromu, poslúži na 
signalizáciu výskytu 
škodlivého lezúceho 
hmyzu, dĺžka 5 m
105040080

Podložka pod jahody
plast, opora pod jahody pri výsadbe, 
pre čisté a pekné jahody, v balení 10 ks
18602613005

Netkaná textília
šírka 1,6 m, UV stabilizovaná, prepúšťa vodu, ochrana pred burinou a škodcami Sieť proti vtákom

čierna, 35 g/m2, odolná

Ohrada trávnika IPAL
plastová, dĺžka po zložení 4,05 m, 
výška 6,5 cm, terakota 
36814007

Ohrada trávnika IPALPLUS
plastová, dĺžka po zložení 2,4 m, 
výška 25/15 cm, farba terakota
36814013

Ohrada trávnika STELLA GREEN
plastová, 4x ohrada trávnika s celkovou dlžkou 
3 m, 12x hrot pre uchytenie ohrady, farba čierna
36819160

Ohrada trávnika
drevená, dĺžka 200 cm, výška 20 cm, 
hrúbka 1 dielu 5 cm, spájané drôtom
2541005751

Ohrada trávnika ECONO 3000
plastová, čierna, výška 10 cm, dĺžka 6 m
4039902

Oporná tyč
kovová, k zelenine, paradajkám, fazuli, 
ø 7 mm, výška 180 cm
40390066

1290

210

349

299

1350

27,-

1350 990 790

1690

830

40390066 sivá 1,25
40345049 zelená 1,35

15901241 4x5 m 5,30
15901242 5x8 m 9,90
15901243 6x10 m 15,49

40345550 5 m čierna 2,30
40345540 5 m biela 1,10
40345538 10 m hnedá 4,40

Ohrada trávnika IPAK1
plastová, dĺžka po zložení 3,8 m, farba 
terakota, umožňuje efektívne oddelenie 
priestoru okolo domu a v záhrade
36814021

950

1,75 m

10 ks
sada

dostupné od 21.5.2018
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Kosačka elektrická
výkon 1300 W, 
záber 38 cm, 3 výšky 
kosenia (35/50/65 mm), 
hmotnosť 12 kg,  silný, tichý 
a bezúdržbový indukčný 
motor s dlhou životnosťou
252055

Kosačka benzínová 
s pojazdom, šírka záberu 42 cm, 
zber, mulčovanie, zadné vyhadovanie, 
centrálne nastavenie výšky kosenia 
do 6 pozícií (25-70 mm), plastový kôš 
s madlom objem 40 l
252042

Prevzdušňovač
kovový, šírka 35 cm, bez násady, možnosť použiť 
ako kyprič pôdy aj ako prevzdušňovač trávnika
4270038

Ručný kosák
široký, na ručné kosenie, drevená rukoväť
406211119

Zatrávňovacia tvárnica
recyklovaný plast, rozmery 
47,5x47,5x5 cm, hmotnosť 1,15 kg, 
maximálna hmotnosť vozidla 3,5 t, 
spotreba 1m2=4,4 ks, tmavozelená 
farba, na spevnenie trávnatých plôch
36819130

Kosačka AKU 250/18 RT
akumulátorový vyžínač so záberom 
25 cm, napájanie prostredníctvom 
18 V / 1,5 Ah akumulátora, teleskopická 
rukoväť (112-127 cm), 4 polohy 
nastavenia sklonu žacej hlavy. Hmotnosť 
2,55 kg. Pohodlné kosenie trávy pri 
plotoch, na svahoch, okolo stromov.
25095781

Kosisko
drevené, s objímkou 
a klinkom, dĺžka 180 cm
4018702

Krovinorez  RPB 510
benzínový, 2-taktný, objem 
motora 51 cm3, výkon 1,5 kW, 
záber struny 43 cm, záber noža 
25 cm, antivibračný systém, 
3-zubový nôž, otáčky 6500 / min
252510

Nožnice na živý plot  
AKU 510/18 HS
akumulátorové plotové nožnice. Li-lon akumulátor 
18 V / 1,5 A, výkon 27 Wh, dĺžka strihacej lišty 510 mm, 
hmotnosť 3,36 kg , celkové rozmery 92x20x21 cm
25095783

