
BRATISLAVA - VAJNORY
NC Vajnoria,
Pri starom letisku 3, 0945 800 322

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

PRIEVIDZA
Nábrežná 11, 0907 999 225

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

www.kinekus.ske-shop:

a v ďalších partnerských 
obchodoch...
www.kinekus.sk/partnerskeobchody

100

ŽILINA
Kamenná 4, 041/777 77 77

RUŽOMBEROK
Bystrická cesta 2159, 044/435 39 10 - 12

nová predajňaNITRA
HomeBox oproti MÖBELIXU
Bratislavská 35, 0902 900 596

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

zmena adresyMARTIN
Pri TESCU, OC TURIEC, 0907 999 223PÚCHOV - K&L TRADE, s.r.o.

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

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 9.11. do 30.12.2020 alebo do vypredania skladových zásob. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter.
Dekorácie nie sú súčasťou výrobku. 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. 

UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku!

Prosím informujte sa v predajni.

NAVŠTÍVTE NAŠE PREDAJNE ALEBO PARTNEROV. BUDETE PREKVAPENÍ, ČO VŠETKO MÁME.

str. 2

VÝNIMOČNÉ VIANOCE
Dekorácie pre správnu vianočnú atmosféru.

V LETÁKU NÁJDETE 
TIPY NA DARČEKY

LÁMETE SI HLAVU 
NAD SPRÁVNYM 

DARČEKOM? 

OSLOBOĎTE SA OD KÁBLOV
Nový AKU systém jednej batérie 

na slovenskom trhu.

str. 4

str. 14str. 12

VYKÚZLITE SI POHODOVÚ 
ATMOSFÉRU
Kachle a sporáky.

PEČENIE A VARENIE 
S RADOSŤOU
Kuchynský sortiment.

str. 6 str. 8

ZABÍJAČKA BUDE V POHODEPOMOCNÍCI DO DOMÁCNOSTI
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Stromček vianočný
smrek sibírsky

Tavné hmoty
rozmery 11x200 mm,  
číre, 10 kusov v blistri
15904221

Umelý sneh
v spreji, objem 150 ml,  
na vytváranie  
zimných dekorácií
64307573

1 l = 11,33 € 

Veniec vianočný
rozmer 24x9 cm, dekorácia
64950365

Stromček vianočný
borovica, zasnežená

Tavná pištoľ FL-158B
výkon max. 40 W, s dekorom farebných škvŕn, 
priemer tyčiek 11-11,2 cm, doba nahrievania 
3-5 min, prietok tavnej hmoty 8-14 g/min,  
2 tyčky v balení
15904201

Závesná ozdoba vtáčik
vtáčik so šiškou, rozmery 9x35 cm, sada  
2 kusov, farba červená/prírodná, mix dekorov
64950297

Betlehem
materiál polyrezin, 150x70x180 mm,  
mix 3 dizajnov
64308634

Postavička LED
s LED bielym teplým svetlom,  
materiál keramika s plyšom,  
rozmery 12,5x9,5x54 cm,  
mix sob/santa/snehuliak,  
na batérie (2x LR44)
64308701

Stojan na stromček 
HVIEZDA
liatinový, rozmery  
37x35x11,2 cm, hmotnosť  
4,5 kg, vhodný pre kmeň  
do priemeru 8 cm, stojan  
je možné naplniť vodou
19110000

Tavná pištoľ FL-188A
výkon max. 80 W,  priemer tavných tyčiniek  
11-11,2 cm, doba nahrievania 3-5 min, prietok 
tavnej hmoty 14-16g/min, 2 tyčky v balení
15904205

Postavička anjel
s LED svetlom, 
porcelánový,  
rozmery  
11,5x9,5x21,5 cm,  
farba biela,  
mix 2 dekorov
64950295

Stojan na stromček
drevo, plniteľný vodou, 
kovové upínanie, rozmery 
45x45 cm, na kmene  
do priemeru 7 cm
70102377

Baliaci papier
vianočný, šírka 70 cm, dĺžka 8 m, 
mix 6 dekorov
64308791

Stojan na stromček
plastový, rozmery 39x15 cm, 
priemer otvoru 12 cm,  
možnosť naliať vodu,  
objem 1 l
318450015

Dekorácia 
kostol LED
s LED svetlom, 
rozmery 
10,8x6,8x13,5 cm
64950296

199 €

170 €

690 €

230 €890 €1150 €

33 €

550 €

730 €

1690 €

220 €

770 €

590 €

CENOVÝ TRHÁK

890€
12  €

44014 1,2 m 27 €
44005 1,8 m 57 €
44006 2,2 m 69 €

44015 1,2 m 34,90 €
44007 1,8 m 59 €
44008 2,2 m 73 €

NEZABUDNIME NA PRAVÝ ZMYSEL VIANOC
A UŽIME SI ICH V POKOJI A RADOSTI

10 ks
sada
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Ilustračné foto

Svetlo vianočné 120 LED
120 LED, vnútorné/vonkajšie použitie,  
rozpätie medzi svetlami 7,5 cm, dĺžka 
svetelného reťazca 9 m + 3 m prívodný kábel

Svetlo vianočné 
STROM
strom breza, 240 V, výška 
150 cm, 510 teplých bielych 
mikro LED svetiel, s funkciou 
časovača: 8 hodín zapnuté,  
16 hodín vypnuté, 5 m  
prívodný kábel
64308400

