
...GRIL ÁNO
Šťastie 
si vraj nekúpite,  
ale...

KATALÓG
GRILOVANIE, KOTLÍKY NA GULÁŠ A PRÍSLUŠENSTVO



Gril SÚDOK
liatinový, ø 35 cm,  
výška 35 cm,  
výškovo  
nastaviteľný rošt 
1894403

Grilovací kameň
prírodný, žulový, s drážkou  
na zdravé a nezávadné  
grilovanie, rozmery 40x30 cm,  
hrúbka 3 cm, rovnomerný  
ohrev, drážka v kameni  
zabraňuje odkvapkávaniu  
štiav pri grilovaní do ohňa 
199040200

Gril MG 912
okrúhly, na kolieskach, ø 41 cm 
12600041

Grill SUP720
chrómovaná oceľ, ø 32,5 cm,  
výška 43 cm, farba zelená 
12600001

Balkónová udiareň
rozmery 43 x 28 cm, nerezový pekáč, na gélové 
palivo, v balení piliny + bylinkové koreniny,  
vrchnák s teplomerom 
770330003

Gril SEVILLA
pojazdný, na drevené uhlie, priemer roštu 45 cm,  
výška 62 cm, výškovo nastaviteľný rošt , odkladacia  
plocha v spodnej časti grilu 
1894410

Gril MG 401
chrómovaná oceľ, rozmer 56x31,5 cm, výška 73 cm, 
vypínač napájania, termostat umožňuje plynulú reguláciu 
teploty, napájanie 220-240 V, menovitý výkon 2000 W 
12600005

Gril HACIENDA
liatinový, záhradný,  
rozmer 52x27 cm,  
výška 88 cm, odkladací  
rošt, ražeň 
1894407

STAVEBNÝ KAMEŇ KAŽDEJ 
ÚSPEŠNEJ GRILOVAČKY

MÔŽETE GRILOVAŤ 
NA ZÁHRADOM    
GRILE 
NA OHNISKU
AJ DOMA 
NA PLYNOVOM 
ŠPORÁKU

✅

✅

✅

ÚDENÉ MÄSKO ALEBO RYBY 
MÔŽETE PRIPRAVIŤ  

AJ DOMA NA BALKÓNE

NAJKRAJŠIA DETEKTÍVNA HRA NA SVETE
Prúžky na grilovanom mäse sú ako odtlačky prstov. 

Úplný originál. Vyberte si správne.

viac info a video na  
www.kinekus.sk/udiarenPre grilovanie na balkóne  

si pozrite vyhlášku vo vašej obci.
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Grilovacie náradie
kombinácia drevo/nerez, dĺžka 40 cm, obsah: vidlička, kliešte, 
obracačka, štetec, kartáč, 2x špíz, 4x napichovátko, uložené  
v prehladnej taške 
1894458

Grilovacie náradie
v kufríku, 18 dielna sada,  
s drevenými rukoväťami 
40343077

Motorček na gril
plastový, na baterky, 10,5 V, vypínačom 
regulovateľný smer otáčania 
40343089

Kliešte na obracanie
nerezové, celková dĺžka 24 cm 
64301573

Grilovacie náradie
nerezová s drevenou rúčkou, 3-dielna 
sada: kliešte, vidlica, lopatka, celková 
dĺžka 35 cm 
18944612

Motorček na gril
plastový, na 230 V, vypínačom 
regulovateľný smer otáčania 
40343090

Kliešte na obracanie
plastové, univerzálne, s kovovou rúčkou 
a pogumovanou rukoväťou, s poistkou, 
dĺžka 27 cm 
35296654

Grilovacie náradie
pochrómovaný plech, lopatka,vidlica, 
kliešte, metlička, ihlica 
40343075

Grilovacie náradie
obracačka, kliešte, vidlička, dĺžka 35 cm, drevená rukoväť 
12600006

Ražeň
pochrómovaný, vidlica,  
drevená rukovať,  
dĺžka 100 cm 
40343097

Dúchadlo MG 121
drevené, mechanické,  
dĺžka 42 cm 
12600007

Dúchadlo
plastové, mechanické, dĺžka 20 cm 
40343087

Obklopte sa spoľahlivou výzbrojou.