Rezný silon
plastový, 2,4 mm, dĺžka 15 m

89,- 215,-

2190 3,-

69,-

820

109,-
79,-

už žiadne vyjazdené 
koľaje na trávniku

40345511 prierez 
hviezda 1,25

40345512 prierez 
štvorec 1,59

340

Dajte záhradu 
do poriadku

Gumáky
čierne

850
63594242 č.42

63594243 č.43

63594244 č.44

Akumulátorové
-BEZ KÁBLOV-

18 V1,5 kW

18 V

1500 W

3v1
1300 W
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upevnite 

hojdačku 

rýchlo

a bezpečn
e

Úchyt na hojdačku
pozinkovaný, závit M10, dĺžka 
19 cm, celková dĺžka 27 cm
4180007 

AKO NA STAVBU 
PLOTA? 
prečítajte si 
na našej stránke:

blog.kinekus.sk

hlboké 
zakotvenie 
v zemi

Pletivo ohradové PVC
poplastované, výška 1,5 m, hrúbka 
drôtu 2,5 mm, oko 55x55 mm, na 
oplotenie, balené po 25 m
409472555

Ozdobný plot
celková dĺžka 3,7 m, plastový, 
zo 6 dielov, spojky v balení

Napínací drôt
PVC, hrúbka 3,4 mm, 78 m 
50970278

Pätka kotviaca
nastaviteľná, 0 - 150 mm, 
U profil, s hrotom
4189070

Kotva na stĺpiky
pozinkovaná, dĺžka 
550 mm, obsahuje 
vymedzovacie krúžky 
na priemery stĺpika 
24/36/42/50 mm
40355450

Popolnica
plastová, objem 120 l, hmotnosť 10 kg, 
rozmer vxš 94x48 cm, na kolieskach, čierna
6000400

Domček DRESDEN
záhradný domček 
na náradie, kovový, 
rozmery dxšxv 
181x313x198 cm, 
dvojkrídlové posuvné 
dvere
213106

Bránka SOLID
kovová, pozinkovaná+pvc, jednodielna, 
šírka (osová vzdialenosť stĺpikov) 1073 mm, 
výška 1450 mm,vrátane 2 stĺpikov a zámku
409545

Pätka kotviaca
nastaviteľná, 0 - 150 mm, U profil, 
na platni, zdobená
4189076

Pätka kotviaca
nastaviteľná, 0 - 200 mm, U profil, 
s hrotom, zdobená
4189074 

Pletivo HEX 
poplastované, šesťhranné oko 25 mm, 
výška 1 m, balenie 25 m, vhodné na ohradenie hydiny
40342163

Pletivo MIDDLE-VERTIKAL
pevné, zvárané pletivo, balenie 25 m, 
hrúbka drôtu 2,2 mm, oko 50x100 mm
4091525120

Tieniaca sieť
zelená, 1,5x10m, UV stabilizovaná, 
na ploty, ohrady, steny

250/bm

799 830

320

690

33,-

399,-

119,-

590

649

089/bm

15901251 hustota 80 g/m2 8,90
15901261 hustota 150 g/m2 14,90
15901266 hustota 230 g/m2 21,90

4091525120 výška 120 cm 2,70/bm
4091525100 výška 100 cm 2,30/bm

36814035 biely

36814036 terakota 399
5,90 €

KVALITA
Vyrobené 
v USA
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Postrekovač 2 l
mechanický, tlakový, 
nastaviteľná tryska
15901001

Postrekovač 8 l
záhradný, 
tlakový, na plece, 
s príslušenstvom
15901004

Bubon na hadicu
na kolieskach, na bubon vojde 60 m 
hadice 1/2“
41136010

Hadica 
záhradná 
flexibilná
pružná hadica, 
7,5/22,5 m, pri 
použití - napustení 
vodou - sa roztiahne 
až 3 násobne
41107220Záhradná hadica CARIBIC

hrubostenná, priesvitná, opletaná, 
balenie 25 m

Záhradné umývadlo
plastové, imitácia kovu, výška 72 cm, 
šírka 48 cm, otvor na ventil 3 cm
9046100

Postreková 
pištoľ DELUX
dĺžka 18 cm, 
tlak min. 70 kPa, 
max. 550 kPa
40345120

Pištoľ 
na hadicu
plastová, 
10 funkcií
40345124

Pištoľ 
na hadicu 
DELUX
kombinácia kov/
plast, 7 funkcií, 
ergonomická 
protišmyková 
rukoväť
40345123

Záhradný ventil Záhradný ventil dvojitý

Výkyvný postrekovač
hliníkový postrekovač so 17 tryskami, 
bočné časti sú plastové
40345158

Spojka
kvalitný plast, do 1030 kPa

Záhradné 
čerpadlo REJP
povrchové, výkon 1 200 W, 
230 V, prietok max. 3 800 l/h,  
výtlak max. 50 m, váha 7,9 kg
252061

