PRAKTICKÉ
DARČEKY
POTEŠIA
NAJVIAC
hľadajte v letáku
tento symbol

42 €

16 €

33,-

179 €

149,-

13

90

LED reťaz
pre vnútorné a vonkajšie
použitie, 240 žiariviek
červené
203853

203855

Krbové kachle
EKONOMIK LUX

sivé /
antracit
203854

Kachle vás oslovia liatinovou
varnou platňou pre
príležitostnú prípravu a ohrev
jedla.

studené biele
64307180

7 kW
90x40x46 cm
120 mm
zadný
47 kg
63 %

Krbové náradie POSEIDON
4ks sada obsahuje kutáč, metličku, lopatku
a kliešte + stojan, poniklovaný povrch

teplé biele

farebné

64307162

64307240

15903021

Nakupujte u nás a ušetríte
ŽILINA

Kamenná 4, 041/777 77 77

TRENČÍN

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

BRATISLAVA

NC Vajnoria, nová predajňa
Pri starom letisku 3, 0945 800 322

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

PÚCHOV - K&L TRADE, s.r.o.

Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

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

KOŠICE - Adesso s.r.o.

Južná trieda 66, budova ADESSO, 055/789 84 62

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 12.11.2018 do 21.12.2018 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.

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

100

Vyčarte deťom úsmev

Boby RACE

990

plastové, rozmer 87x40 cm,
rôzne farby, nosnosť do 60 kg

2

Nafukovací klzák na sneh

36819026

30

vhodný pre deti od 5 rokov,
nosnosť do 50 kg, 97x97x13 cm

1190

64303125

Detský odhŕňač BOBO
plastový, šírka 25 cm, drevená násada
36814045

749

890

Klzák na sneh

2690

Klzák na sneh BIG

plastový, rozmery 78x60 cm,
použitie do -18 °C, tvar mušľa,
farebný, nosnosť do 60kg

Sane Zigi - Zet

plastový, rozmer 95 x 70 cm,
nosnosť 60 kg

36819016

plastové, nosnosť 60 kg,
45x29x91 cm

36819023

Hračky budú na svojom

36819086

mieste

870

690

Box Hippo

Box STRONG

plastový, detský,
objem 20,5 l,
rozmery 37x28 cm,
výška 27 cm

1290

Detský box

Vytvorte si 3D obraz

799

64302241

drevo-laminát, zahnutá vpravo,
dĺžka 150 cm
10539250

195648

1252813

zároveň taburetka pre menšie deti, spevnená strecha,
materiál: MDF a netkané textília, rozmery 55x26x31 cm

Hokejka

plastový, objem 15,5 l,
44x29x19 cm

NOVINKA

11

Sada kreatívne
tvorenie 3D

99

849

maliarske plátno 22x22 cm,
3D model,
3D reliéfna pastna,
Detský schodík Hippo
akrylová farba,
plastový, s protišmykovou úpravou
pomocné náradie
4400000

1251544016

1490
Slúchadla PM060
BLUETOOTH
bezdrôtové - Bluetooth,
čítačka kariet microSD
a hudobný prehrávač, vstavaný
mikrofón pre telefonické hovory

2

čierne

96544462

Detské sedátko Hippo

strieborné

96544466

plastové, protišmykové
1258650262

490

Pohoda pri čaji s najbližšími
550

6 ks

Čajník a hrnček LOVE

sada

keramický, sada 3 ks - hrnček,
čajník, pokrievka

33,-

15902140

Luxusná sada, ktorá zaujme

Šálka s podšálkou VISTA

1

porcelánová, 270 ml, 6 kusov
v sade, darčekové balenie

80

3256218

Hrnček LOVE

Vianočný
hrnček

keramický, objem 0,5 l
15902142

4

keramika,
objem 310 ml

30

1

590

49

2 ks
sada

Hrnček RELAX
360 ml, dva kusy v darčekovom balení

64308072

3256317

Hrnček ZEN

6 ks
sada

sklenený, číry,
objem 225 ml,
sada 6 ks

1250

641571404

Čajník CHICO
nerezový, objem 3 l, otvárací
mechanizmus na rukoväti, na
všetky typy sporákov, matný povrch

