
Náradie

domácnosť

Vykurovanie

záhrada

Vedro s vekom
plastové, veko na zacvaknutie, objem 10 l, vnútorná mierka, 
rôzne farby, na zber sezónneho ovocia a zeleniny
6096079

Záhradný
vozík
plastový, objem 85 l, 
max. nosnosť 85 kg, 
farba zelená
36898380

21,-
270

Sud
plastový, objem 75 l, bez veka, čierny
8803023

9,-
15 €

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 17.9.2018 do 31.10.2018 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

w w w. k i n e k u s . s k

Platí v týchto predajniach od 17.9.2018 do 31.10.2018 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

100

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

Spracujme 

dobrú úrodu
s radosťou

str. 7-9

str. 1-6

str. 10-13

str. 13-16
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vitamínová bomba

• vitamin C

• vitamin B

• vitamin E

• draslík

• železo

• horčík

• zinok

• selén

• vápnik

K
VASENÁ KAPUSTA

PR ÍRO D N Ý  L I E
K

zo súdka
Dosky do suda na kapustu
priemer 20 cm, skladá sa z 3 častí
3030176

Sud na kapustu
keramický, hnedá farba, 2 ušká, 
veko

Ťažítko do suda
keramické,  2-dielne, s otvormi 
10589521

Strúhadlo 
na kapustu
drevené, rozmer 40x15,5 cm, 
2 nože
30226183

Kruhová rezačka
ø 28 cm, 5 nožov, 
upínanie na stôl
1960100

Plastové strúhadlo
3 kovové nože, rozmer 38x17 cm, 
rôzne farby
1141506

Vandlík
smaltovaný, priemer 34 cm, objem 7 l
30100108

Fľaša na víno
750 ml, sklo, na korkovú 
zátku
30222871

Demižón 
STELLA
objem 5 l, 
sklenený, 
s uzáverom
30225009

Demižón
sklenený, plastový 
obal, s ušami

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

440

520

53,- 540

9901750

970

059
370640

10589520 do 5 l suda 0,9 kg 4,50
10589531 do 10 l suda 1,2 kg 4,90
10589521 do 17/20/27 l suda 1,5 kg 6,70
10589522 do 30/40 l suda 2 kg 7,90

10581102 10 l 21,90
10581272 27 l 32,90
10581402 40 l 39,90

Rezačka na kapustu
rozmery 55x19 cm, 3 nože
30226182

Rezačka na kapustu
rozmery 95x25 cm, 4 nože
30226160

302115 objem 15 l 12,90
302125 objem 25 l 16,90
302134 objem 34 l 18,90

V ponuke 
aj zátky
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Lis na ovocie
drevo, kovový podstavec, v balení 
sieťka a  tyč pre ľahšie lisovanie

Drvič ovocia
mechanický, ručný, násypka 
nerezová 35x30 cm
97450020

Oberač na jablká
kovový, s teleskopickou tyčou 
(1,7 m), vysunie sa do 3 m
40345034

Rezačka na repu
kovová, stojanová, výška 80 cm, 
násypník 27x27 cm
4100601

Šrotovník
elektrický, s 50 l nádobou, výkon 1,2 kW, 
230 V, 4 výmenné sitá- otvory Ø 
1,5/2,5/4/7 mm, na obilie, 30-200 kg/hod
40222053

Barel
plastový, objem 50 l, 
vhodný ako nádoba na kvas
308953501

Muštomer + 
skúmavka
sklo, dĺžka 21 cm, meradlo 
na meranie cukornatosti 
hroznového muštu
1490061

Plastový sud
objem 100 l, bez veka, 
výška 67 cm, biely
8803031

Veko na sud
plastové

Stojan na fľaše
drevený, dekoračný, až na 77 fliaš, 
materiál: borovicové drevo, výška 166 cm, 72x25 cm
770520010

Sada pre vinárov
obsahuje liehomer, muštomer, 

vínomer, merný valec, 
sklenenú kvasnú zátku

19100105

Odmerný valec
sklenený, objem 250 ml, 
výška 33 cm, priemer 38 mm
19100104

Liehomer 
+ skúmavka
sklenený, dlžka 21 cm, na presné 
zistenie percenta alkoholu
1490062

Cukromer
„kvasomer“ na stanovenie 
vhodného zákvasu, 
sklenený, dĺžka 37 cm, 
rozsah 0 % - 20 % 
19100112

Hever na víno
plastový, objem 1 l, 
nádoba s pípou na 
dávkovanie vína zo sudov 
nasávaním
9046073