POVINNÁ VÝBAVA  
PRAVÉHO CHLAPA

ROZDÚCHA OHEŇ  
AJ SPRÁVNU ATMOSFÉRU

GRILOVAČKA – MODERNÁ ALCHÝMIA
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NÁRADIE 
DOMÁCNOSŤ 
ZÁHRADA 
VYKUROVANIE

Opekač
celokovový, otvárací, na 3 kusy rýb, 
rozmery 28x27,6 cm 
40343082

Opekač
celokovový, zatvárací rošt na ryby,  
dĺžka 60 cm 
40343083

Extra silný alobal
ALU-FIX Premium, dĺžka 10 m, šírka  
29 cm, nie je vhodný na veľmi slané 
alebo kyslé potraviny 
307510010

Opekač
drôtený grilovací rošt,  
rozmery 33x29 cm,  
s držiakom 
40343084

Alobal na gril
hliníková fólia, šírka 30 cm, na balenie 
potravín  
aj grilovanie

Grilovacia tácka
smaltovaná, rozmery 34x23 cm 
1894446

Grilovací rošt
pochromovaný drôt

Okrúhly rošt
pochrómovaný,  
rúčky  
s dreveným  
ukončením,  
ø 46 cm,  
hrúbka  
drôtu 2,5 mm 
12600027

Grilovacia tácka
hliníková, rozmer 33x19 cm,  
sada 5 kusov 
1891815

Grilovacia tácka
hliniková, sada 4 kusov,  
rozmery 34x23 cm 
40343050

Grilovacia tácka
nerezová, rozmery 34x23 cm 
18944461

Grilovacia miska
hliníková, rozmery 32x23x4 cm,  
sada 5 kusov 
64304568

Grilovacia tácka
hliníková, s dierkami,  
rozmery  
34x23x2,5 cm,  
sada 4 kusov 
64301855

40343058 58x30 cm
40343060 60x40 cm
40343068 68x40 cm

307009 dĺžka 10m
307010 dĺžka 10 m
307011 dĺžka 5 m

V JEDNEJ RUKE OPEKAČ,  
V DRUHEJ VYCHLADENÉ PIVO

PRE VÄČŠÍ PÔŽITOK  
Z GRILOVAČKY

ZLATÁ RYBKA VÁM MÔŽE SPLNIŤ ŽELANIE
Čo si viac priať? Snáď len,  

aby skvele chutila grilovaná.
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NÁRADIE 
DOMÁCNOSŤ 

ZÁHRADA 
VYKUROVANIE

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

Zápalky SOLO
klasické bezpečnostné zápalky s plným 
škrkátkom, 10 krabičiek v balení 
3141001

Brikety
na grilovanie, s vysokou výhrevnosťou,  
z tvrdého dreva, hmotnosť 2,5 kg 
2111125

Prírodný podpaľovač
pevný, 72 kusov, vyrobený z drevenej 
vlákniny a parafínu 
1891828

Zápalky SOLO ZED45
predĺžené zápalky do domácnosti 
3141003

Pevný podpaľovač PE-PO
prírodný, z dreva a parafínu, aróma 
kakao, 40 ks podpalkov 
952071

Podpaľovač PE-PO
z drevitej vlny, 32 kusov, veľmi 
jednoduché podpálenie 
952074

Pevný podpaľovač PE-PO
drevitý, prírodný, valec, 100 kusov,  
kvalita PE-PO, kakaová aróma 
952073

Zápalky SOLO KR100
krbové retro zápalky,  
dĺžka zápalky 170 mm 
3141026

Podpaľovač SOLO
ekologický, hobliny, 32 kusov 
3141031

Pevný podpaľovač
z drevenej vlákniny a parafínu, určené 
pre grily, kachle a krby, 24 kusov 
1891245