2 ks
sada

190

3381235

19,Čajník FUSION

1990

červený 35237111
sivý

35237112

Mlynček
na korenie BABLE

1499

smaltovaný, objem 2,5 l

Hrnček / mini džbánik AYRAN

Varná kanvica

sklenený, číry, objem 330 ml, sada 2 kusov

nerezová, 1 800 W,
240 V, objem 1, 7 l

641580034

vrátane solničky, plastový,
stojan z olejovaného
dreva, rôzne farby
1145641

96544148

Miska GRAF

2

20

keramická,
objem 600 ml,
rôzne prírodné
dekory
3254054

5

15900311 0,75 l
15900312 1 l

Termoska

7,90 €

90

15900309 0,35 l

4,90
6,70
7,90

149

3 ks
sada

nerezová, zelená alebo červená

990

Dózy na koláče
kovové, sada 3 kusov

Podnos
kovový, priemer 25 cm

64308001

64308002

Uskladnite si chlebíčky alebo koláče

6 ks
sada

Príbor
MONTREAL
30-dielny, z
chrómniklovej
ocele, 6x lyžica,
vidlička, príborový
nôž, kávová lyžička,
vidlička na múčnik

Dóza na potraviny PARTY
plastová, s rúčkou na prenesenie,
s podložkou vo vnútri, 45x35x11 cm
1250677632

53,-

30 ks
sada

3856595

1849

24 ks
sada

Príbor HOTEL

3,Štamprlík

nehrdzavejúca oceľ, 24-dielny, sklenený,
objem 50 ml,
6 x lyžica, vidlička, nôž,
sada 6 ks
dezertná lyžička, v kazete
2017862

3856601

3590

18 ks
sada

2590

Sada tanierov PENELOPE

Tanierová sada LUCY

dekor biela ruža

porcelánová, 18- dielna

dekor červený kvet 15902205

15902203

porcelánová, 18-dielna, vhodné do
umývačky riadu aj mikrovlnky
15902230

18 ks
sada

Pohár EMPIRE

270

3 ks
sada

sklenený, na whisky, objem 405 ml, sada 3 ks
641505365

3

Varte a pečte s radosťou
12 ks
sada

2

20

590

1ks - 0,49€

30 ks

1ks - 0,06€

sada

Formička - malý rožok

Vykrajovačky VIANOCE

10 ks

pocínovaný plech, veľkosť 5,5 cm, 30 ks

pocínovaný plech, vianočný
mix, sada 12 ks

160024

1610730

sada

30 ks
sada

290

1 ks - 0,096 €

220

30 ks
sada

1ks - 0,073€

Formička - veľký kôš

Formička - malý orech

pocínovaný plech,
priemer 6,4 cm, balenie 30 ks

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

160028

160022

3 ks

Vianočné vykrajovačky
pocínovaný plech, 5 - 8 cm,
sada 10 ks

2

49

1ks - 0,249€

sada

140

1ks - 0,46€

1140013

Sada vykrajovačiek

30 ks

pocínovaný, zdravotne
nezávadný plech, 3 kusy v sade

sada

599

2

Luskáč na orechy TYGER

4150525

30

230

1ks - 0,076€

Formička - veľká labka

kovový, zároveň otvárač na fľaše
a šampanské

Zdobička na perníky

pocínovaný plech, sada 30 ks,
dĺžka 8 cm

1960015

plastová tuba, 3 ks špičiek,
na jemné zdobenie

160011

306008187

390

399

770
Zdobička
z vysoko kvalitného plastu, 6 rôznych
nadstavcov, 13 lisovacích krúžkov, ľahké čistenie

399
Vykrajovacia forma VANILLA
plastová, 40 otvorov, 30x21 cm, 2 lišty, stierka

Stierka GASTRO

Forma na srnčí chrbát

silikónová, do 250°C

dĺžka 30 cm, pocínovaný
plech

3041727

1630149

3381336

899
15

Doska na cesto

21,-

drevená, rozmer 45 x 65 cm, hrúbka 1,5 cm
30291502

2990

90

Mlynček na strúhanku
kovový, sada obsahuje 5 bubnov, aj na
zeleninu, zemiaky, uhorky