Krhla 2 l
plastová, s ružicou, 
rôzne farby
723102

Krhla 10 l
plastová, s ružicou, farba zelená
723110

Kanister plastový
objem 30 l, na vodu
883515

Kanister s kohútikom
plastový, objem 10 l, s hrdlom 
a kohútikom na vypúšťanie
883610

Barel
plastový, s vekom, objem 120 l, 
na dažďovú vodu
308962040

Napájací stojan 
s ventilom
na vodu, výška 
90 cm, plastový, 
imitácia mramoru

349
1090

1890

1850

49,-

599

250

690799
53,-

170 320

790 650 21,-

29,-

40345140 1/2" 0,42
40345141 3/4" 0,67

40345100 1/2 “ 1,97
40345101 3/4 “ 2,59

41100512 pripojenie 1/2", 
vývod 2x 3/4" 7,49

41100513 pripojenie 3/4", 
vývod 2x 1" 8,49

5006210 1" 1,30/bm
5006212 1/2" 0,49/bm
5006234 3/4" 0,87/bm

36800005 antracit
36800004 sivý

Nastaviteľná 
tryska

Postrekovač 
12 l
na chrbát, 
záhradný, 
mechanický, 
nadstavec, 
popruhy
15901002

1790

Rozťahovacia
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Ručná plečka 
3 radličky rôznej šírky 140/200/320 mm, 
výška 150 cm
4100501

Kŕmidlo pre hydinu
plechové, pozinkované, dĺžka 70 cm
4044031 Stavebný fúrik BANTAM

kovový, plné koleso ø 400 mm, objem korby 60 l
4035400

Korba na fúrik
plechová, objem 60 l, 
komaxit, čierna 
4035502

Vozík PEGAS
kovový, trúbková konštrukcia s práškovou povrchovou 
úpravou, rozmery korby šxdxv 45x64x28 cm, šírka s kolesami 
77 cm, nosnosť 100 kg, hmotnosť 12 kg, nafukovacie 
vypletané kolesá 16“ (400 mm, s dušou)
6000804

Kvetináč JUKA DLUTO
plastový s vnútornou vložkou, 
25x25 cm, vrúbkovaný povrch

Kvetináč JUKA
plastový, s vnútornou vložkou, 
rozmer 25x25 cm, výška 25 cm, 
hĺbka vložky 24 cm, biely
19355207

Kvetináč WOODE
plastový, s vyberateľnou vložkou, 
imitácia dreva

Kvetináč
ozdobný, z brezy, 
ø 20 cm, výška 21 cm
1270152

Truhlík WERBENA DLUTO
plastový, vrúbkovaný, vyberateľná 
vložka, rozmer 18x56 cm, výška 36 cm,

Kvetináč ozdobný
rozmer cca. 27x12x15 cm, 
prírodný materiál, vystlaný 
ochrannou fóliou proti pretekaniu 
pri zalievaní, rôzne farby
1270151

Truhlík RATAN
objem 17 l, plastový, imitácia ratan, samozavlažovací 
pre pravidelné zavlažovanie, kontrola hladiny, 
výška a šírka 19 cm, dĺžka 50 cm, farba biela
36819625

Truhlík 
JERSEY 500
plastový, 
rozmery 
50x17x19,5 cm, 
bez vložky

Záhradná 
pergola
pevná kovová 
konštrukcia, rozmery 
105x46x215 cm, 
ozdobná
30212199

Truhlík RATAN
na nožičkách, plastový, rozmer 60x24,5 cm, 
výška na nožičkách 46 cm, imitácia ratanu, 
samozavlažovací, kontrola hladiny

Samozavlažovací truhlík
plastový, dĺžka 60 cm, šírka 17,5 cm, farba terakota
36815529

Zavlažovacia vložka
plast, do kvetináča, tvar štvorca, rozmer 25x25 cm
193678

2450

590
3990

1590
99,-

890

890

590 550

1499

649

420

7990

1849

3,-

249

19359922 cappuccino

19359910 grafit

19363126 antracit

19363119 krémový

3681502 mocca, ø 30 cm, 
výška 28 cm 6,49

3681509 sivý, ø 30 cm,
výška 28 cm 6,49

3681505 mocca, ø 35 cm,
výška 32,5 cm 8,49

3681503 sivý, ø 35 cm,
výška 32,5 cm 8,49

36815576 hnedý

36815574 mocca

19378007 biely

19378015 sivý

Tester pôdy 3v1 
tester PH (3-10) 
a vlhkosti substrátu, 
slnečného žiarenia
77071605