Svetlo vianočné 240 LED
vnútorné/vonkajšie použitie, 240 V, 240 LED 
svetiel, dĺžka šnúry len so svetlami 18 m,  
dĺžka šnúry bez svietel 3 m, rozpätie  
medzi svetlami 7,5 cm

Svetlo vianočné cencúle
cencúle, 180 LED, 8 funkcií, dĺžka 3 m,  
5 mm žiarovky, vnútorné/vonkajšie použitie,  
IP44

Svetlo vianočné 560 LED
560 LED, vnútorné/vonkajšie použitie,  
na 180 cm stromček, 8 svetelných efektov,  
s pamäťovou funkciou, dĺžka šnúry  
so svetlami 11 m, dĺžka šnúry bez svietel 3 m,  
rozpätie medzi svetlami 2 cm

Svetlo vianočné 20 LED
kábel striebornej farby, na batérie 2x AA  
(nie sú súčasťou balenia), použitie v interiéri,  
časovač, dĺžka 100 cm, medzera  
medzi žiarovkami 5 cm

Svietnik vianočný
na čajovú sviečku, kovový, v zlatej farbe, 
rozmer 13x8 cm, so štyrmi 3D závesnými 
ozdobami a základňou zdobenou vianočnými 
stromčekmi, mix 6 dizajnov
64308302

Svetlo vianočné 720 LED
vnútorné/vonkajšie použitie, 720 LED  
5 mm žiaroviek, 3 m prívodný zelený kábel, 
dĺžka svetelného reťazca 54 m, medzery 
medzi svetlami 7,5 cm

Svetlo vianočné
40x LED na 8 strieborných drôtikoch, dĺžka  
43 cm, batérie 3xAA (nie sú súčasťou balenia), 
prívodný kábel 30 cm
64307412

Svetlo vianočné
strieborná ozdobné reťaz, 40 LED žiaroviek, 
dĺžka 200 cm, rozostup 5 cm, napájanie 3x AA 
(nie sú súčasťou balenia), časovač - 6 hodín 
zapnuté, 18 hodín vypnuté svetlo
64307412

Lampáš vianočný
s teplým bielym LED 
svetielkom, rozmer 
215x215x430 mm, čierna 
farba, 6 veľkých a 6 malých 
vyrezaných hviezd vo vrchnej 
časti, na batérie 3x LR14  
(nie sú súčasťou)
64308411

Lampáš svietnik  
s LED sviečkou
rozmer 10x10 cm, výška 23 cm, 
plastová časť medenej farby,  
plastové okienka, batérie  
3x AAA (nie sú súčasťou)
64306181

Lampášik na čajovú 
sviečku
kovový, rozmer 14x9 cm,  
biely alebo červený
64307305

890 €

59 €1390 €

1990 €

170 €399 € 250 €220 €

64307238 farebné

64307137 teplé biele

64307136 studené biele

64308067 teplé biele

64308064 studené biele

64308426 studené biele 

64308428 teplé biele

64307240 farebné

64307162 teplé biele

64307180 studené biele

64307576 extra teplé biele

64307625 farebné

64307575 studené biele

64308246 farebné 34,90 €
64308414 studené biele 33,00 €
64308244 teplé biele 33,00 €

64308739 teplé biele 14,90 €
64308415 studené biele 15,90 €

2490 € 440 € 270 €

ABY VENCE ŽIARILI

PRE VIANOCE 
PLNÉ SVETLA

VYKÚZLITE SI SPRÁVNU  
VIANOČNÚ ATMOSFÉRU
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Uťahovačka - skrutkovač  
CD-L0118 AKU PROKIN
AKU, 18 V, z radu AKU 18V SYSTEM,  
2 rýchlostná uťahovačka (400 ot/ 1100 ot),  
pre každého domáceho majstra,  
skľučovadlo s bezkľúčovým  
rýchloupínaním, vrtáky do 10 mm
15910010

Vŕtačka - skrutkovač 
CD-B0318E AKU  
PROKIN
AKU, 18 V, s príklepom  
a profesionálnym bezkartáčovým 
motorom z radu AKU 18V SYSTEM, 
2 rýchlosti (0-500 ot/ 0-1800 ot), 
bezkľúčový rýchloupínací systém
15910011

Brúska uhlová  
AKU PROKIN
akumulátorová, 18 V, z radu AKU  
18V SYSTEM, ideálna brúska  
pre každého domáceho majstra, 
max. otáčky 9500 ot/min, rúčka  
pre bezpečné uchopenie, kľúč 
uložený v tele rúčky
15910020

Vŕtačka s príklepom  
RH-L0118 AKU PROKIN
AKU, 18 V, z radu AKU 18V 
SYSTEM, SDS+ uchytenie vrtákov,  
rýchlosť 0-1500 ot/min, počet  
úderov príklepu 0-5500  
úderov/min,3 režimy
15910030

29 € 7490 €

4990 €

7490 €

Batéria lítiová AKU PROKIN
pre rad AKU 18V SYSTEM PROKIN,  
pre 18 V príslušenstvo

44 €
kapacita 4 Ah
15910002

EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

BEZKARTÁČOVÝ  
MOTOR

TOP KVALITA

SLOBODA PRI PRÁCI? OSLOBOĎTE SA OD KÁBLOV.
MAJSTROVANIE BEZ ELEKTRICKÝCH KÁBLOV PRISPIEVA  
AJ K VYŠŠEJ BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI.