Mlynček na mak CB

Mlynček na mak

teleso, drvič, kľuka a matice z
nehrdz. ocele, český výrobok

kovový, s plastovou rukoväťou
a násypkou, skladací

6891015

15900003

15900188

32208216

tí s
es

Váha
Elegant
digitálna,
kuchynská,
do 3 kg

plechová, nepriľnavý
povrch, 35x26,5 cm

Zm

1299

390

Forma na muffiny

av
ša

de

15900172

4

6421471

1999

1999

Kuchynská váha

Váha s miskou

závesná, skladacia, digitálna,
do 3 kg

digitálna, kuchynská, do 5 kg,
vrátane 3,6 l misky

15900189

15900183

Váha SILVA

3590

kuchynská, mechanická, stolová,
s kilogramovým a gramovým posuvným
závažím, do 13 kg
306000510

Pre skvelé
domáce
cestoviny

11

Chlebník

Haluškár LUX

49

280

drevený, šírka 40 cm, hĺbka 30 cm, výška 19 cm,
rôzne farby

kombinácia plast - nerez,
priemer 18 cm, priemer
otvorov 10 mm
1056030

1145384

070

5

Krájač varených
zemiakov

1250

30

Mramorový mažiar
s tĺčikom, rozmer 10x10 cm,
na drvenie čerstvého a sušeného
korenia, orechov a byliniek

Posuvný haluškár

antikorový drôt,
priemer 8 cm

kombinácia nerez/plast,
priemer dier 8 mm

1056014

3383337

15672113

Strojček na rezance
6-stupňové nastavenie
tlaku, max. šírka 150 mm

21,-

317131501

1850

1250

1890

Pekáč smaltovaný

Dvojitý pekáč

Keramický pekáč

smaltovaný, 30 cm

glazovaný, objem 6 l, rozmery: 41x27x15 cm

jánske sklo, objem 8 l, s vekom

smaltovaný, 42 cm, objem
11 l, dvojdielny, vysoký

327140300

33000026

2012033

327130420

18

90

Pekáč HUSA

327100290 29x23x4,5 cm

BSE - Kvalita, ktorá vydrží

327100340 34x26,5x5 cm

2 mm hrubý plech zabezpečí lepší rozvod
tepla. Špeciálny modrý smalt zaručuje
dlhšiu životnosť a zdravšiu prípravu pokrmov.

327100420 42x29,5x4,5 cm

327100370 37,5x29,5x5,5 cm

3,50
4,70
5,70
5,99

Plech na pečenie
smaltovaný

10,90
11,49
15900364 Ø 28 cm 12,49
Panvica PARMA AL
15900362 Ø 24 cm

Nerezový hrniec

Pekáč BSE

so sklenenou
pokrievkou, vhodný na
všetky tipy sporákov a
do umývačky riadu

4290

oválny, rozmery 32x24 cm, dvojdielny

329400120 Ø 26 cm, 10 l

30100000

329400121 Ø 30 cm, 17 l

Hrniec BSE

25,90
39,90

15900363 Ø 26 cm

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

Hrniec s dekorom

29,-

smaltovaný, s pokrievkou
327002231 objem 8 l

s modrým smaltom vo vnútri, objem 5 l,
priemer 24 cm, na všetky typy sporákov,
možnosť umývať v umývačke riadu, extra ťažký

327002301 objem 17,5 l

14,50
24,90

30181624

+ pokrievka
ZADARMO

Panvica BSE

2590

5990
Hrnce MANGO

kvalitná smaltovaná panvica, ťažká, s odnímateľnou
rúčkou, priemer 26 cm, na všetky typy sporákov
vrátane indukcie

nerezové, sklenené
pokrievky, vhodné na všetky
typy sporákov aj do umývačky
riadu, 11-dielna sada

30187626

329400092

5

So

Pre správnu
vianočnú atmosféru
sve

tlom

650

Betlehem

1250

Betlehem so svetlom

1890
LED pyramída

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

kombinácia plast/kov, 33 LED svetiel,
výška 32 cm, napájanie 3xAA,

64307302

batérie nie sú súčasťou balenia

drevený, rozmery 20x15 cm, so 6 figúrkami

64308170

64307132

Vytvorte si kúzlo bielych Vianoc

batérie
v balení
batérie
v balení

349

LED svietnik

150

470

Umelý sneh v spreji

drevo, výška 16 cm, LED svetlo, závesný

objem 150 ml, na vytváranie
zimných dekorácií

64308096

Postavička anjel

64307573

550

s LED svetielkom, výška 11cm,
batéria súčasťou balenia
64308148

270

Svietnik
snehuliak

Dekorácia
snehuliak LED

na čajovú sviečku,
výška 17 cm

batérie
v balení

64308038

8

30

Lampáš s LED sviečkou
plastový, na baterky, rozmer 14x14 cm,
výška 28 cm
batérie nie sú súčasťou balenia