790

netrápte sa polievaním

Novinka Novinka

Samozavlažovacie truhlíky
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Horák PB
na propán-bután, ø 55 mm, 
dĺžka 850 mm, hadica 3 m
40369906

Miešačka CM160/140 
stavebná miešačka, objem 140 l, 230 V, 
650 W, hmotnosť 56 kg
708000071

Stolová píla HS 100s 
príkon 2000W, 230 V,  kotúč o 250 mm, 
stôl 95x64 cm, výška stola 83 cm, váha 22 kg
252070

Maltovník
plastový, objem 90 l, čierny, obdĺžnikový
40339191

Stavebné vedro
plastové, objem 20 l, pružné
40339020

Bubon s káblom
s elektrickým káblom 220 V, 
dĺžka kábla 25 m, 1 zásuvka
956501

Kovový regál
kovový, 5 políc, lisované drevo - MDF doska, 
jednoduchá montáž, 200 kg na policu, celková 
nosnosť 1000 kg, rozmery 180x90x45cm
2210778

Horák TYPHOON
výkon 1760 W, teplota 1850 °C, 
na jednorazovú prepichovaciu kartušu 
plnenú butánom, s piezozapaľovačom
2001320

Rezačka LC 600
na rezanie laminátovej 
podlahy, ideálna na rýchle, 
pohodlné a bezpečné rezanie 
rôznych podlahových panelov
2541233959

Špicatá lopata
silná, šírka 26 cm, 
vrátane násady
1570013 Rovná lopata

kovová s povrchovou 
úpravou, silná, 
šírka 24 cm, 
vrátane násady
1570015

Krompáč
s násadou, hmotnosť 
2,5 kg, obojstranný 
1570021

Hliníkový rebrík 
3x10
hliníkový, univerzálny,

trojdielny, 3x10-priečkový,
prepravná dĺžka 286 cm,

max. výsuv 626 cm,
hmotnosť 16 kg,
nosnosť do 150 kg

40407610

Hliníkový rebrík 
3x9

trojdielny, úprava 
pre použitie aj na schody, 

3x9-priečkový, 
prepravná dĺžka 258 cm, 

max. výsuv 569 cm, 
hmotnosť 

14,2 kg, 
nosnosť do 150 kg

40407809

2390239,- 139,-

590 2,-
2790

3990

1690

44,-

449
449

830

119,-

109,-

s dobrým náradím ide práca ľahšie

schody 
nie sú 
prekážka

POZRITE SI VIDEO
na www.kinekus.sk
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Vonku chutí najlepšie

Gril PREMIUM
pojazdný, 
celkové rozmery 
106x60x106 cm, 
teplomer na veku, 
drevená pracovná 
doska 51x48 cm, 
5 háčikov 
na príslušenstvo
354130

Gril HACIENDA
liatinový, skladací, 
rozmer 52x27 cm
1894407

Kartuša GAS 190 g
jednorazová náplň PB, 
prepichovacia
2092001

Varič SOLO 
MAGNUM PIEZO
so zapaľovačom, 
na 2 kg PB bombu
2001316

Varič PICAMP
plynový, dvojitý, rozmery 42x12x15 cm, priamo na 2 kg 
PB fľašu, celkový výkon 2,4 kW, spotreba 200 g/hod. 
2001310

Pevné ohnisko
oceľové, priemer 
kruhu 76 cm, 
výška 33 cm
15901024

Prenosné ohnisko
oceľové, rozmer 86x86x45 cm
15901023

Grilovací kameň
prírodná žula, na zdravé a nezávadné 
grilovanie, rozmer 40x30 cm, hrúbka 3 cm, 
rovnomerný ohrev, drážka v kameni zabraňuje 
odkvapkávaniu štiav do ohňa
199040200

Kotlina
plechová kotlina, 
obsahuje koleno, rúru,  
striešku, hrúbka plechu 
1 mm

Kotlina STRONG
plechová, hrubostenná, ø 42 cm, 
s dymovou rúrou, čierna, bez kotla
409800010

Trojnožka
kovová, skladacia,
výška 50 cm

Kotol na guláš nerezový
objem 10 l, ø 36 cm, hrúbka 0,6 mm, závesný
124017

Pokrievka na kotol
drevená, vhodná na kotol na guláš

Grilovacie brikety
2,5 kg, z tvrdého dreva, 
vysoká výhrevnosť
2111125

Drevené uhlie
na grilovanie, hmotnosť 2,5 kg, 
z tvrdého dreva, vysoká výhrevnosť
2111025