Gelový  
podpaľovač  
PE-PO
objem 1 l 
952070

Pevný podpaľovať PE-PO
40 kusov podpalkov,  
k podpaľovaniu  
uhlia, dreva  
a brikiet, biely 
952068

Podpaľovač
približne 80 kusov v balení,  
podpaľovač pre grily, kachle, krby 
a sporáky z prírodných materiálov 
(vosk+drevo), 1 kg 
70100010

Čistič grilov  
PE-PO
šetrne čistí  
a odstraňuje mastnotu,  
pripálené zvyšky,  
usadeniny dymu  
a sadzí,  
objem 0,5 l 
952081

Pevný podpaľovač
prírodný, pevný, celkom 120 ks, 
vyrobené z drevnej vlákniny a parafínu 
1891257

Tekutý  
podpaľovač  
PE-PO
tekutý, na zapaľovanie  
dreveného uhlia,  
brikiet, objem 1 l 
952062

Podpaľovač SOLO zápalka
ekologický, so škrkátkom, priemerná 
doba horenia 8-10 min, 24 kusov v balení 
3141007

Zápalky SOLO DZ240
do domácnosti, v balení 3 krabičky,  
cca 270 zápaliek v krabičke 
3141002

Kartáč na čistenie grilu
vhodný na čistenie roštov grilov,  
dĺžka 30 cm 
40343098

Kartáč na čistenie grilu
nerez, rozmery 16x2,5 cm,  
2 kefy s priemerom 9 cm 
64304712

NAŽHAVENÍ POMOCNÍCI
Horia túžbou rozpáliť váš gril.

PEkelná POdpora PEkne POd plameň
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Kotlina komplet
plechová, smaltovaná, čierna, komplet 
obsahuje: 15 l kotlík s pokrievkou,  
podkotlinu, koleno a rúru
2000273

Kotol na guláš TOP
smaltovaný,  
TOP kvalita,  
hrubší ako bežne  
dostupné kotlíky,  
rovnomernejší  
prestup tepla 

Kotlina
plechová, hrúbka  
plechu 1 mm,  
dodáva sa s kolenom  
a rúrou, bez kotlíka

*jedná sa o samotnú kotlinu,  
pokrievka a kotlík sú ilustračné

Kotlina
plechová  
podkotlina  
na 60 l kotol,  
priemer 50 cm
4091500

Kotol
smaltovaný, maďarský,  
2. trieda z dôvodu  
nedokonalosti  
smaltu  
na vonkajšom  
okraji

Kotol na guláš
smaltovaný,  
závesný,  
vnútro sivé

Kotlina
smaltovaná

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

Kotlina STRONG
hrubostenná,  
stena 1,5 mm,  
výška osadenia  
kotla 80 cm

Kotol
smaltovaný,  
objem 60 l,  
v čiernej farbe,  
ø 56cm,  
výška 42 cm,  
2 uchá,  
vyrobený  
na Slovensku
2000256

Kotol
smaltovaný,  
objem 15 l,  
ø 36 cm, čierny,  
so závesným  
uchom,  
vhodný  
na trojnožku
2000254

124028 ø 31 cm pre kotol 124008
124029 ø 36 cm pre kotol 124003
124030 ø 39 cm pre kotol 124002
124023 ø 42 cm pre kotol 124007
124048 ø 45 cm pre kotol 124084

124081 10 l / ø 37 cm
124082 14 l / ø 41 cm
124083 22 l / ø 47 cm
124084 30 l / ø 51 cm
124080 6 l / ø 30 cm

124001 6 l / ø 35,5 cm 8581560640315
124008 8 l / ø 37,5 cm 8586013080540
124003 10 l / ø 40 cm 8586013080533
124002 12 l / ø 43 cm 8581560640124
124007 16 l / ø 45,5 cm 8586013080557

124006 20 l / ø 46 cm 3552000014491
124004 25 l / ø 47 cm 8586013080571
124005 30 l / ø 56 cm 8586011581636
124012 40 l / ø 57,5 cm 8581560640117

124064 100 l
124063 80 l

124050 ø 31 cm pre kotol 124008
124051 ø 36 cm pre kotol 124003
124052 ø 39 cm pre kotol 124002
124053 ø 42 cm pre kotol 124007
124054 ø 45 cm pre kotol 124084
124066 ø 58 cm pre kotol 124063

409800009 ø 38 cm pre kotol 124003
409800010 ø 42 cm pre kotol 124007
409800011 ø 53 cm pre kotol 124005

Užijete si kotol zábavy.