2

49

Lampášik na čajovú sviečku

s LED svetlom,
výška 12 cm
64308037

LED sviečka

490

dômyselná imitácia skutočnej sviečky obal z vosku, plameň sa hýbe - blikotá,
funkcia časovania, vhodná len do

kovový, rozmer 14x9 cm

interiéru, batérie nie sú súčasťou balenia

64307305

64307871

64306184

690
Stojan na stromček
plastový, rozmery 39x15 cm, priemer
otvoru 12 cm, možnosť naliať vodu
318450015

6

1490

33,-

Drevený stojan

Stojan na stromček HVIEZDA

rozmery 45x45 cm,
plniteľný vodou, kovové upínanie

liatinový, rozmery 37x35x11,2 cm,
pre kmeň do priemeru 8 cm,
s nádobkou na vodu

70102377

19110000

4401180 1,8 m
4401220 2,2 m

44,56,90

Vianočný
stromček LENA
plastový, jedľa

Dekorácie
a svetlá nie sú
v cene

Rozžiarte svoj domov
240
Nádoba a dekorácie
niesú v cene

950

studené biele
64308062

64308064
64308067

teplé biele
64308118

Dekoračné osvetlenie cencúle

biela

64308063

strieborná

64308065

850

Svetelná reťaz
40 LED žiariviek, s časovačom,
dĺžka 210 cm, vhodné len do interiéru

90 LED svetiel, dĺžka 3 m

Veniec nie je v cene

teplá biela
strieborná

teplé biele
64307137

studené biele

farebné

64307136

64307238

LED reťaz na stromček
pre vnútorné a vonkajšie použitie,
120 žiaroviek

LED reťaz na stromček
Svetelná reťaz
na baterky
20 LED žiariviek, dĺžka
100 cm, na monočlánok
2xAA, vhodné len do interiéru

130

1990

extra teplé biele
64307576

560 LED žiariviek, dĺžka 11 m, 8 funkcií,
zhustené, vhodné na 180 cm stromček
farebné
studené biele
64308165

64307575

16 €

LED reťaz

90

13

pre vnútorné a vonkajšie
použitie, 240 žiariviek

studené biele

farebné

teplé biele

64307180

64307240

64307162

Dekoračné svetlo

49,-

laserové, optimálny
dosah 12 m,
s časovačom, s diaľkovým
ovládaním, na vonkajšie
použitie, červené a
zelené pohyblivé body

44004

1,8 m

44003

2,2 m

45,54,-

Stromček vianočný
plastový, imitácia snehu

Dekorácie
a svetlá nie sú
v cene

64307920

7

Trendoví pomocníci
do domácnosti

biely

8700029

hnedosivý

8700030

1490
Kôš na špinavú
bielizeň LOOP
plastový, objem 47 litrov

Kôš na čistú
bielizeň
LOOP
58x38x24 cm
8700027

990
Ušetrite svoj čas a peniaze.
Minimálna spotreba vody
a čistiacich prostriedkov

13,50
34112450 5 l
15,50
34112467 20 l 31,90
34112474 30 l 39,90
Kôš na odpad
34112443 3 l

UŽ ŽIADNE
ODTLAČKY
PRSTOV

11

Vďaka
špeciálnej
povrchovej
úprave

49

Kôš na odpad LOOP

hnedosivý

8700032

plastový, objem 16 l, šľapací

hnedý

8700031

nerezový, matný - odolný
voči odtlačkom,
s protišmykovým
pedálom, tichý
mechanizmus
KVALITA
VYROBENÁ
V EÚ