VĎAKA SYSTÉMU JEDNEJ BATÉRIE  
PRE VŠETKY ZARIADENIA:

• šetríte svoje peniaze (stačí vám jedna-dve  

batérie pre viacero zariadení)

• šetríte životné prostredie

18V

18V

NOVINKA
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Brúska multifunkčná 
AKU PROKIN
akumulátorová, 18 V, multifunkčná 
brúska a píla v jednom, z radu  
AKU 18V SYSTEM, ideálna  
pre každého domáceho majstra, 
ktorý potrebuje spoľahlivú  
a variabilnú pomoc pri brúsení, 
škrabaní, rezaní, pílení a pod.
15910070

Chvostová píla AKU PROKIN
model RS-L0118, 18 V, z radu  AKU 18V 
SYSTEM, ideálna píla pre každého domáceho 
majstra, výkonný motor dodá až 2800 ot.  
pre hladký rez, variabilné  
nastavenie rýchlosti kmitu,  
dĺžka kmitu  
v reze 25,4 mm
15910060

Okružná píla  
AKU PROKIN
model CS-L0418, 18 V,  
z radu  AKU 18V SYSTEM,  
3800 ot. priemer kotúča 
165 mm, nastavenie 
náklonu 0-50°
15910050

Priamočiara píla AKU PROKIN
model JS-L0118, 18 V, z radu  AKU 18V 
SYSTEM, variabilné nastavenie rýchlosti 
0-2300 ot., maximálna hrúbka rezaného 
materiálu drevo/kov: 65 mm/8 mm,  
vrátane adaptéru pre odsávanie  
pilín a vodítka na rezanie
15910040

Nabíjačka Li-ion batérií  
AKU PROKIN
pre rad AKU 18V SYSTEM, na 18 V batérie, 
kompatibilná s Litiovými batériami  
BA-1820B a BA-1840B, 
doba nabíjania pre BA-1820B - 60 min, 
doba nabíjania pre BA1840B - 120 min
15910000

VIANOCE STIHNETE!
AKU 18V SYSTÉM náradie bude dostupné po 20.11.2020

3490 €

5490 €

5990 €

5490 €

1390 €
165mm 0°-50°

sklon

3 800
otáčok

18V
s y s t e m

imbus
Systém

spínač
Bezp.

Batéria lítiová AKU PROKIN
pre rad AKU 18 VSYSTEM PROKIN,  
pre 18 V príslušenstvo

27 €
kapacita 2 Ah
15910001

SUPER CENA

POTEŠTE SVOJHO KUTILA PARÁDNYM VIANOČNÝM DARČEKOM.  
MOŽNO VÁM TÚ POLIČKU UŽ KONEČNE NAMONTUJE
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Dymové koleno
oceľové, uhol 90 stupňov

Dymová rúra
oceľová

Výmenník GAJO
oceľový, ø 150 mm, dĺžka 44 cm, 
samotné teleso 30 cm, priemer 
vonkajší 32 cm, výmenník tepla,  
pre zvýšenie účinnosti sporákov  
a kachlí, hrúbka plechu 1,5 mm
409889150

Krbový ventilátor
s oscilačným rotorom, osciláciu je možné vypnúť, poháňaný teplom  
bez potreby napájania elektrickej siete, oscilácia pracuje od teploty 
90°C, zaistí rovnomernú cirkuláciu teplého vzduchu z kachlí,  
pracovná teplota 50 až 350°C, tichá prevádzka, výška 22 cm, 
maximálna oscilácia v rozsahu 45°
70108759

Krbové kachle  
TARA
Do menších priestorov, 
ktoré však vykúria  
s dostatočnou rezervou.

Krbové kachle  
PASAU II
Trendové kachle  
od spoľahlivého výrobcu. 
S keramickým obkladom 
a priestorom pre uloženie 
dreva. Veľké presklené 
ohnisko vám doma vytvorí 
jedinečnú atmosféru.

Krbové kachle 
AMBASADOR LM
Bočné steny so schopnosťou 
akumulovať teplo a hrubý 
oceľový plášť - to je znak 
kvality a spoľahlivosti.

Krbové kachle 
BOZEN
Smaltovaná klasika s priezorom, 
ktorú využijete na vykúrenie 
jednej miestnosti, prípadne  
aj priľahlých.

Krbové kachle 
EKONOMIK LUX LM
Super pomer ceny  
a výkonu.

Krbové kachle  
POLAR
Vďaka funkcii sekundárneho 
spaľovania s terciárnym 
prívodom vzduchu je palivo 
oveľa lepšie využité. Zvyšuje 
sa účinnosť kachlí a do komína 
odchádza menej spalín.