159,-

44,-

120

1890

3490
9490

8490

33,-

125,-

1250

Gulášová miska
porcelánová, 
objem 500 ml, biela 
64301570

Gulášová miska
plastová, objem 750 ml
7193075

Gulášová miska
číre sklo, objem 1 l
35202025

149

059

190124029 ø 36 cm 45,-
124023 ø 42 cm 49,-

124003 10 l, ø 38 cm 14,90
124006 20 l, ø 47 cm 19,90

3030332 ø 35,5 cm na 10 a 12 l kotol 10,90
3030333 ø 43,5 cm na 16  a 20 l kotol 13,50

4090102 na 10 a 14 l 
kotlíky ø 31,5 cm 18,90

4090105 na 14 a 22 l 
kotlíky ø 37 cm 19,90

Miska BON APETIT
keramická, objem 600 ml,
2 farby
3250391

220

Kotol na guláš
smaltovaný, závesný, čierny

do prírody

2491kg = 0,996€ 2491kg = 0,996€

Teplomer

Praktické háčiky

Kolieska pre ľahší presun

Odkladacia 
doska

8



Keramický hrnček
objem 400 ml, dekor káva
3256387

Smaltovaný hrniec
objem 10 l, ø 25 cm, s pokrievkou
327002251

Kastról s pokrievkou
smaltovaný, s dekorom

Kastról s rúčkou
smaltovaný, objem 1 l, dekor
327415141

Cukornička
 230 ml , dekor levanduľa
33718890

Šálky s podšálkou
motív levanduľa, sada obsahuje 6 šálok 
s podšálkami
33717369

Zástera 
kuchynská
50x76 cm,  
so vzorom - 
levanduľa
307029

Kuchynská chňapka
s magnetom, sada 2 ks, motív levanduľa 
307020

Sada tanierov
18-dielna sada, hranatý tvar, dekor levanduľa
33717364

Džezva
smaltovaná, s rúčkou, objem 900 ml
327067082

Sedliacka misa
smaltovaná, ø 16 cm, s dekorom
327153162

Forma na koláč
smaltovaná, okrúhla, ø 28 cm, výška 6 cm, 
všestranne využiteľná aj na pečenie iných pokrmov
327042280

Dóza Piknik
plastový box, rozmery 28x38 cm, výška 
18 cm, 2-poschodový s úchytmi
35234000

Obedár
plastový, objem 4x1,2 l
31000294

Termomisa PRIME
s nerezovou vložkou vo vnútri, 
udržiava teplotu jedla 4-6 
hodín, objem 2,5 l, rôzne farby
15202001

Kuchynská váha
digitálna, max 5 kg, obsahuje 
praktickú 3,6 l misku
15900183

Haluškár LUX
kombinácia pevný plast 
- nerez, ø 18 cm, ø dier 
10 mm, viacero farieb
1056030

Haluškár 
posuvný
kombinácia nerez/
plast, ø dier 8 mm
15672113

Šálky s 
podšálkami
keramické, 
240 ml, 6-dielna 
sada na stojane
3255907

Hrniec s pokrievkou 
nerez, ø 30 cm, objem 17 l, 
so sklenenou pokrievkou, 
vhodný na všetky typy 
sporákov, vhodný do umývačky
329400121

Kastról s pokrievkou CITY
nerezový, objem 5,2 l
329410424

Grilovacia panvica
nepriľnavý povrch, rozmery 24x26 cm, rebrované 
dno, s drevenou rúčkou, vhodná na všetky typy 
sporákov vrátane indukcie, nevhodná do umývačky
3245488

169

1890 499

430 1499

270

299 4990

790 490

790

999 420 990 1990

290 520
1599

39,-

22,- 990

327413181 objem 2 l 9,90
327413261 objem 6 l 15,90

Košík na pečivo
bambusový, rozmery 24x18x8 cm
1270049

160

6 ks
sada

2 ks
sada

9



Doprajte si pohodu

Dvojkreslo so stolíkom PEPE
polyratanové, celková šírka 150 cm, s odkladacím 
priestorom a stolíkom, vrátane podušiek
232131

Kreslo REGINA
materiál: kov+umelá hmota+textil, plynulé 
polohovanie počas sedenia, posuvný vankúšik
232330