370

570

Pohár
do kúpeľne

Dávkovač
mydla

keramický,
rôzne dizajny

nádoba
z keramiky,

31191439

rôzne dizajny
31191438

1190
WC kefa
nádoba
z keramiky,
rôzne dizajny
311914441

Mop MAGIC Z9

2390

é
Kvalitn

vaše ruky zostanú suché, mop sa jednoducho vyčistí
a vyžmýka, návleky vyrobené zo špeciálnych syntetických
mikrovlákIen, teleskopická penová rúčka
15900095

preved
enie

2290
Schodíky SUPERMAX 3
oceľové protiskĺzové skladacie schodíky
s nosnosťou 150 kg, vrchný schod je vo
výške 69 cm,
3542023

8

32,42,15400110 4-poschodová 54,Komoda MARINO

Lavica ROME

drevená, 2-poschodová, s drevenými
košíkmi, rozmer 38 x 29 cm

drevená, so sedákom, vrátane dvoch drevených košíkov
bielej farby, hĺbka 35 cm, výška 47 cm, hrúbka sedaka 4 cm

15400108 2-poschodová
15400109 3-poschodová

15400156 šírka 73 cm
15400155 šírka 106 cm

49,64,90

žm
ýk
an
ie
jed
no
du
ch
é

Uľahčite si
upratovanie

15 €

90

11

Mop FLEXI TWIN
plochý, z mikrovlákna, obojstranný
a flexibilný, teleskopická násada
15900212

8

+ 1x náhradný mop

ZADARMO

99

390
Mop EURO SZENILI
plastový, plochý, s teleskopickou
kovovou násadou
30226296

2170
Mop SPIN
plastový, rotačný, bez pedála, obsahuje
vedro so žmýkacím systémom a rúčkou,
náhradnú hlavicu, teleskopickú 2-dielnu
kovovú násadu
15900076

Uľahčite si to
kvalitnou doskou

Mop EASYSHOT
šírka mopu 32x10 cm, plochý mop s integrovaným
žmýkacím systémom so schopnosťou
samočistenia, suché ruky bez kontaktu s vodou,
mikrovlákno
15900214

280
Kartáč na čistenie žalúzií
z mikrovlákna, antistatická úprava,
možné použiť za sucha i za mokra,
na 3 rady žalúzií

S elektrickou
zásuvkou

Osobná váha
digitálna s LCD displejom,
sklenená, do 150 kg, na batérie,
ktoré sú súčasťou balenia

9

99

3381517

1150001

1990

3890

Žehliaca doska BASIC

Žehliaca doska REFLECTOR

podklad kovová mriežka, bavlnený
poťah s 5 mm penou, rozmery dosky
110x30 cm, nastaviteľná výška

s rukávnikom, podklad kovový, bavlnený
poťah na doske so špeciálnou plochou
REFLECTOR, nastaviteľná výška, rozmer
dosky 120x38cm, s elektrickou zásuvkou

35420031

35422738

Pohodlne ovládajte lampu
diaľkovým ovládaním

Rôzne
nastavenia
jasu
a teploty
svetla

27,-

Stojanová lampa

Paravan DOMINGO

drevený, skladací, 3 diely po 170x45 cm
15400302

240V AC, 50/60Hz, životnosť 35000H, teplota
3000-6500K, 26x LED, výkon 9W, max. 500lm,
IP20, rozptyl 120°, funkcia stmavovania,
určená do interiéru, dotykové ovládanie
priamo na lampe, vrátane diaľkového ovládania,
funkcia časovača, nastavenie teploty, aj jasu
96544519

Metla
DIANA
ciroková,
s drevenou
násadou,
5-krát prešívaná
a hustejšia
4610305

420

Lampu si môžete
ohnuť
do ľubovoľnej
polohy

69,65,-

Extra masívne prevedenie

batérie
v balení

199

Sušiak na bielizeň BRUNO

Vianočný papier

oceľový, ošetrený práškovou farbou,
celková dĺžka šnúr 13,5 m, moderný
a praktický dizajn

70x800 cm, baliaci

15900087

64308108

9

A Z PRÁCE
MÁTE
RADOSŤ
PROKIN skvelý vianočný darček
pre každého správneho muža

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

V praktickom kufríku

15904104

87,Rýchlonabíjačka v balení

vybitá batéria
vás neprekvapí

- máte predsa 2
GOLA sada
94 dielna, 1/2“ + 1/4“
4180941

49,-

ZADARMO
NÁHRADNÁ BATÉRIA
SAMSUNG

v praktickom

KUFRÍKU

14,4 V
2000 mAh

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

710 W

3490

3990
Dostupný od 23.11.2018

Vysavač na popol
elektrický vysávač na popol, 800 W,
nerezová nádoba, vhodný aj na väčšie nečistoty
15903115