6890 € 8490 €

409821209
hrúbka 1,5 mm,  
ø 120 mm 12,90 €

409821509
hrúbka 2 mm,  
ø 150 mm 15,90 €

409811201
hrúbka 1,5 mm,  

ø 120 cm
100 cm 15,90 €

409811205 50 cm 9,90 €
409811501

hrúbka 2 mm,  

ø 150 cm,
100 cm 19,90 €

409811515 50 cm 12,49 €

CENOVÝ TRHÁK

199 €
250  €

CENOVÝ TRHÁK

99 €
120  €

629 €249 €

229 €

449 €

6 kW

80x43x35 cm

120 mm

vrchný

55 kg

66%

5 kW

90x33x35 cm

120 mm

zadný

69 kg

78 %

7 kW

96,3x65x34,5 cm

150 mm

vrchný

112 kg

81%

9,5 kW

104x49x46 cm

118 mm

vrchný

82 kg

69%

6 kW

93x36x33 cm

120 mm

vrchný

37 kg

75%

6 kW

104x50x40 cm

120 mm

horný

67 kg

77%

čierne

203729

čierne

203888

čierne

203889

červené

203857 203858 2000726

2000182

VYCHUTNAJTE SI UPOKOJUJÚCI POHĽAD NA PLÁPOLAJÚCI OHNÍK  

VO VAŠICH NOVÝCH KACHLIACH
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Sporák  De luxe R46
Zákazníkmi najobľúbenejší sporák je 
nestarnúcou klasikou v našom sortimente.

Prútená noša
rozmery 50x30x30/49 cm
1270251

Krbové náradie 
EREBOS
kutáč, metlička,  
lopatka + stojan,  
čierna povrchová 
úprava, náradie  
s drevenou  
rúčkou,  
výška 60 cm
15903025

Krbové  
náradie  
MODERNA
kovové  
s nerezovými 
úchýtkami,  
4-dielne  
+ stojan, lopatka, 
metlička, kutáč, 
kliešte, výška 
65 cm
15900080

Podpaľovač hobliny PEPO
z drevitej vlny, 32 kusov,  
veľmi jednoduché podpálenie
952074

Vysávač na popol KL1101
kvalitné nerezové prevedenie nádoby,  
HEPA filter, možnosť obojstranného  
smeru vzduchu,  
výkon 800 W,  
rozmery:  
31x31x36 cm
15903115

Sporák TREND
Na platni uvarí, na plechu upečie, aj výhľad  
na ohnisko poskytne. Šikovný sporák je 
navyše vybavený aj praktickým poklopom  
a liatinovými dvierkami. Určite sa Vám zíde  
aj plech na pečenie.

Krbové náradie 
KLASIK
kombinácia kov-nerez, 
4-dielne, so stojanom,  
lopatka, metlička,  
kutáč, kliešte,  
výška 65 cm
15900082

Podpaľovač PEPO
pevný, biely, 60 kusov podpalkov vo valci, 
praktické balenie, na podpaľovanie uhlia, 
dreva a brikiet, zapaľuje sa vrátane obalu  
bez nutnosti rozbaľovať
952078

Noša na drevo HEBA 
kovová, rozmery 45x35x36 cm, ozdobná
15903018

Noša na drevo CUBO
plechová, ozdobná,  
rozmery 38x30x50 cm,  
chromová rúčka
15903011

hnedý melír

antracit

ľavý - 203702 pravý - 203701

ľavý - 203704 pravý - 203703

ľavý - 203746 pravý - 203745

krémový

ľavý - 203473 pravý - 203472

ľavý - 203486 pravý - 203485 2190 €

2490 €2790 €

290 €

3990 €

429 €

590 €

3690 €

CENOVÝ TRHÁK

2690 €
33  €

CENOVÝ TRHÁK

2490 €
30  €

CENOVÝ TRHÁK

399 €
450  €

5 kW

85x92x57 cm

120 mm

vrchný, bočný

105 kg

74%

7,5 kW

86x89x57 cm

120 mm

bočný

96 kg

77%

Najpredávanejší model

VYLEPŠENÝ MODEL 

SO SMALTOVANÝM 

VNÚTROM RÚRY 

NA PEČENIE

ZOHREJE.
NAVARÍ.
NAPEČIE.
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Hrniec nerezový
objem 10 l, priemer 26 cm,  
s pokrievkou, na všetky druhy sporákov
329400120

Hrniec smaltovaný
s dekorom a pokrievkou

Sada hrncov MANGO
nerezová, 11-dielna, 5x hrniec s pokrievkou  
a 1x kastról s rúčkou, sklenené  
pokrievky, vhodné na všetky  
typy sporákov  
aj do umývačky riadu
329400092

Kastról CITY
nerezový kastról so sklenenou pokrievkou, 
objem 2,9 l, priemer 20 cm

Kastról
smaltovaný,  
s pokrievkou,  
s dekorom
327413181

Kastról
smaltovaný, objem 20 l,  
priemer 43 cm, s pokrievkou
327013430

Kastról BORDO
smaltovaný, objem 5,8 l, priemer 26 cm,  
bez pokrievky, farba bordová, vnútro čierne, 
výška 13,5 cm
3012242683

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

Kastról s rúčkou
smaltovaný, priemer 14 cm, objem 1 l, dekor
327415141

Hrniec BIG
nerezový, objem 20 l, priemer 32 cm,  
na všetky druhy sporákov,  
s pokrievkou
329400127

Hrniec BORDO
smaltovaný, bez pokrievky,  
farba bordová a vnútro čierne

2490 €

69 €

2490 € 1290 €

530 €

49 €

329410420 2,9 l 16,90 €
329410424 5,2 l 22,50 €

327002191 4 l 12,49 €
327002251 10 l 19,90 €
327002301 17,5 l 29,00 €

3012142683 8 l ø 26 cm 14,90 €
3012142883 10 l ø 28 cm 21,00 €

327413181 2 l 9,90 €
327413221 4 l 13,70 €
327413281 8 l 18,90 €

15900362 ø 24 cm 10,90 €
15900363 ø 26 cm 11,90 €

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

Chňapka
bavlnená, s magnetom,  
motív folklór,  
sada 2 kusov
3070205

Pekáč hranatý HUSA
sklenený, objem 8 l,  
z jenskeho skla, s vekom
2012033

Tanierová sada LUCY
porcelánová, 18-dielna, 6x plytký,  
hlboký a dezertný tanier
15902206