Kreslo OCEAN
plastové, nosnosť 120 kg, zelená farba
233136500

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

ZOJA
2x taburet, 4x kreslo s poduškou, 
stolík 110x70x110cm, so sklom
232103

Záhradný box
objem 310 litrov, rozmery 119x48x60 cm, 
antracit
36898351

Stôl FARO
plastový, rozmery 137x85x72 cm, zelený
233247990

159,-

47,- 890

339,-

329,-

37,-2790

dostupné od 21.5.2018

Všetky komponenty 
sa zmestia pod stôl

10



JULIA
3-dielny polyratanový set, stolík rozmer 40x40 cm, 
so sklom,  2x kreslo, antracitové podušky
232141

NINA MAXI
5-dielny set s kovovou 
konštrukciou 
a výplňou z polyratanu, 
stolík Ø 80 cm
232096

LUJZA
4-dielny polyratanový set s kovovou konštrukciou, 
stôl rozmer 75x40 cm, s poduškami
232124

VILMA
polyratanový set s kovovou konštrukciou, 
2x polohovateľné kreslo s vyklápacou podnožou 
a poduškou, stolík rozmer 45x45 cm, so sklenenou doskou
232102

RENATA
5-dielny set záhradného nábytku, polyratanový, 
4x stohovateľné kreslo, stôl priemer 110 cm
232142

NINA
3- dielny set 
z polyratanu 
s kovovou 
konštrukciou, 
stolík Ø 60 cm
232092

TIMEA
7-dielny set, materiál polyratan s kovovou konštrukciou, stôl 
rozmer 180x90 cm, sklenená doska stola, stohovateľné kreslá
232125

Slnečník BANANA
s bočným stojanom, ø 300 cm, 
hlavná tyč ø 48 mm, s kľukou 

AMADEUS
5-dielna sada, kovová konštrukcia 
opletená polyratanom, stôl Ø 83 cm
232310

199,-

99,-

199,-

339,-

289,-

5490

479,-

69,-

349,-

232326 sivohnedý

232325 zelený

dostupné od 21.5.2018
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až pre 8 ľudí

Nábytok ANITA
4-dielny, polyratanový, rohová sedačka s 
poduškami , stôl so sklom 120x65 cm, 2x taburet 
40x40cm, vrátane podušiek krémovej farby
232132

Hojdačka AMANDA
pevná konštrukcia, s poduškou, strieška 
svetlo zelená, šírka 170 cm, nosnosť 220 kg
354146

Hojdačka NIKOLA
drevená, pre 2 osoby, nosnosť 300 kg, 
rozmery 166x117,5 cm, vrátane sedáku
232079

Hojdačka MILANO 
záhradná hojdačka pre 3 osoby, 
nosnosť do 300 kg, šírka 220 cm, sklopná chrbtová časť

Lavica DIANA
s úložným priestorom, vrátane sedáka, 
rozmery 93x120x65 cm, tropické drevo Meranti 
232077

Lehátko IVICA
polohovateľné, rozmer 210x76cm, vrátane podušiek, 
kolieska pre jednoduchšiu manipuláciou
232104

Lavica ZAIRA
hojdacia, kovová konštrukcia a umelohmotná 
textília, rozmery 100x78x101 cm, nosnosť do 160 kg
232220

Lavica LARISA
parková, masívne liatinové nohy, prírodné 
drevo, rozmery 150x53x72cm, vhodná aj 
na upevnenie do zeme, nosnosť 240 kg
232154

Lavica ORCHIDEA
plastová, rozmer 145x49x74 cm, biela
233889000

489,-

77,- 199,- 259,-

135,-
159,-

119,-

89,-

33,-

352461626 Béžová

352461604 Svetlozelená 

dostupné od 21.5.2018

s hojdacím 
mechanizmom
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Hojdačka KIARA
drevená, vxšxh 179x235x117 cm, max. záťaž 
400 kg, operadlo je možné sklápať do vodorovnej 
polohy, materiál: tropické drevo Meranti
232073

MIRIAM
8-dielny set záhradného nábytku, konštrukcia kov s polyratanom, 
stôl so sklom 120x85 cm, 6 ks stoličiek, čierny slnečník ø 240 cm
232059

Slnečná markíza
polyester, možnosť montáže do stropu aj steny, rozmery 3x2 m, zeleno-biela
4039801

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

SIMONA
3-dielny 
set z dreva 
Meranti, 
stôl aj 
stoličky sú 
skladacie
232061

KLAUDIA
set z dreva Meranti obsahuje veľký stôl, 2 ks lavice a 2 ks stoličky
232062

AGNES
tropické drevo Meranti, stôl s otvorom pre slnečník, 
6 kresiel s poduškami, stôl aj kreslá skladacie
232066