Hadica na víno
plastová, priesvitná, dĺžka 
1,5 m, s klapkou a pumpou
5002313

99,- 849 2990

229,- 1799
1790

3990

230

1790

599 199
520

270

330

15900401 objem 6 l 64,90
15900404 objem 30 l 139,00

Pomocníci na spracovanie 
výnimočnej úrody

Domáce víno = tá najlepšia značka :)

na 77 fliaš

8802823
Ø 48 cm, na 75 l sud, 
čierne 2,70

8802831
Ø  55 cm, na 100-120 l 
sud, biele 4,50

Smaltovaný parák
objem 65 l, priemer 50 cm, 
na pevné palivo, výklopný, 
dymovod Ø 125 mm
40120065

259,-

s teleskopickou tyčou 

dočiahnete až do výšky 4,5 m
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313 cm

198 cm

181 cm

Lopata 
špicatá 
oceľová, 
s povrchovou 
úpravou, silná, 
s drevenou 
násadou, šírka 
26 cm
1570013

Lopata 
rovná
oceľová, 
s povrchovou 
úpravou, pevná, 
silná, šírka 
24 cm, 
s drevenou 
násadou
1570015

Rýľ 
špicatý
oceľový, 
s povrchovou 
úpravou, 
silný, drevená 
násada 
s T-rúčkou
1570002

Rýľ 
rovný
s kalenou 
čepeľou, 
šírka 20 cm, 
celková dĺžka 
s násadou 
120 cm
38900001

Švédske 
hrable
plastové, 
šírka 49,6 cm, 
hliníková 
násada 160 cm
36814798

Záhradné nožnice Winland
japonská oceľ, celková dĺžka 19 cm, 
strih do 20 mm
40345099

Hrable
kovové, s drevenou násadou, 
14 zubové, zelené
4103041

Švédske hrable
plastové, šírka 45 cm, drevená 
násada 150 cm, farebné
36814801

Domček na náradie DRESDEN
kovový, rozmery dxšxv 181x313x198 cm, dvojkrídlové posuvné 
dvere,  šxv 141x165 cm, zastavaná plocha 5,67 m2, zelený 
213106

Kompostér
plastový, objem 850 l, rozmery 90x91 cm, výška 135 cm   
36814800

450 450

499 790

990

850 540 270

399,-

59,-
Kam s lístím a odpadom?  

Vyrobte si kvalitný kompost.

Už viete kam so všetkým náradím? 
EXTRA TIP - môžete využiť aj na uskladnenie dreva

Práca pôjde od ruky

KVALITA
Vyrobená 
v USA
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Zemný vrták
oceľový, výška 120 cm

Drevený rebrík
dvojitý, 6-priečkový, 
výška 195 cm
4020006

Rebrík HOBBY
hliníkový, univerzálny, trojdielny, 
3x9-priečkový, prepravná dĺžka 258 cm, 
max. výsuv 569 cm, hmotnosť 13,7 kg, 
nosnosť do 150 kg
40407609

Popolnica
plastová, objem 120 l, 
hmotnosť 10 kg, 
rozmer vxš 94x48cm

Stojan na rezanie dreva
kovový rám, rozmery 119x38x101 cm, 
na drevo do priemeru 20 cm
25699991

Netkaná textília
rozmer 1,6x10 m, hustota 50 g/m2, proti rastu buriny, 
udržuje vlahu, čierna
40345551

Krycia plachta
80 g/m2, na obvode upínacie oká, 
modrá, (zmenšená o zahnuté okraje)

Kôš-stojan na odpad FLIPO 3
kov + plast, rozmery 117x37x82 cm, 
na 120 l vrecia
35241000

Lepidlo na myši RATIMOR 
lepová pasca vo forme knižky, rozmery 27x19 cm, 
bez jedovatých látok, využitie 
v interiéroch, kuchyniach, pivniciach
105040643

Návnada na 
myši RATIMOR 
BRODIFACOUM
rodenticíd vo forme mäkkej 
návnady, hmotnosť 150 g
105052601

Lepidlo 
na myši
tuba 150 ml/135 g, 
neschnúce, vhodné 
aj na stromy proti 
mravcom
1056100

Pasca na 
hlodavce
kovová klietka na 
bezpečný odchyt 
väčších hlodavcov, 
rozmer 63x16x20 cm
406221093

3990

109,-

3190

5490

470

4,-

2499

170

270

159

2250

6000400 čierna

6000399 zelená

708600056 3x4 m 3,90
708600058 4x5 m 5,99

4180029 Ø 140 mm 14,50
4180030 Ø 200 mm 18,50

Návnada na myši 
parafínové bloky
rodenticíd vo forme parafínových 
blokov, hmotnosť 300 g, odolný 
proti vlhkosti
105052608