ABY AJ NA KONCI  
MESTA VEDELI,  
ŽE VÁM JE HEJ

UŽ CÍTITE VÔŇU  
RESTOVANEJ CIBUĽKY?

KEĎ SA PODÁVA GULÁŠ, AJ MUZIKANTI MLČIA
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Trojnožka
oceľová, výška 120 cm, s háčikom  
na zavesenie kotlíka
124022

Grilovacia  
panvica
smaltovaná,  
s retiazkou, ø 42 cm 
124074

Kotol na guláš
nerezový

Grilovacia panvica
smaltovanmá, ø 42,5 cm,  
výška 6 cm, s ušami
124061

Pokrievka
smaltovaná, s plastovým úchytom

Teleskopická  
trojnožka
oceľová, skladacia,  
s háčikom,  
dĺžka 65 cm,  
po rozložení 115 cm 
124024

Panvica AZURE
grilovacia, s nepriľnavým povrchom, rozmery 28x28 cm, rukoväť potiahnutá 
jemným povrchom „Soft Touch“, vhodná na všetky typy sporákov vrátane indukcie 
35234133

Pokrievka
nerezová,  
na kotlíky

Pokrievka
drevená, na smaltové kotly na guláš

Pokrievka
smaltovaná

Kotlík na guláš
smaltovaný,  
objem 0,8 l,   
ø 16 cm
124020

Kotlík na guláš
nerezový, miska na guláš, objem 0,8 l,  
ø 16 cm, výška 7 cm
124041

Stojan na servírovací kotlík
na kotlíky s objemom 0,8l, výška 35cm, 
stojan sa používa na servírovanie  
a zohrievanie guláša, polievok
124099

124039 ø 27 cm / na 6 l kotol
124035 ø 38 cm / na 10 - 12 l kotol
124037 ø 44 cm / na 16-20 l kotol
124038 ø 47 cm / na 25 l kotol
124039 ø 27 cm / na 6 l kotol

124047 ø 36,5 cm / na 10 l kotol
124046 ø 41 cm / na 14 l kotol
124045 ø 47 cm / na 20 l kotol

2000264 ø 36 cm / na 15 l kotol
2000265 ø 53 cm / na 60 l kotol

3030332 ø 35,5 cm / na 10 a 12 l kotol 8581560002939
3030333 ø 43,5 cm / na 16 a 20 l kotol 8581560002946
3030334 ø 46 cm / na 25 l kotol 8581560002953
3030336 ø 51 cm / na 30 l kotol 8581560002977
3030338 ø 54,5 cm / na 60 l kotol 8581560002908
3030337 ø 55,5 cm / na 40 l kotol 8581560002984
3030339 ø 62,5 cm / na 80 a 100 l kotol 8581560002847

124043 LUX - 15 l
124055 LUX - 20 l
124017 10 l / ø 36 cm
124016 14 l / ø 42 cm
124015 20 l / ø 46 cm

Kde stojí, tam sedí ako uliata.