399,-

299,-

199,-

3790

89,-

319,-

349,-

232329 sivohnedý

232323 zelený

rozložte hojdačku na ležanie

dostupné od 21.5.2018

Lavica VIVIEN
z masívneho dreva, 
s dvomi časťami 
(40x40 cm) 
na kvetináče, 
celková dĺžka 172 cm, 
výška 45 cm 
232067

63,-

13



Sporák TREND
výkon 7,5 kW, vxšxh 86x89x57/44 cm,  dymovod 120 mm, 
bočný, hmotnosť 96 kg, účinnosť 77 %, 
s poklopom, presklené dvierka ohniska, príslušenstvo: 
plech do rúry na pečenie

419,-

Autolekárnička
v kortexínovom obale, s kartou prvej 
pomoci
25699900

Samolepiaca sieť proti hmyzu
rozmery 150x90 cm, biela, na okná, dvere
40340054

Tavná pištoľ FL-009AA
akumulátorová, vhodná na ø tyčiniek 7-7,2 mm, 
výkon 10W, doba nahrievania 3-5 min, prietok 
tavenej hmoty 8-10g/min, Aku 1800mAh, 3,7 V
15904210

Tavná pištoľ FL-158B
s dekorom farebných škvŕn, ø tavných tyčiniek 
11-11,2 mm, výkon 40W, doba nahrievania 
3-5 min, prietok tavenej hmoty 8-14 g/min.
15904201

Tavná pištoľ FL-188A
ø tavných tyčiniek 11-11,2mm, výkon 80W, 
doba nahrievania 3-5 min, prietok tavenej hmoty 
14-16g/min
15904205

Tavné hmoty
číre, 10 ks blister

Sieť proti hmyzu
sklovláknová, šírka 120 cm, sivá
40341120

Magnetická sieťka 
proti hmyzu
na balkónové dvere, 
magnetické zatváranie, rozmer (2x) 50x220 cm
64304202

Schodíky 
SUPERMAX 3
3-stupňové protisklzové 
skladacie schodíky 
s nosnosťou 150 kg
3542023

Záhradný sušiak
hliníkový, rozkladací, šnúra 50 m, 4 ramenný, ø 2 m
19100055

Stropný sušiak
kovový, na bielizeň, šírka 45 cm, 5-šnúrový, na balkón/do kúpelne, 
v balení materiál na uchytenie

Rebrík ALW 3-stupňový
hliníkový, jednostranný, s plošinkou, prepravná 
dĺžka 125 cm, hmotnosť 2,62 kg, nosnosť do 120 kg
40400003

790

170

2190 590 499

115/bm490

2290

2690

1850
30226403 dĺžka 1,6 m 12,90
30226409 dĺžka 2 m 13,90

15904221 ø 11 mm / 20 cm 1,75
15904223 ø 7 mm / 10 cm 0,59

203486 ľavý

203485 pravý

Bezdrôtová

NEOBMEDZUJTE SA 
KÁBLOM

Ľahká 
montáž

STOP
otravnému
HMYZU

220 cm

50 cm 50 cm

10 ks
sada
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Aku vysávač LIVINGTON PRIME
vysávač na podlahu, na auto a ručný 
vysávač spojené v jedinom prístroji! 
- ohybný kĺb pre nedostupné miesta, 
rotujúca turbo kefa, bezkáblové vysávanie, 
kombinovaná kefa 3 v1, bezsáčkový, 14,8 V
95700019

Metla s násadou
drevená, násada 120 cm, 
s dreveným závitom, šírka 
metly 28 cm, s dekorom
36100100

Odstraňovač nečistôt FUR WIZARD 
obojstranná kefa na vlasy, chlpy, 
nite ......v domácnosti, s čistiacou stanicou
95700018

Stojan na vrecia 
NATURE 3
kovový, s plastovým 
uchytením troch vriec 
na odpad 
7076003

Kôš QUATRO
na separovaný odpad, 
objem 45 l

Žehliaca doska 
PERFECT
podklad kovová mriežka, 
bavlnený poťah (rôzne farby 
a dizajny) 8 mm na doske, 
odkladacia časť na žehličku, 
rozmer dosky 120x38cm, 
so zásuvkou a rukávnikom
35430738