Šikovný pomocník, 
ktorý neje a nepije :)

Ochráňte si úrodu

Najlepšie jablká 
sú hore
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Vozík 
-rudla
kovový, 
nafukovacie 
kolesá, pevný, 
nosnosť 200 kg
2541100111

5490

Univerzálny vozík XL
nosnosť 300 kg, nafukovacie kolesá, 125x65x32 cm, 
vnútorný rozmer 120x60 cm, sklopné bočnice, pogumovaná 
rukovať, možnosť pripojiť cez oje, hmotnosť 39 kg
15900190

Stavebný fúrik 
BANTAM
kovový, plné koleso 
s priemerom 400 mm, objem korby 60 l
4035400

Tieniaca sieť 10 m
zelená, výška 1,5 m, dĺžka 10 m, 
UV stabilizovaná, použitie na plot, 
ohrady, steny

Tieniaca sieť 50 m
zelená, UV stabilizovaná, 
dĺžka 50 m, hustota 150 g/m2, 
tienivosť 80%

Košík
prútený, šírka 40 cm, 
výška 25 cm
30226204

Záhradná lavica 
HEDVIGA
masívne drevo + liatinová konštrukcia, 
rozmery 125x53x74 cm, plastový dekor 
na chrbtovej opierke, nosnosť 160 kg
232150

Záhradná lavica TINA
masívne drevo + kovová konštrukcia, 
rozmery 120x62x82 cm, nosnosť 
160 kg
232152

Záhradná lavica ELVÍRA
liatinové nohy, sedenie drevo, dekor 
chrbtovej časti plastový, rozmer 
125x53x74 cm
232151

Dekorácia tekvica
keramická, rozmery 
18x18x14,3 cm
64900002

Postavička ježko
rozmery 24x17x17 cm, 
dekorácia
64900001

99,-

3990

1190

3990 3990 3990

499 1099

15901251
hustota 80g/m2, 
tienivosť 60 % 8,90

15901261
hustota 150g/m2, 
tienivosť 80 % 13,90

15901295 výška 1,5 m 57,00
15901296 výška 1,8 m 69,00

Postará sa o súkromie v záhrade

Miesto pre oddych vo vašej záhrade

TOP najvyužívanejší 
pomocník
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Zakrývacia fólia s filcom
dvojvrstvová, vrchná filcová vrstva veľmi 
dobre absorbuje tekutiny a farby, zo 
spodnej časti potiahnutá PE fóliou pre 
maximálnu nepriepustnosť, protišmyková, 
hustota180 g/m2, rozmer 1x10 m
15901500

Kartuša GAS 190 g
jednorazová náplň PB, 
prepichovacia
2092001

Zásobník sada
28 ks+ 2ks plastový 
stojan, 40x16,5x40 cm
36813530

Stavebné vedro
plastové, objem 20 l, 
pružné, rukoväť
40339020

Maltovník
plastový, objem 60 l, 
priemer 58,5 cm, výška 33 cm
40339065

Maltovník
plastový, objem 90 l, 
vonkajšie vrchné 
rozmery 79x48 cm, 
výška 29 cm
40339191

Viacúčelový vysávač KL1201
výkon 1200 W, objem nerezovej nádoby 20 l, 
príslušenstvo: 3 hubice (podlahová, štrbinová, 
okrúhla)
15903120

Kovový regál
rozmery 180x90x45 cm, 
4 police
2210778

120

1690

199 550

590 5790

3990

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

4490

Police si môžete 
rozmiestniť podľa potreby

Vždy nájdete tu správnu skrutku

Radosť z rýchleho  
a presného rezu

550
7,90 €

16 ks 12 ks

2 ks

POZRITE SI VIDEO
na www.kinekus.sk

Suché 

aj mokré 

vysávanie

2 filtre: 

TEXTILNÝ 

a HEPA

textilný filter

HEPA filter

príslušenstvo

praktické kolieska
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Tavná pištoľ 
FL-158B
priemer tyčiniek 11-11,2 mm, 
výkon 40W, 2 ks tavných tyčiniek v balení
15904201