OBJAVTE TAJOMSTVO  
POD POKRIEVKOU

AKO STVORENÁ  
DO KAŽDÉHO TERÉNU

TROJNOŽKA – PILIER DOBRÉHO JEDLA
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NÁRADIE 
DOMÁCNOSŤ 
ZÁHRADA 
VYKUROVANIE

Miska na guláš
plastová

Podnos Gastro
plastový, rozmery 53x32,5 cm 
101101

Miska
nerezová, hladká

Podnos ADELA SVK
plastový, rozmer 47x33 cm,  
mix farieb  
(biela, béžová,  
hnedá, mramor),  
bez dekoru 
31799112

Miska NOVA
plastová, gulášová, farby: fialová, 
zelená, biela, oranžová, žltá 

Gulášová miska
sklenená, číra, objem 0,5 l, s ušami 
35233907

Miska
plastová, vzor bublinky, mix farieb 
(zelená, priesvitná oranžová, fialová, 
červená)

Kryt na potraviny
kovový, priemer 300 mm, výška 125 
mm, plastová rúčka, mix 6 farieb 
64301781

Gulášová miska
sklenená, dymové sklo,  
priemer 17 cm, objem cca 1 l 
352230633

Gulášová miska
sklenená, číra

Kryt na potraviny
polyesterový, skladací,  
mix 4 farieb: žltá, zelená, modrá, ružová

Miska CLEO
miska keramická s ušami, objem 650 ml, 
dekor pruhovaný reliéf, mix farieb, farba 
biela, hnedá, bežová 
3257048

Miska FAMILY
keramická, s ušami, objem 600 ml, 4 farby 

3255785

Gulášová miska
plastová, vonkajší priemer 19,6 cm, 
objem 1,1 l 
123013

Podnos „Vassoi“ TONTARELLI
plastový, rozmery 40x27,5 cm, oválny, krémový 
80000037

195622 0,75 l
195623 1,7 l
195624 3,3 l
195625 6,2 l

1149043 0,5 l
1149044 0,75 l
1149045 1,5 l
1149046 3 l
1149047 6 l

3236591 ø 19 cm
3236676 ø 23 cm
3236607 ø 29 cm

64302329 45x45 cm
64301569 31x31 cm

7193050 objem 0,5 l
7193075 objem 0,75 l

35202024 500 ml / ø 14 cm 26102142271
35202025 1 l / ø 17 cm 26102142356

JEDLO SI ZASLÚŽI OBDIV  
Z KAŽDÉHO UHLA

UDRŽÍ VAŠE POTRAVINY ČERSTVÉ, SVIEŽE A VOŇAVÉ

VY STE ROZHODLI
... tohtoročnou Miss sa stávajú misky Kinekus.

8



Kuchynská naberačka
nerezová, s uškom na zavesenie

Sada dosiek na krájanie
plastové, sada 3 kusov, so stojanom, rozmery 24x16 cm, 30x20 cm, 35x24 cm 
1140790

Doska na krájanie
plastová

Maslovačka
pletená z pierka, dĺžka 20 cm 
394001

Stojan na kuchynské  
utierky
kovový stojan  
s dreveným podstavcom,  
rozmer 40x30x27 cm 
1140173

Lopár na krájanie
plastový, farby: fialová, zelená, biela, 
oranžová, žltá 

Obracačka
drevená

Stojan na kuchynské  
utierky
pochrómovaný, s drevenou  
podstavou, výška 29 cm,  
priemer  
podstavy 13,5 cm,  
s rolkou papierových  
utierok zdarma 
1143746

Doska na krájanie
plastová

Lopár na krájanie
plastová doska, rozmery 18x32 cm 
1145498

Doska na krájanie
plastová, rozmery 38x24 cm 
1148801

Maslovačka
drevená, rúčka 14,5 cm,  
štetiny 4,5 cm, okrúhla 
1147516

Doska na krájanie
drevená, obojstranná, s malým 
rozlišovacím dekorom na okraji

Doska na krájanie
drevená, rozmery 31x18x1,5 cm,  
s otvorom na lepšie držanie,  
s drážkou na odtekanie 
30226185

Doska na krájanie
drevená, rozmery 44x28 cm, 
obojstranná, s malým rozlišovacím 
dekorom na okraji 
1146441

Drevený lopár
drevená doska na mäso, s rúčkou

Maslovačka
pierko, dĺžka 20 cm, drevená rukoväť 
394002

3231826 150 ml / ø 9 cm
3231828 210 ml / ø 10 cm
3231829 240 ml / ø 10 cm
3231830 360 ml / ø 12 cm
3231831 480 ml / ø 13 cm