Kuchynská zástera
100% polyester,  
rozmer 50x76 cm,  
motív folklór
3070206

Plech na pečenie
smaltovaný, hlboký

Tanierová sada MOLY
porcelánová, 18- dielna, 6x plytký,  
hlboký a dezertný tanier,  
dekor poľné kvety
15902220

Krájač na zemiaky
na varené zemiaky, oceľový,  
antikorový drôt,  
priemer 8 cm
1056014

Pekáč dvojitý
smaltovaný, 35 cm
327140350

Pekáč BSE
oceľový, rozmery 32x24 cm, s ušami 40 cm, dvojdielny 
30100000

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

Tanierová sada MOLY
porcelánová, 18-dielna, 6x plytký,  
hlboký a dezertný tanier,  
dekor červená dália
15902221

Ostrič nožov WÜSTHOF
dvojstupňová brúska na nože, prvý stupeň 
karbid - hrubé brúsenie, druhý stupeň 
keramika - jemné brúsenie,  
protišmyková základňa
1894347

Sada nožov GRANITE
nerezová oceľ, ergonomicky  
tvarovaná rukoväť, sada  
obsahuje 5x nôž + stojan na nože
35220372

1790 €

3 €

1990 €

2690 €

320 €

2690 €

070 €

1790 €4490 €

2690 €

327100290 29x23x4,5 cm 4,30 €
327100340 34x26,5x5 cm 5,70 €
327100370 37,5x29,5x5,5 cm 5,95 €
327100420 42x29,5x4,5 cm 6,99 €

2190 €

59 €

18 ks
sada

18 ks
sada

18 ks
sada

24 ks
sada

DO VAŠEJ KUCHYNE A JEDÁLNE

BSE - KVALITA, KTORÁ VYDRŽÍ
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5 

5v1
5 BUBNOV

Forma srnčí chrbát
pocínovaný plech, dĺžka 30 cm
1630149

Vykrajovačka  
VIANOCE
pocínovaný plech,  
vianočný mix,  
sada 12 kusov
1610730

Mlynček M90
na strúhanku, kovový,  
s vymeniteľnými bubnami,  
na prísavke, veľmi dobrá 
priľnavosť na stôl, kvalitný
6891006

Lúskač na orechy
kovový, dlžka 19 cm, lúskač  
na orechy a zároveň otvárač  
na PET fľaše a šampanské
1960015

Forma na muffiny
nepriľnavý povrch, rozmery 35x26,5 cm,  
na 12 muffinov
32208216

Vykrajovačky  
vianočné
pocínovaný plech,  
5-8 cm
1140013

Mlynček na mak CB
teleso, drvič, kľuka a matice  
z nehrdzavejúcej oceľe,  
upínanie na stôl,  
kvalitný  
český  
výrobok
6891015

Formička labka
pocínovaný plech, dĺžka 8 cm,  
balené po 30 kusov
160011

Formička orech
pocínovaný plech,  
dĺžka 4,5 cm,  
balené po 30 kusov
160022

Mlynček na strúhanku
celonerezové telo, 5 nerezových bubnov  
na strúhanku, syr, zeleninu, plátky a zemiaky, 
pevné a kvalitné prevedenie, upínanie na stôl  
do hrúbky 30 mm
15900391

Váha kuchynská SILVA
mechanická, stolová, s kilogramovým  
a gramovým posuvným závažím, do 13 kg,  
vybavená  plastovou miskou v tvare  
obdĺžnika rozmer 30x15 cm
306000510

Formička rožok
pocínovaný plech,  
veľkosť 5,5 cm,  
balené po 30 kusov
160024

Formička kôš
pocínovaný plech, priemer 
6,4 cm, balené po 30 kusov
160027

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

Cukrárske vrecko
100% bavlna, dĺžka 37 cm,  
5x zdobiace špičky 
3430096

Doska na cesto
drevo z topoľa,  
rozmery 70x50 cm
30226190

1 ks = 0,08 € 1 ks = 0,075 € 1 ks = 0,075 € 1 ks = 0,10 € 

399 €499 €

1690 €649 €

440 €

270 €

3390 €

249 € 230 €

1790 €

3990 €230 € 299 €

1170 €

390 €

1590 €

30 ks
sada

30 ks
sada

30 ks
sada

30 ks
sada

12 ks
sada

10 ks
sada

UPEČENÉ S LÁSKOU A RADOSŤOU
TO JE NAJLEPŠIA INGREDIENCIA

DREVO  
Z TOPOĽA
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Čajník  
FUSION
smaltovaný,  
objem 2 l

Koreničky  
v nerezovom stojane
otočný stojan z nerezu, 12 koreničiek  
z hrubého skla so závitovým 
zatváraním, rozmer 17x17 cm,  
výška 20 cm
4440011

Potravinová fólia
vysoká priľnavosť, priesvitná, 
šírka 30 cm, návin 100 m,  
s rezačkou, český výrobok
30799100