590

A Z PRÁCE 
MÁTE 
RADOSŤ

ZADARMO 
NÁHRADNÁ BATÉRIA 

ZADARMO 
NÁHRADNÁ BATÉRIA 

SAMSUNG

vybitá batéria 
vás neprekvapí

- máte predsa 2 :)

v praktickom 

KUFRÍKU
v praktickom 

KUFRÍKU

Uťahovačka - 
skrutkovač
• 12 V

• 2x batéria Li-lon 1500 mAh 

• 2-rýchlostná 
• s rýchlonabíjačkou 
 • LED osvetlenie

•  ergonomická ručka

•  rýchlo-sklučovadlo 10 mm 
 • hmotnosť 1,05 kg 
15904101

Uťahovačka 
- skrutkovač
• 14,4 V

• 2x batéria SAMSUNG Li-lon 2000 mAh

• 2-rýchlostná 
• s rýchlonabíjačkou a kufríkom 
• LED osvetlenie

• indikácia stavu akumulátora

• ergonomická ručka

• rýchlo-sklučovadlo 10 mm 
15904104

4990

1500 mAh

12 V

2000 mAh

14,4 V

Príklepová vŕtačka 710
• Výkon 710 W 

• Otáčky naprázdno 0 - 3000 ot./min  
• Sieťové napätie 230 V / 50 Hz 
• Plynulá regulácia otáčok 
• Prepínanie smeru otáčania 
• Prídavná rukoväť 
• Ergonomický dizajn
• Rýchloupínacie skľučovadlo 

   do Ø 13 mm

15904170

3490710 W 40 W

87,-

Rýchlonabíjačka v balení
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KVALITA
ZA ROZUMNÚ 
CENU

v praktickom 

KUFRÍKU

Uhlová brúska 230 
• výkon 2400 W 
• max. priemer kotúča 230 mm 
• sieťové napätie 230 V / 50Hz 
• max. rýchlosť otáčania 6000 ot/min 
• aretácia vretena • bezpečnostný spínač 
• kovový kryt prevodovky 
• prídavná rukoväť 
• ergonomický tvar pre ľahšiu prácu
15904155

Uhlová brúska 125
• výkon 1020 W

• max. priemer kotúča 125 mm

• sieťové napätie 230 V / 50 Hz

• max. rýchlosť otáčania 11000 ot/min

• kompaktné rozmery

• aretácia vretena • bezpečnostný spínač

• kovový kryt prevodovky • prídavná rukoväť

• ergonomický tvar pre ľahšiu prácu

15904150

79,-39,-1020 W 2400 W

Zváračka - invertor 200 
• rozsah prúdu 20-195 A 
• funkcia HOT START pre ľahšie    
  zapaľovanie oblúka 
• ANTI-STICK pre ľahšie zváranie bez  
  lepenia elektródy 
• funkcia VRD pre zníženie napätia  
  na výstupe pre ochranu používateľa 
• 2,5 m káble s prierezom 25 mm2

• pre elektródy Ø 1,5-4 mm
15904200

Zváračka - invertor 160A 
• rozsah prúdu 10-160 A 
• funkcia HOT START pre ľahšie zapaľovanie oblúka 
• ANTI-STICK pre ľahšie zváranie bez lepenia elektródy 
• káble s prierezom 25 mm2

• pre elektródy Ø 1,5-4 mm
15904160

179,- 20-195 A

10-160 A

kvalitné hrubé káble

139,-

Malé, ale šikovné :)
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Na akom princípe funguje?
Pred použitím musí byť pekáč ponorený vo vode po dobu 
min 20 minút.  Pri zahrievaní pekáča nasiaknutého vodou 
dochádza k jej postupnému odparovaniu, čím sa vlastne 
jedlo pripravuje v pare. V pokrme sa tak zachová väčšie 
množstvo vitamínov, mäso sa nevysuší, ale zostane 
krásne šťavnaté a voňavé.

Sada hrncov BERRY
nerezová, 8-dielna, objem hrncov 1,9/2,5/3,5/6,1 l, 
priemer 16/18/20/24 cm, sklenené pokrievky
35268879

Kastról 
CITY
nerezový, 
so sklenenou pokrievkou

Hrniec CITY
nerezový, na všetky 
druhy sporákov, so 
sklenenou pokrievkou

Smaltovaný 
hrniec
s pokrievkou

Kastról
smaltovaný, objem 0,5 l, Ø12 cm
327415121

Smaltovaný pekáč
dvojdielny, vysoký, objem 5,6 l, šírka 38 cm
327130380

Smaltovaný pekáč 
dvojitý, 35 cm
327140350

Keramický pekáč
rímsky hrniec, neglazovaný, objem 6 l, rozmery 40x27x16 cm
33000016

Doska na krájanie
plastová, rozmery 38x24 cm
1148801

Podložka 
na cesto
z elastického 
potravinárskeho 
materiálu, rozmer 
52x40 cm, odolné 
voči poškriabaniu, 
vhodná na krájanie, 
vaľkanie 
a vykrajovanie cesta
1140099