3027010 25x11,5x1,5 cm
3027012 30x13,5x1,5 cm
3027013 35x15x1,5 cm

1145238 17x25 cm
1144996 19x31 cm

1146458 20x32 cm
1146533 24x16 cm

395615 26 cm
395654 30 cm

1147188 24x16 cm
1147201 30x20 cm

195539 35x20 cm
195538 30x17 cm

IDEÁLNA NA KRÁJANIE  
KOLIESOK ÚDENEJ KLOBÁSKY

KTO POVEDAL,  
ŽE ŠTETEC PATRÍ  DO RÚK  

IBA MALIAROM?

KULINÁRSKE UMENIE ZAČÍNA PRÍPRAVOU
Užite si grilovačku už pri krájaní.
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Okrúhly tanier
z cukrovej trstiny, jednorazový,  
100% rozložiteľný, 21 cm, vhodný  
do mikrovlnky, maximálna teplota  
do 100 °C, sada 12 kusov 
3141035

Korenička PRESIDENT LINE
2-dielna sada sklenených koreničiek, 
drevený podstavec so stojanom  
na špáradlá 
1140004

Kliešte na obracanie
drevené, dĺžka 33 cm, šírka 2 cm 
1140104

Miska BIO
z cukrovej trstiny, jednorazová,  
100% rozložiteľná, vhodná  
aj do mikrovlnky, maximálna  
teplota do 100 °C, 5 kusov v balení 
3141037

Korenička
3-dielna sada sklenených koreničiek  
s dreveným vrchnákom

Špajdle
dĺžka 15 cm, na jednej strane  
špicaté, 50 kusov 
3041014

Jednorazový nôž
drevený, sada 12 kusov 
3141038

Korenička
sklenená, plastový  
vrchnák,  
objem 50 ml 
1140020

Napichovátka 
drevené, ozdobné, 150 kusov,  
dĺžka 65 mm 
3041020

Napichovátka
plastové, dĺžka 8 cm, 20 kusov v balení 
18600234000

Drevená vidlička
jednorazová, v sade 12 kusov 
3141039

Korenička
sklenená, zatváracia,  
objem 50 ml 
1140021

Grilovacie špajdle
drevené, dĺžka 15 cm, sada 50 kusov 
3041022

Tvorítko  
na jednohubky  
PRESTO
na vykrajovanie  
jednohubiek,  
4 tvary 
62422240

Jednorazová lyžica
drevená, v balení 12 kusov

Korenička Chrome line
3-dielna sada na plastovom podstavci 
s uchytením na prenos, koreničky 
sklenené 
1141438

Ihla na ražniči
pochrómovaná, sada 4 kusov,  
dĺžka 50 cm
40343086

Korenička INOX
sklenená, s kovovým  
vrchnákom  
s dierkami,  
objem 50 ml,  
vrúbkovaná 
1140002

Špízová ihla
drevená,  
dĺžka 15 cm,  
50 kusov v balení 
3141042

3141040 v kartóne 20 balení
3141041 v kartóne 25 balení

1140008 120 ml
1140007 150 ml

SVET SA SKLADÁ Z DETAILOV
Niektoré veci na grilovačke jednoducho nesmú chýbať.

STAŇTE SA KRÁĽOM  
KAŽDEJ PÁRTY
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Pohár
plastový, rôzne farby

Hrnček BODKY
plastový, objem 250 ml

Nádoba s kohútikom
sklenená, na vodu/nápoje,   
objem 5,5 l, s plastovým  
dávkovačom 
64301835

Pohár „Home project“ TONTARELLI
plastový

Džbán BISTRO
sklenený, číry

Pohár BROTTO
na pivo, sklenený,  
číry, objem 565 ml,  
sada 6 kusov 
641581029

Pohár MISKET
pohár na pivo,  
objem 400 ml,  
na stopke,  
sada 6 kusov 
641502571

Dochucovacia sada
drevený stojan, rozmery 18x15 cm,  
výška 30 cm, nádoby  
na ochucovadlá 
64301420