Podnos na koláče
etažér, 3-poschodový,  
s tvarovanou rukoväťou,  
rozmer 24x20x16,5 cm,  
výška 33 cm, biely
64302381

Rýchlovarná kanvica
základňa otočná o 360°, ochrana proti 
prehriatiu, dĺžka kábla 75 cm, indikátor 
zapnutia, automatické vypnutie, objem 1,7 l, 
výkon 1800 W,  nerezové vnútro
96544148

Koreničky
otočný stojan na korenie  
z bambusového dreva,  
12 koreničiek z hrubého skla  
so závitovým zatváraním,  
rozmery 15x15 cm
4440013

Pohár na šampanské MISKET
sklenený, objem 190 ml, na stopke, číry
641502535

Dóza na koláče
okrúhla, vianočný dekor, materiál 
kov, sada 3 kusov, priemery:  
200 mm, 170 mm, 140 mm
64308615

Termomisa PARISA
plastová, s nerezovou vložkou

Termoska Skveler
nerezová, objem 0,5 l, ľahká a praktická, 
nevhodná do umývačky riadu, farebná 
metalická povrchová úprava, zelená  
alebo červená
15900310

Pohár na víno MISKET
sklenený, objem 210 ml,  
na stopke, číry
641502549

Chlebník 
drevený, prírodný, rolovacie veko,  
rozmery (vxšxh) 18x40x30 cm
1145383

Dóza/box
plastová, rozmery 28x38 cm, výška 18 cm,  
2 poschodia, s úchytmi
35234000

Termoska Skveler
nerezová, pevný skrutkovací uzáver, ľahká  
a praktická, nevhodná do umývačky riadu

Pohár na likér LIBERTY
sklenený, číry, objem 65 ml
641511308

1 ks = 0,92 € 1 ks = 0,92 € 1 ks = 0,45 € 

21 €

1790 € 750 €

849 €

1990 €

1990 €

549 €

630 €

549 €

1290 €

1090 €

270 €

35237112 sivý

35237113 zelený

15201272 1,5 l 7,30 €
15201273 2,5 l 9,90 €

15900310 0,5 l 5,50 €
15900312 1 l 7,90 €

15900315 0,5 l 4,99 €
15900317 1 l 7,50 €

6 ks
sada

6 ks
sada

6 ks
sada

190 ml 210 ml
65 ml

1,5 l

2,5 l

1,7 l

TEPLÝ NÁPOJ 
OCENÍ V ZIME KAŽDÝ
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Utierka GIGANT
papierová, 2-vrstvová, zo 100% celulózy,  
extra pevná aj za mokra, 500 útržkov,  
extra savá, nezanecháva šmuhy,  
univerzálna, šírka 23 cm, v rolke
30730345

Žehliaca doska REFLECTOR A
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah 
hrubý 5 mm so špeciálnou plochou 
REFLECTOR, odkladacia časť na žehličku, 
nastaviteľná výška do 90 cm,  
rozmery dosky 110x30 cm
35420030

Sušiak na bielizeň FILIP
oceľový, ošetrený odolnou práškovou  
farbou, celková dĺžka šnúr 35 m, rozmery  
70x65x173 cm, kvalitné prevedenie,  
moderný dizajn  
15900088

Mop IDEA 2v1
s teleskopickou 
násadou  
a s odnímateľnou  
hlavou, dĺžka  
násady 70-122 cm,  
mop z mikrovlákna, 
šírka 26 cm, na všetky 
druhy podláh,  
možnosť použitia  
bez násady do ruky
15900210

Žehliaca doska  
PERFECT + RUKÁVNIK
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah 
hrubý 8 mm, odkladacia časť na žehličku, 
nastaviteľná výška do 95 cm,  
rozmer dosky 120x38 cm,  
zásuvka, s rukávnikom
35430738

Uľahčite si to 
kvalitnou doskou 

S elektrickou zásuvkou

Sušiak na bielizeň STAR
oceľový, ošetrený práškovou farbou,  
rozmery: 60x53x144 cm,  
celková dĺžka šnúr 15 m, pevný
15900075

Mop plochý  
EURO SZENILI
plastový, plochý, s teleskopickou 
kovovou násadou, dĺžka násady 
65-116 cm, pracovná plocha 
mopu z mikrovlákien  
a nylonových vláken  
s malými strapčekami,  
rozmery plochy mopu  
40x12 cm, môže sa prať
30226296

Kôš na čistú bielizeň  
„Arianna“ TONTARELLI
plastový, rozmery 58x38,2x26 cm
80000148

Sušiak na radiátor/balkón  
DYNAMIC
dĺžka šnúr 3,5 m, 50x35 cm,  
rúrka priemeru 12 mm
35400303

449 €

2290 €

2390 € 590 €

44 €

1990 €

399 €

890 €

390 €

UŽITOČNÍ POMOCNÍCI DO DOMÁCNOSTI

SKVELÉ RIEŠENIA PRE SUŠENIE PRÁDLA

RUKÁVNIK 
ZADARMO
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Komoda  
MONTEVIDEO
drevená komoda, 
drevené zásuvky, 
košíky, rozmer (šxhxv) 
60x30x46 cm,  
2 poschodia
15400138

Ventilátor/Ohrievač
ohrievač vzduchu s možnosťou regulácie 
výkonu, 240 V, výkon 1000 W a 2000 W,  
rukoväť pre ľahké prenášanie
96544854