Koreničky PRESIDENT
drevená závesná polička 33x18 cm,  
10 sklenených nádob s dreveným 
vrchnákom, 5x150 ml a 5x120 ml
1140026

Drevený chlebník
rozmer 18x40x30 cm, rolovacie veko
1145383

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

Kuchynská zástera
100% polyester, kuchynská,  
rozmer 50x76 cm, dekor folklór, 
po vypredaní motívu folklór - iné motívy
3070206

Kuchynská zástera
textilná, 100% bavlna, 65x44 cm, 
hustota 140 g/m2, dekor folklór,  
po vypredaní motívu folklór - iné motívy
3070219

Taniere EBRO 
opálové biele sklo, vhodné 
do mikrovlnky, farba biela, sada 6 ks

Sada tanierov
18-dielna, 6x plytký ø 27 cm,  
6x hlboký ø 23 cm, 6x dezertný 
tanier ø 23 cm, dekor škvrna
15902204

Sada tanierov 
MODERN
18-dielna porcelánová sada, 
obsahuje 6ks hlbokých, 6ks 
plytkých a 6ks dezertných tanierov, 
3255733

47,-

390

14901490

1599 4,- 11,-

1990 1199 950

290 249

2590

2590

329410420 Ø 20 cm / 2,9 l 16,90
329410424 Ø 24 cm / 5,2 l 21,90

329420420 Ø 20 cm / 3,6 l 17,90
329420424 Ø 24 cm / 6,1 l 22,99

327002211 21 cm / 6 l 12,90
327002251 25 cm / 10 l 17,90

18700028 dezertný, Ø 20 cm 6,49
18700026 hlboký, Ø 23 cm 6,99
18700027 plytký, Ø 25 cm 6,99

Obľúbený folklórny motív

S praktickým vyvýšeným okrajom

Zdravé varenie? 
V rímskom hrnci zaručené

Výbava do každej kuchyne

6 ks
sada
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Na veku 
prepisovateľná 

nálepka

Termomisa PARISA
plastová misa s nerezovou 
vložkou

Termoska 
nerezová, 
poistný ventil

Detské termosky
nerezová, poistný ventil, 
objem 0,3 l, výška 21 cm, 
so šnúrkou na zavesenie

Hrnček 
KÁVA 
keramický, 400 ml
3256387

Príbor HOTEL
24-dielna sada, nehrdzavejúca oceľ 
18/0, obsahuje 6 ks lyžíc, vidličiek, 
nožov a kávových lyžičiek, balenie 
v kazete
3856601

Strečová baliaca fólia
transparentná, šírka 50 cm, 2,1 kg, 23 my
989022

Odvlhčovač vzduchu
s náplňou 2 x 400 g na 
pohlcovanie vlhkosti v byte, 
garáži a pod
64302105

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

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

Metla 
dĺžka násady 
125 cm, 
šírka 
metličky 
30 cm, 
drevený 
závit, husté 
štetiny, 
závesná
3650001

Ciroková 
metla
s drevenou násadou, 
5-krát prešívaná, 
šírka 30 cm, 
dĺžka rúčky 95 cm, 
celková dĺžka 
143 cm
4610303

Kôš na odpad 
SWING
plastový, preklápací

Korenička
sklenená, hranatá, veko 
s tesnením, objem 150 ml, sada 6 ks
115012

Keramická miska PETRA
s ušami, objem 600 ml, 
s dekorom, rôzne farby
3253095

Odkvapávač na riad
plastový, rozmer 46x38 cm, rôzne farby
31799214

Hrnček ADA
hrnček so sitkom a 
vrchnákom, objem 380 ml, 
rôzne vzory
3256065

Termomisa PICASSO
plastová misa s nerezovou 
vložkou

Dóza na desiatu
plastová, s klipom, rozmer 
16,5x14x6,5 cm, dekor zvieratká
64301651

Dózy POLAR
plastové, sada 5 ks, objem 0,5 l, 
rozmery 15,5x10,5x6 cm, 
vhodné do mrazničky
1253012638

Obedár
plastový, objem 4x1,2 l
31000294

520
170

1890

570

350 499

530 290 270

490
220

499

499

199 270 420

15201272 1,5 l 6,99
15201273 2,5 l 9,30

15201156 2 l 7,00
15201157 3 l 9,99

15900055 objem 0,5 l 4,70
15900054 objem 0,75 l 5,70
15900053 objem 1 l 6,99 15900052 modrá