Vrecia na odpad 
STRONG
pevné sáčky, 10 ks v balení

Paravan DOMINGO
drevený skladací paravan, 
3 diely po 170x45x2 cm
15400302

Paravan SALVADOR
drevený skladací paravan
3 diely po 170x45x2 cm
15400303

Komoda SAIPAN
drevená 2/3/4 poschodová komoda 
s prútenými košíkmi vystlanými textilným 
béžovým návlekom a s jednou  drevenou  
sivou zásuvkou, rozmer 42 x 32 cm

Komoda ADEN
drevená, s jedným/dvoma prútenými 
košíkmi vystlanými textilným béžovým 
návlekom a dvoma drevenými 
zásuvkami, rozmer 30x35 cm

Cestárska metla
drevená, šírka 35 cm, 
plastové štetiny,  
s násadou
4017025

Mop  SMART
plastový, 
s teleskopickou kovovou 
násadou, na závit, 
s okom na zavesenie
3698114

Rotačný mop SPIN
plastový, rotačný, bez pedála, vrátane vedra so žmýkacím 
systémom a rúčkou, teleskopická 2-dielna násada, 
náhradná hlavica ZADARMO
15900076

9990

370

1990

2490
1590

3990

67,- 53,-

530 850

2190

3699053 120 l 1,70
3699055 240 l 5,90

19565990 modrý - na papier

19565991 zelený - na sklo

19565992 žltý - na plasty

15400105 2 poschodia výška 45 cm 29,90
15400106 3 poschodia výška 63 cm 39,90
15400107 4 poschodia výška 80 cm 49,90

15400103 3 poschodia výška 54 cm 26,90
15400104 4 poschodia výška 74 cm 36,90

s rukávnikom
ZADARMO

poznáte z tv

poznáte z tv

POZRITE SI VIDEO
POZRITE SI VIDEO

na www.kinekus.sk
na www.kinekus.sk

NovinkaNA PLASTY

NA SKLO
NA PAPIER

Výrobok chránenej dielne
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Zapichovacia dekorácia motýľ
plastový na pružine s kovovou tyčou, 
tyč dlhá 40 cm, šírka krídiel 12 cm, rôzne farby
64304562

Dekorácia chrobáčik
zapichovacia dekorácia, na kovovej paličke 
dlhej 33 cm, včela/lienka s vrtuľkou
64304244

Farebná vrtuľka
s dekorom, na drevenej paličke, 
dĺžka paličky 60 cm, ø vrtuľky 28 cm
64304377

Stojan na kvety FÚRIK
drevený, rozmery 120x38x33 cm, 
dekoračný, koleso ø 290 mm
70110108

Solárna 
lampa
nerezová, 
celková dĺžka 
27 cm, počas 
dňa sa nabíja 
a za šera 
automaticky 
zapína
64306105

Solárna 
lampa
priemer gule 
8 cm, celková 
dĺžka 35 cm, 
2x LED
64612016

Detský fúrik
kovový, korba plastová, 
dĺžka 80 cm, koleso plastové
723130

Detská hojdačka plastová
rozmer 38x45x41cm, bezpečnostný 
pás, rôzne farby
207060

Detská hojdačka drevená
rozmer 35x27 cm, lano dlhé 170 cm, do 60 kg
2340026

Postavička trpaslík
zo sádry, výška 16 cm
64304506

Držiak na truhlík
plastový, nastaviteľný, vhodný 
na truhlík do šírky 13 cm

Detská krhlička
plastová, objem 2 l, tmavoružová 
alebo modrá
312525711

Stôl BABY
plastový, rozmery 56x52x44 cm

Stolička BABY
detská, plastová, rozmery 
38x38 cm, výška 52 cm

Sada detského náradia
4-dielna, plast/drevo, násada 65 cm, 
obsahuje hrable, švédske hrable, 
lopatu špicatú a rovnú
31061145

Pieskovisko SANDY
priemer 95 cm, tvar mušle, modrá 
a zelená farba, z dvoch pieskovísk 
sa dá vytvoriť uzatvorená mušľa
233001700

Fľaša so slamkou 
plastová, so slamkou 
vo vnútri, objem 650 ml
64301619

190 199 330 2590

110499

1299

950

499
089

270

550

270970

930
149

233070940 červený

233020940 modrý

233046201 červená

233046205 modrá

36814111 terakota

36814112 hnedý

na obrázku sú 2 ks pieskoviska

Držiak Juta
držiak na kvetináč 
z jutoviny, dĺžka 
105 cm - 115 cm, 
2 druhy
1270075

390

599
9,90 €

ZÁHRADA DOMÁCNOSŤNÁRADIE ZÁHRADNÝ NÁBYTOKvo vnútri letáku hľadajte aj sortimenty