Komoda MONTEVIDEO
drevená komoda, drevené zásuvky,  
košíky, rozmer (šxhxv) 60x30x67 cm,  
3 poschodia
15400139

Hodiny nástenné
materiál HDF aluminium, 30x20 cm,  
napájanie 1x AA (nie je súčasťou) 
3092000

Rebrík ALW
hliníkový, jednostranný,  
s plošinkou, 5-priečkový,  
prepravná dĺžka 171 cm,  
výška plošinky 98 cm,  
hmotnosť 3,53 kg,  
nosnosť do 120 kg
40400005

Komoda MONTEVIDEO
drevená komoda, drevené zásuvky,  
košík, rozmer (šxh) 41x30 cm

Osobná váha 
tvrdené sklo 6 mm, 30x30 cm, batéria  
v súprave 3V CR2032, LCD displej, meranie  
v kg a lb, maximálna hmotnosť 180 kg, 
indikátor preťaženia
3237237

Schodíky SUPERMAX 2
oceľové, skladacie, nosnosť 150 kg, vrchný 
schod vo výške 46 cm, rozmery 90x47 cm
3542022

Váha osobná SMART PLATINET
s možnosťou synchronizovať dáta  
cez Bluetooth so smartfónom, umožňuje 
meranie hmotnosti a analýzu zloženia tela 
- telesný tuk, telesná voda, svaly, kostná 
hmota, metabolizmus, BMI, viscerálny tuk,  
do 180 kg, napájanie 2x AAA (nie je v balení)
96544838

Rohož pruhovaná
obdĺžniková, zo spodu gumová, vrátane 
horného gumového okraja, vrch textil, hnedá

Rohož FLOWERS
rozmery 40x60 cm, textil,  
spodná časť rohože guma,  
vzor kvety

Rebrík HOBBY
hliníkový, univerzálny,  
jednodielny,  
1x 10-priečkový, 
prepravná dĺžka 284 cm, 
hmotnosť 3,8 kg,  
nosnosť do 150 kg
40407110

...a už nebudem 
"krátky"!

Poštová schránka TX160
nerezová, rozmery 32x36x9 cm, s hranatým 
priečinkom na letáky, plnenie spredu  
aj zozadu, do interiéru aj exteriéru,  
okienko na menovku a zámok (2 kľúče)
15901530

Poštová schránka MICHAL
nerezová, 36x31 cm, šírka 10 cm,  
do interiéru aj exteriéru, okienko  
na menovku a zámok (2 kľúče)
15901532

1390 €

47 €

1290 €

2890 €

799 €

1690 €

2490 €

349 €

CENOVÝ TRHÁK

39 €
49  €

15901152 40x60 cm 2,90 €
15901162 50x80 cm 4,90 €

15901181 sivá

15901180 hnedá

15400136 2 poschodia/ výška 46 cm 32 €
15400137 3-poschodia/výška 67 cm 44 €

2990 €3690 € 33 €

PRAKTICKÉ A TRENDOVÉ ZÁROVEŇ

KVALITNÉ 
VYHOTOVENIE
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Lepidlo na hlodavce
lepiaca doska 28x14 cm, sada 2 kusov,  
na chytanie a hubenie myší a potkanov  
v obytných a obchodných priestoroch 
105051641

Návnada na potkany  
RODENTOX
rodenticíd vo forme zrna, hmotnosť 3x50 g,  
určený k ničeniu potkanov, spôsobuje  
oneskorený úhyn, účinná látka bromadiolon
105011106

Návnada  
RATIMOR BRODIFACOUM
rodenticíd vo forme mäkkej návnady, 
hmotnosť 150 g, určený k ničeniu myší  
a potkanov, obsahuje horké ochucovadlo  
a mumifikátor, spôsobuje oneskorený úhyn
105052601

Sada zásobníkov
plastový stojan na stenu, šírka 80 cm,  
výška 40 cm /dva diely/, 24 zásobníkov  
na drobné súčiastky
36813531

Plašič na hlodavce
elektrický, funguje aj na pavúky, mravce, 
šváby, napájanie 220 V, spotreba 7 W, funguje 
v okruhu cca 120 m2, max. efekt po 21 dňoch
10522201

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

Mlynček na mäso GURMÁN
liatinový, upínanie na dosku,  
vrátane dosky a nožov, mlynček č. 32  
obsahuje aj sadu na plnenie jaterníc

Nádoba na masť
smaltovaná, s ušami, čierna  
s malými bielymi bodkami

Plnička  
jaterníc
aj na klobásy,  
nerezová,  
stojatá,  
objem 3 l,  
upínanie na stôl,  
4 nadstavce  
(15/19/22/25 mm)
15900016

Zváračka 
- invertor MMA-160A 
prúdový rozsah 10-160 A, pre elektródy  
ø 1,5-4 mm, hmotnosť 3,5 kg, rozmery  
25x17x12 cm, kvalitné káble  
prierez 20 mm2,  
funkcia HOT START  
- jednoduchšie zapálenie  
oblúkov, ANTI-STICK  
-zváranie bez lepenia  
elektródy, funkcia  
STAND BY, ľahký  
prenosný zvárací  
prístroj
15904160