15900047 ružová

Praktické a štýlové zároveň

Neujde im žiadna smietka

Ušetrite až 

75% 
miesta

Vychutnajte si 
kvalitné 

sypané čaje 
bez otravného 

cedenia

6 ks
sada

2 ks
sada

5 ks
sada

24 ks
sada

3621315 10 l, hnedý 3,30
3621311 10 l, oranžovo-sivý 3,30
3621328 25 l, hnedý 6,99
3621325 25 l, zeleno-sivý 6,99
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Regál na topánky
plastový, 3 police, rozmer  
50x34 cm, výška 43 cm, 
na špinavé, mokré topánky
6422603

Odkvapávač na topánky
plastový, rozmer 75x38x3 cm
3621505

Rohož 
COMPOS
gumená, 
čierna, 60 x 40 cm, 
protišmyková, 
dierovaná
6071164

Rohož lístky
predložka pred dvere, 
rozmer 40x60cm, vzor lístky

Rohož STONE
predložka pred dvere, rozmer 40x60 cm, 
po okrajoch má gumový pás, textilný stred

Mop 
POWER
plastový, plochý, 
s nerezovou 
teleskopickou 
násadou, 
dĺžka násady 
65-110 cm, 
rozmery plochy 
45x15 cm 
15900078

Rotačný 
mop
z mikrovlákna, 
+ 1x náhradný mop, 
vedro s pedálom 
na žmýkanie, 
pohodlné umývanie 
bez kontaktu s vodou
15900074

Polička
drôtená, rozmery 28,5x33x13 cm, 
2-poschodová
31180052

Rohová 
polička 
drôtená, 
2-poschodová, 
31x31,5x20 cm
31180046

Mop KLASIK
s násadou, 
plocha 43x14 cm, 
rôzne farby
441037 

Sušiak na bielizeň STAR
oceľový, ošetrený práškovou farbou, 
celková dĺžka šnúr 15 m
15900075

Sušiak na 
bielizeň MAXIM
oceľový, rozťahovací, 
ošetrený práškovou farbou, 
celková dĺžka šnúr 18 m
15900077 Žehliaca doska OK PLUS

podklad drevotrieska, farebný bavlnený 
poťah 3 mm (rôzne motívy), rozmer 
dosky 120x38 cm, nastaviteľná výška 
do 90 cm
35416038

Kôš na čistú 
bielizeň JOST
plastový, rozmery 55x39 cm, 
výška 23 cm

Kôš na špinavú 
bielizeň HAMPER
plastový, objem 65 l, rozmery 
45x34 cm, výška 60 cm
 

Rebrík ALW
hliníkový, jednostranný, s plošinkou, 
4-priečkový, prepravná dĺžka 148 cm, 
výška plošinky 77 cm, hmotnosť 3,08 kg, 
nosnosť do 120 kg
40400004

1190
299 399 399

399
849

2490

870

1790

2999
1390

420
970 2190

sivé lístky 3379940

tehlové lístky 3379941

hnedá 3379949

sivá 3379950

šedý 1250780134

tyrkysový 1250780666

šedý 1250701134

tyrkysový 1250701666

Čistý domov začína už pred dverami

Ide to aj 
bez mokrých rúk

950
v ponuke 
aj samotná 
náhrada

+ 1 náhrada 
ZADARMO

290
5,-
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Kachle EKONOMIK
Za nenápadným dizajnom sa 
skrývajú kvalitné liatinové 
dvierka a varná platňa.

6,5 kW

90x46x33 cm

120 mm

zadný

39 kg

74 %

červené

203884

čierne

203885

99,-
BESTSELLER

Elektrický ohrievač Starlyf Heater
do zásuvky, keramické vyhrievacie teleso, 370 W, 240 V, 
výška  150 mm, nastavenie teploty od 15˚C- 32˚C, 
2 rýchlosti prúdenia, s LED displejom, nízka spotreba, 
časovač
95700015

poznáte 
z TV

Ľahko si nastavíte želanú teplotu

Krbové kachle ŽAR
Jednoduché a vzhľadovo 
príjemné kachle. Liatinová 
platňa a dvierka ohniska. 
Otvor ohniska má rozmery 
24x20 cm.

7 kW

93x48x46 cm

118 mm

vrchný

60 kg

65 %

203851

červené

203850

239,- 449,-

2990

22 kW

17 kW

22 l

105x49x46 cm

118 mm

vrchný

98 kg

82%

s vým
en

n
íkom

Krbové kachle 
AMBASADOR E
Štedrý objem výmenníka 
a hrubý oceľový 
plášť sú nespornými 
prednosťami kachlí s 
keramickým obkladom.