10

Uhlová brúska 125

Uhlová brúska 230

• výkon 1020 W

1020 W

39,-

• 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

• 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

79,-

2400 W

15904155

áble

kvalitné hrubé k

Malá, ale šikovná :-)
Zváračka - invertor 160A
• rozsah prúdu 10-160 A
• funkcia HOT START pre ľahšie zapaľovanie oblúka
• ANTI-STICK pre ľahšie zváranie bez lepenia elektródy
• kvalitné káble s prierezom 25 mm2
• pre elektródy Ø 1,5-4 mm
15904160

10-160 A

139,-

v praktickom

KUFRÍKU

10 ks
sada

Objavte v sebe kreativitu

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

590

Neo
b
-BE mezd
ZDR ujte
ÔTO sa
VÁ-

Tavná pištoľ
FL-188A

Tavná pištoľ
FL-009AA

priemer tavných tyčiniek
11-11,2 cm, výkon
80 W, prietok tavenej
hmoty 14-16g/min, 2 ks
tyčiniek v baleni

akumulátorová,
priemer tyčiniek 7-7,2
cm, výkon 10 W, prietok
tavenej hmoty 8-10g/min

15904205

5

30

15904210

15904221 11x200 mm
15904223 7x100 mm

21

99

1,90
0,70

Tavné hmoty
číre, 10 kusov v blistri

15904201

Aby bolo v dielni teplo
57 90
Ohrievač agregát
elektrický,
výkon
3,3 kW,
pre použitie
ako
doplnkový
zdroj tepla
3349921

1190
Ohrievač FH-A02
elektrický ohrievač,
1000/2000 W,
3 rýchlosti ventilátora
3240280

11

Prikryte si drevo na zimu

708600157 3x5 m
708600161 5x8 m

4,70
12,90

Krycia plachta
na obvode upínacie oká,
zelená, hustota 80 g/m2

Používajte kufríky a zásobníky,
aby ste vždy našli všetko,
čo potrebujete

19

2 ks

90

Kufrík na náradie
FIREBIRD

Zásobník

plastový, s vloženými
priečinkami, 55x27x28 cm

možnosť použiť
ako núdzovú powerbanku

kovový, zinkový, rozmer 180x90x40 cm,
skladací, nosnosť police 80 kg

na kempovanie

praktický magnet
na výkyvnom
stojane

90240001

č. 11, kombinované,
pracovné, zateplené
63510291

1290
11,-

do garáže

215
Rukavice
FIREFINCH

6 ks

36813531

3490

Ruky budú
pekne v teple

8 ks

plastový, šírka 80 cm, výška 40 cm (2 diely), 24 ks zásobníkov

36713595

Regál

10 ks

Digitálny
mincier
závesná váha
s váživosťou
do 40 kg,
podsvietený
displej

do dielne

Multifunkčná lampa LED

17 90

15900184

do domácnosti

nabíjateľná, s bočným reflektorom 1x COB LED,
4 hod., 280 lumenov a smerovým svietidlom
- 5x LED, 30 hod, 125 lumenov
15904003

U nás nájdete všetko pre vydarenú zabíjačku
Plnička
jaterníc
a klobás
nerezová, stojatá,
objem 3 l, upínanie
na stôl,
4 nadstavce

Vandlík
smaltovaný, objem 3 l,
priemer 26 cm, biely alebo
červený
30100107

12

15900016

6

49

Nádoba na masť

59,-

Kotlina s kotlíkom

smaltovaná
327151100

10 l

327151200

20 l

219,-

16,50
19,99

smaltovaná, výkon 5 kW, priemer 50 cm, dymovod
priemer 120 mm, 60 l kotlík, s pokrievkou
2000275