150 € 170 € 290 €

1350 €

2650 €

199 € 129 €

6450 €

1560732 č. 32 47,00 €
1560708 č. 8 19,90 €

327151200 objem 20 l 24,90 €
327151050 objem 5 l 14,90 €

ZABÍJAČKA BUDE V POHODE

SPRATNÁ  
A ŠIKOVNÁ

VŠETKO  
V JEDNOM 
BALENÍ

LI
A

T
IN

O
V

Ý

LI
A

T
IN

O
V

Ý

SADA NA PLNENIE 
KLOBÁS ZADARMO 
PRE MLYNČEK Č. 32



15

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

Odhŕňač na sneh  
ALUMAX
hliníkový, šírka 50 cm, 
násada hliníková,  
nitované upevnenie,  
s pevnou lištou,  
top kvalita
36814154

Fólia na auto
rozmery hlavnej krycej  
plochy: 142x69 cm,  
proti slnečnému  
žiareniu aj námraze
2583863

Vtáčia búdka
drevená, rozmery  
22,5x18x34 cm
1270266

Lopata  
hliníková  
veľká
šírka 35 cm,  
s drevenou  
násadou
406211022

Odhŕňač na sneh 
PROFI
plastový, s hliníkovou 
lištou, šírka 50 cm, 
ergonomicky tvarovaná 
hliníková násada
36814164

Krmítko pre vtáky
drevené, 24x20 cm, výška 17 cm, závesné
1270267

Odhŕňač ARCTIC
plastový, šírka 80 cm, 2 valčeky  
(kolieska) pre ľahší pohyb
36814057

Škrabka s metličkou
plastová, s penovou rúčkou,  
dĺžka 65 cm, na auto
3682075

Krmítko  
pre vtáky
plastové,  
rozmery  
28x17 cm,  
čierne
36875230

Odhŕňač na sneh  
ALPINUS ECO
plastový, šírka 55 cm,  
drevená násada  
s T-rúčkou
36814132

Posypová soľ
hmotnosť 10 kg,  
rýchly a efektívny  
účinok, minimalizuje  
narušovanie  
betónu, spotreba  
cca 15-20 g/m2

222

Autolekárnička
kortexínový obal,  
karta prvej pomoci
25699900

Metla  
cestárska
drevená,  
plastové štetiny,  
dĺžka 25 cm,  
drevená  
násada
4017035

1 kg = 0,45 € 

490 €

2490 €

249 €

890 €

749 €1090 €

690 €

2290 €

399 €

870 €

599 €

449 €

790 €

449 €

PRIPRAVME SA NA ZIMU
KEĎ NAPADNE PRVÝ SNEH UŽ MÔŽE BYŤ NESKORO

POZERAŤ Z OKNA NA VTÁČIKY JE RADOSŤ

NESMIE CHÝBAŤ  
V ŽIADNOM AUTE

TOP KVALITA, 
KTORÚ OCENÍTE 
ROKY.
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Boby RACE
plastové, detské, rozmer 87x40 cm,  
rôzne farby, nosnosť do 60 kg,  
pre šantenie detí na snehu
36819026

Sane Zigi - Zet
plastové sane, detské, rozmery  
44,9x29x91 cm, nosnosť do 60 kg
36819086

Nočník LITTLE DUCK
plastový, protišmykový,  
s potlačou little duck

Tabuľka na kreslenie  
Fantastic
Starlyf Fantastic Pad je tabuľka  
na kreslenie s 8 svetelnými efektmi 
v tabletovom dizajne,  3 dvojfarebné 
neónové fixky so 6-timi farbami sa 
postarajú o super pestrú zábavu,  
30 šablón na kreslenie, počítanie  
a písanie, tabuľku môžete  
použiť ako zápisník, zoznam  
na nákup, či na cestách,  
podporuje detskú fantáziu,  
kreativitu, chuť do učenia  
a koordináciu očí a rúk
95700026

Klzák na sneh BIG malý
plastový, rozmery 78x60 cm, použitie  
do -18 °C, tvar mušľa, farebný,  
nosnosť do 60 kg
36819016

Klzák na sneh SPEED
plastový, okrúhly, priemer 66 cm,  
farebný, nosnosť do 60 kg
36819025

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

Klzák na sneh KID 2
plastové šmýkadlo, rozmery 36x50 cm, 
hruškovitý tvar, plast odolný do -28 °C,  
rôzne farby, nosnosť do 60 kg
36819022

Sedátko detské
plastové, prikladá sa  
na sedátko WC, rozmery  
28x38 cm, výška zadnej  
časti 12 cm, rozmery otvoru  
17x13,5 cm

Detský schodík
plastový, protišmykové 
podložky,  max.nosnosť  
do 80 kg, tvarovaný, výška  
14 cm, rozmery zo spodnej  
časti 40,5x28,5 cm, rozmery 
vrchnej časti 32x20 cm

Klzák na sneh BIG veľký
plastový, tvar mušľa, rozmer 95x70 cm, 
nosnosť do 60 kg
36819023

Vanička piškóta
plastová, tvarovaná, z jednej  
strany zúžená, dĺžka 100 cm

990 € 2690 €

230 €

1990 €

790 €790 €

240 €

170 €

190 € 449 €

890 €

849 €

1251834625 modrý

1251834559 ružový

12510013625 modrý

12510013559 ružový

1258017625 modré

1258017559 ružové

1250336625 modrá

1250336559 ružová

... NECH SA DETI VYŠANTIA

PRE NAŠE MALÉ ZÁZRAKY