203856

Vanička piškóta
plastová, tvarovaná, 
z jednej strany zúžená

Nočník „Little duck“
plastový, protišmykový, s potlačou kačička

Detský schodík
plastový, nosnosť do 80 kg, 
rozmery 20x32x14 cm

Sada tanierov
detská, z bambusového vlákna, 5-dielna sada: 
tanierik, miska, lyžička, vidlička, pohárik
64301647

Šarkan DELTA
dvojšnúrový,  120x60 cm, šnúra 2x50 m
64679099

Šarkan 
KLASIK
58x71 cm, 
šnúra 30 m
64679098

770 2,- 399 750

999 499

modrá 1250336625

ružová 1250336559

modrý 1251834625

ružový 1251834559

modrý 12510013625

ružový 12510013559

Užite si 
čaro jesene 
aj s deťmi

Nakupujte u odborníkov

   Teplo, 
ktoré 

uvidíte
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EXTRA TIP
Napojte sporák 
ALFA TERM 20 
na radiátory 
a vykúrite celý dom

Kachle OLYMP PLUS
Kachle sú charakteristické ozdobným strieborným madlom. 
Určite oceníte aj liatinové ohnisko (27x33 cm) a praktickú 
varnú platňu.

12 kW

85x48x60 cm

120 mm

zadný

110 kg

80 %

červené

203446

203447

Sporák ELEGANT 
NEW line
Smaltovaný model v 
3 farbách je vhodný na 
vytvorenie tej správnej 
atmosféry vašej chatky či 
víkendovej chalupy.

9,5 kW

71x82x59 cm

120 mm

bočný, zadný

74 kg

83 %

krémový

hnedý

ľavý - 203460 pravý - 203459

ľavý - 203492 pravý - 203491

ľavý - 203494 pravý - 203493

Sporák MAGNUM EXKLUSIV
S týmto elegantným sporákom s liatinovým ohniskom 
sa môžete tešiť z výhľadu na horiace drevo. Okrem varenia 
zvládne aj piecť vďaka smaltovanej rúre s teplomerom.

12 kW

86x107x66 cm

120 mm

vrchný, zadný

164 kg

89 %

červený

ľavý - 203058 pravý - 203057

krémový

ľavý - 203438 pravý - 203437

Sporák DOMINANT
Ak sa vám zdá presklené 
šamotové ohnisko, 
smaltovaný poklop, elegantné 
madlá a hlboký plech na 
pečenie v príslušenstve málo, 
presvedčí vás jeho kvalita!

6  kW

85x70x60 cm

120 mm

vrchný,  zadný, 
bočný

126,5 kg

76%

cappuccino

ľavý - 203743

pravý - 203742

Sporák ALFA TERM 20
Osvedčený model, ktorý ponúka možnosť napojenia 
na radiátory. Súčasťou výbavy je termostat, manometer, 
praktický poklop a nastaviteľný rošt ohniska (leto/zima).

ľavý - 203710 pravý - 203709

23 kW

14 kW

14 l

90x85x60 cm

150 mm

bočný, vrchný

170 kg

74%

s vým
en

n
íkom

699,-

319,-

649,-
1190,-

1190,-

Vychutnajte si čaro plápolajúceho ohňa MERCEDES medzi sporákmi
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Krbové príslušenstvo dodá šmrnc každému interiéru

Noša na drevo 
ANTIK
kovová, rozmery (šxd) 
35x53 cm, sklopná rukoväť
15900083

Noša na drevo 
CUBO
plechová, rozmery 
(vxšxh) 50x38x30 cm
15903011

Komínové dvierka
celkové rozmery 19,5x35,5 cm, 
vnútorné rozmery 16x32 cm, 
sivá povrchová úprava KOMAXIT
40715400

Prútená noša 
rozmery 50x30x30/49 cm, obdĺžnikový tvar
1270251

Dymové koleno
oceľové, hrúbka steny 1,5 mm, 
uhol 90°, balené v kartóne
409821209

Dymová rúra oceľová
hrubostenná, o 120 mm, hrúbka 
1,5 mm, dĺžka 1000 mm, balená  
v kartóne
409811201

Plech 
pod kachle
farba antik

Ohrievač CALDO-Botti AF301
elektrický, 230 V, výkon 1000/2000 W, 
termostat, ventilátor s troma rýchlosťami
3242030

Vykurovacie 
kachle RELAX
mobilné, na 10 kg PB flašu, 
výkon 4,2 kW, spotreba 
0,30 kg/h, regulátor plynu 
30 mbar, piezo-elektrický 
zapaľovač
2001011