1890

15901513 biela
15901514 hnedá

1590

15901518 hnedá

24

Poštová schránka ROLAND

Poštová schránka RADIM
kvalitné kovové prevedenie, rozmer
31x36x9 cm

45,-

15901517 antracit

90

Poštová schránka JAKUB

kovová, rozmer 30x26 cm, šírka 9 cm,
predné dvierka tvrdené sklo

Poštová schránka OLIVER

15901523

nerezová, 41x36 cm, šírka 10 cm,
predné dvierka sklo

kovová, 41x36 cm, hrúbka 10 cm

15901531

Proti myšiam a potkanom
8,-

Odpudzovač
na hlodavce
elektrický, aj na pavúky,
mravce, šváby, napájanie
220 V, spotreba
7 W, dosah cca 120 m2

2450

10522201

Búdka pre vtáky
drevená,
rozmery 22,5x18x34 cm

Pasca na hlodavce
kovová, rozmer 63x16x20 cm
406221093

22

1270266

50

SUPER CENA

Vysoko účinná návnada
Návnada RATIMOR
BRODIFACOUM
rodenticíd, hmotnosť 150 g,
určený k ničeniu myší
a potkanov
105052601

270

570

Parafínová návnada
RATIMOR BRODIFACOUM
rodenticíd, hmotnosť 300 g, určený
k ničeniu myší a potkanov, odolný
proti vlhkosti

Krmítko
pre vtáky

105052608

materiál:
brezové drevo
a prútie

4,-

1270263

Buďte pripravení na zimu
390

230

Škrabka
s metličkou

Fólia na auto

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

rozmery hlavnej krycej
plochy 142x69 cm,
proti slnečnému žiareniu
aj námraze

3682075

2583863

499

1190

Odhŕňač
na sneh

Odhŕňač
na sneh
ALPINUS

plastový,
šírka 46 cm,
s drevenou
násadou a
plastovou
rúčkou
30226250

plastový,
šírka 55 cm,
kovová násada
potiahnutá
plastom
36814126

699

2290

Hliníková
lopata

Odhŕňač
ARCTIC

veľká, šírka 35 cm,
s drevenou násadou

plastový,
šírka 80 cm,
2 kolieska

406211022

36814057

399
Posypová soľ
hmotnosť 10 kg,
nízky obsah sulfátov
minimalizuje
narušovanie betónu
222

490
Sekáč na ľad
oceľový, šírka 20 cm,
drevená násada
4035617

13

Vykurujte efektívnejšie a ušetrite
Zabezpečte si lepšiu
distribúciu tepla

Vyčistite si komín rýchlo
a jednoducho

590

59,-

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

42 €

33,-

Krbový ventilátor
hliníkový, bez potreby napájania
el. energie - napájaný termočlánkom,
zaistí rovnomernú cirkuláciu teplého
vzduchu, tichá prevádzka
70108757

370
Pevný podpaľovač
prírodný, 100 ks v balení, kvalita PEPO,
kakaová aróma
952073

269

Krbové náradie POSEIDON

Podpalovač hobliny PEPO

4ks sada obsahuje kutáč, metličku,
lopatku a kliešte + stojan, poniklovany
povrch

podpalovač PEPO z drevitej vlny, 32 ks,
veľmi jednoduché podpaľovanie
952074

15903021

Krbové
náradie
HEFAISTOS

Krbové
náradie
MODERNA

3-dielna sada,
ošetrená
práškovou
farbou

kovové
s nerezovými
úchytkami,
4-dielna sada,
výška 65 cm

15903022

Krbové
náradie
KLASIK

Krbové
náradie
ANTIK

kombinácia
kov-nerez,
4-dielna sada,
výška 65 cm

4-dielne,
výška 61 cm
15900081

15900082

15900080

1850

2690

21,-

1490
Noša na drevo BASIC

kovová, výška 42 cm, 48x38 cm
15903010

14

2990

2990

3490

2170

Noša na drevo PERSEFONA

Noša na drevo ANTIK

Noša na drevo HEBA

kovová, rozmery 42x32x34 cm

kovová, šírka 35 cm, dĺžka 53 cm,
sklopná rukoväť

kovová, rozmery 45x35x36 cm

15903017

15900083

15903018

Kachle a sporáky sú výborným
vianočným darčekom pre celú rodinu
Sporák DE LUX R46
Zákazníkmi najobľúbenejší
sporák je nestarnúcou klasikou.

399,Najpredávanejší model
5 kW
85x92x57 cm
120 mm
vrchný, bočný
hnedý
pravý - 203701
ľavý - 203702

ľavý - 203422

pravý - 203421

pravý - 203425

hnedý

399,ľavý - 203486

ľavý - 203428

Sporák TREND
Na platni uvarí, na plechu
upečie, aj výhľad na
ohnisko poskytne. Šikovný
sporák je navyše vybavený
aj praktickým poklopom.