Slamky
papierové, 16 kusov, prúžkovaný dizajn, 
mix farieb 
64301824

Pohár ANGELINA
na pivo, sklenený,  
objem 570 ml 
641508587

Dochucovacia sada
plastové nádobky na soľ, korenie, 
horčicu a kečup,  
vložené v plastovej  
nádobe, priemer  
minigrilu 18,5 cm 
64301744

Pohár SORGUN
sklenený, na pivo,  
objem 380 ml,  
sada 6 kusov 
641510375

Nerezová slamka
dĺžka 215 mm,  
priemer 6 mm, 
sada 4 kusov, kefka  
na čistenie slamiek 
64301763

18612810020 červený s bodkami
18612810030 transparentný
18612810190 oranžový s bodkami
18612810080 žltý s bodkami

123015 2 dcl
123016 3 dcl

18080102 1 l
18080119 1,85 l

80000044 0,25 l
80000043 0,4 l

... poháre na každú príležitosť.

AKO STVORENÝ  
NA RODINNÉ POSEDENIE

VYROBENÁ K ŠTÝLOVÝM DRINKOM

DÁMY A PÁNI, NA SCÉNU PRICHÁDZAJÚ
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NÁRADIE 
DOMÁCNOSŤ 
ZÁHRADA 
VYKUROVANIE

BRATISLAVA
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
KOŠICE - Adesso s.r.o.
Južná trieda 66, budova ADESSO, 055/789 84 62

ŠUMPERK - ČR
Žerotínova, 787 01, +420 731 630 059

POPRAD - Adesso s.r.o.
Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň oproti OC MAX) 
052/202 22 02

ŽILINA
Kamenná 4, 041/777 77 77

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

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

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 999 223

PÚCHOV - K&L TRADE, s.r.o.
Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

Dostupnosť jednotlivých tovarov môže byť na objednávku. Prosíme, informujte sa v predajni. 
Ponuka platí do vypredania zásob. Obrázky môžu mať len ilustračný charakter. www.kinekus.sk

e-shop

Navštívte naše predajne alebo e-shop.

Chňapka
bavlnená,  
s magnetom,  
motív kapučíno,  
sada 2 kusov 
3070203

Chňapka
teflonová, ku krbu aj grilu, dĺžka 37 cm, 
uško na zavesenie 
102004

Zástera LEVANDUĽA
bavlnená, kuchynská,  
rozmer 50x76 cm 
307029

Chňapka
bavlnená kuchynská  
chňapka,  
rozmer 18x32cm,  
ľudový motív,  
farba: modrá,  
s magnetom 
15902612

Chňapka
bavlnená, s magnetom, motív levanduľa, 
sada 2 kusov 
307020

Zástera kuchynská
bavlnená kuchynská  
zástera, rozmer 60x80cm,  
s vreckom, ľudový  
motív, farba: červená 
15902601

Chňapka
bavlnená kuchynská  
chňapka,  
rozmer 18x32cm,  
ľudový motív,  
farba: červená,  
s magnetom 
15902602

Chňapka
bavlnená, s magnetom, motív kávy,  
sada 2 kusov 
3070201

Zástera kuchynská
bavlnená kuchynská  
zástera, rozmer 60x80cm,  
s vreckom, ľudový  
motív, farba: modrá 
15902611

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

Zástera kapučíno
bavlnená, kuchynská,  
rozmer 50x76 cm 
3070204

Chňapka OLAF
bavlnená, s magnetom, sada 2 kusov 
3070246

Rukavica SOLO
ku grilu, z hovädzej usne,  
s vnútornou bavlnenou  
podšívkou,  
veľkosť 10

3141010 ľavá
3141011 pravá

POZOR, PÁLI!
Uchňapnite si to najlepšie pre seba.

SO MNOU  
BUDETE  
V KUCHYNI  
SUPERHRDINOM

ZÁSTERA - DÔLEŽITÝ DOPLNOK SPRÁVNEHO KUCHÁRA