Krbové 
zápalky SOLO
retro štýl, priemerný 
počet v krabičke: 100 ks, 
dĺžka zápalky 170 mm
3141026

Čistič skla PEPO
na čistenie krbových skiel, 
sporákov, objem 0,5 l
952060

Komínové dvierka
pozinkované, rozmery 20x36 cm, 
otváranie skrutkovačom
409000

Krbové náradie 
ANTIK
4-dielne, kovové, 
so stojanom, výška 61 cm
15900081

Krbové náradie 
ZEUS
3-dielne, so stojanom, 
výška 70 cm
15903009

Krbové náradie 
MODERNA 
kov+nerez, 4-dielne, so stojanom, 
lopatka, metlička, kutáč, kliešte, 
výška 65 cm
15900080

Univerzálny kôš 
flexi, plastový, objem 36 l
70106498

Pevný podpaľovač
prírodný, balenie 100 ks + 20 ks zadarmo
1891257

Pevný 
podpaľovač 
v balení 40 ks, 
určený na uhlie
952068

100 KS + 20KS ZADARMO

1599

1299

1299

99,-

330140

490

990

1890 840 970

399

2690 2990 1890 2170 2690

4180003 47x60 cm 8,90
4180004 60x80 cm 14,40

Klasika z prútia



ZÁHRADA DOMÁCNOSŤNÁRADIE VYKUROVANIEvo vnútri letáku hľadajte aj sortimenty

Vyčistite si 
komín

Utesnite si kachle 
alebo sporák

Použite fóliu 
za radiátor

Použite čarovnú
mriežku

Zabezpečte lepšiu 
distribúciu tepla

1

3

Čarovná 
mriežka
od špecialistu na vysoké teploty (aj v raketovom 
priemysle), znižuje spotrebu dreva v sporákoch, 
krbových kachliach i krboch, rozmer 14x27 cm, 
2ks v sade
4901000

Nadstavec 
výmenník 
Gajo
priemer 120 mm, 
výška 82 cm, 
hrúbka plechu 
0,6 mm, čierny
203871

Krbový ventilátor
ventilátor bez potreby napájania el. siete, zaistí 
rovnomernú cirkuláciu teplého vzduchu z kachlí, pracovná 
teplota  50 až 350 °C, tichá prevádzka, výška 23 cm
70108757

Reflexná fólia
výška 70 cm, hrúbka 2 mm, 
do teploty 85 °C
941007

Odstraňovač sadzí PEPO
pre čistenie usadenín v komínoch, 950 g, 
vysoká účinnosť, balenie obsahuje aj 
2 ks podpaľovača PEPO so škrtacím hrotom
952072

Odstraňovač sadzí 
SADPAL
na vypaľovanie sadze a smolových 
usadenín v krboch a komínovom 
potrubí
952099

Odstraňovač sadzí
chemický, 10x5 g, celkom 50 g
3141032

Nadstavec na kartáč
na čistenie komínov, drôtený, 
točený, na závit  M12

Komínový kartáč
drôtený, rúrkový, závit M12

Tesniaca šnúra
biela, dĺžka 2 m

Lepidlo 
na tesniace šnúry
odolné do 1100°C, objem 20 ml
42941950

570499
2,-

149

199029,-

5990
115/bm

4294194426 prierez 6x6 mm 2,30
4294194254 prierez 8x8 mm 3,30

45115851 dĺžka 5 m 6,90
45115875 dĺžka 7 m 8,-

45115226   Ø 150 mm 1,89
45115240                                               Ø 180 mm 2,20

Krbové kachle VULKAN S
Minimalistický dizajn a presklené 
dvierka ohniska spravia 
z vykurovania menších, 
útulných izieb zážitok. 

Sporák ALFA FAVORIT 70
Pripravovanie jedla tradičným 
spôsobom bude potešením - aj 
vďaka presklenej rúre s teplomerom 
nestarnúceho klasického vzhľadu. 

4 kW

88,5x34x36 cm

120 mm

zadný

75/80 kg

84%

6 kW

80x70x60 cm

120 mm

vrchný, 
zadný, bočný

124/142 kg

73%

ľavý - 203762 pravý - 203761

hnedý

ľavý - 203764 pravý - 203763

červené

203739

slonová 

kosť

203740

www.carovnamriezka.sk

VIAC INFO NA:

2

4 5

2 ks
sada

UVÁDZACIE 
CENY

za
NOVINKY

599,-
UVÁDZACIA CENA

699,-
BEŽNÁ CENA

199,-
UVÁDZACIA CENA

249,-
BEŽNÁ CENA

pre efektívnejšie 
vykurovanie

5 tipov