ľavý - 203424

86x89x57 cm
120 mm
bočný
96 kg
77%

pravý - 203423

8 kW

Moderný vzhľad sporáku
dotvárajú hliníkové bočné
lišty. Smaltovaná rúra je
vybavená teplomerom aj
plechom na pečenie.
Už si stačí iba vybrať farbu.

7,5 kW

74%

pravý - 203745

529,-

červený

pravý - 203427

Sporák ROYAL

pravý - 203485

ľavý - 203746

469,-

krémový
ľavý - 203426

105 kg

antracit

85x72x65 cm
120 mm
vrchný, zadný, bočný
115 kg
73 %

ľavý - 2000058

pravý - 2000057

Sporák EKONOM 75

7 kW

Spoľahlivý slovenský
výrobok vás očarí dlhou
životnosťou a bohato
vybavenou rúrou na pečenie
(rošt, hlboký a plytký plech,
teplomer).

85x75x60 cm
120 mm
vrchný, zadný, bočný
126 kg
79%

Napojte sporák na radiátory a vykúrite celý dom

s výmenníkom

8 kW
93x49x46 cm
118 mm
vrchný
75 kg
56 %

Krbové kachle KONZUL
Liatinové dvierka
a šamotový obklad dopĺňa
veľký odkladací priestor
na drevo.

249,-

203882

15 kW
9 kW
11 l
85x107x60 cm

1299,-

bordový

150 mm

Sporák THERMO MAGNUM

ľavý - 203468

červené

vrchný, zadný

203881

220 kg

Prémiová kvalita, príjemný vzhľad a
praktický výmenník sú len niektoré
z predností tohto sporáku.

ľavý - 203470

87%

pravý - 203467

krémový
pravý - 203469

15

Zohrejte sa
lacnejšie
179 €

,
9
4
1

Nakupujte
u odborníkov
kachle a sporáky predávame už od roku 1991

5 kW
89x29x32 cm
120 mm
zadný
58 kg
78 %

6,5 kW
71x72x52 cm

149,-

červené
203853

Kachle FIKOTERM
KERPEN II U4P

2000182

5 kW
90x33x35 cm
120 mm
zadný
69 kg
78 %

Klasika s
liatinovými
presklenými
dvierkami
neodopiera
upokojujúci
pohľad na oheň.

vo vnútri letáku hľadajte aj sortimenty

čierne
2000200

5 kW
68x44x35 cm
120 mm
zadný
75 kg
79 %

DOMÁCNOSŤ

bočný
71 kg
81 %

Sporák ELEGANT 3
Šikovný smaltovaný sporák, ktorý sa
vďaka svojím skromnejším rozmerom
zmestí aj do záhradnej chatky.

120 mm

Kachle vás oslovia liatinovou
varnou platňou pre
príležitostnú prípravu a ohrev
jedla.

Kachle
FILEX H b

7 kW
90x40x46 cm

249,-

199,Smaltovaná
klasika s priezorom,
ktorú využijete
na vykúrenie
jednej miestnosti,
prípadne aj
priľahlých.

sivé /
antracit
203854

Krbové kachle
EKONOMIK LUX

Tradičný slovenský výrobok
s otočným roštom, ktorý si pamätajú
aj vaši starí rodičia pod názvom
"peterky".

Krbové kachle
BOZEN b

203855

120 mm

289,-

čierne
2000125

zadný

ľavý - 203452

pravý - 203451

47 kg
63 %

649,Krbové kachle
BORGHOLM
KERAMIK
Štýlové kachle s
keramickým obkladom,
na ktoré je radosť pozerať.

VIANOCE

249,-

kapučíno
2000706

7 kW
97x73x37 cm
150 mm
vrchný
115 kg
79 %

červené
203858

203857

Krbové kachle
AMBASADOR LM

10 kW

Bočné steny
so schopnosťou
akumulovať teplo
a hrubý oceľový plášť
- to je značka kvality
a spoľahlivosti.

118 mm

NÁRADIE

104x49x46 cm
vrchný
82 kg
69 %

VYKUROVANIE

