
DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

100

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 6.12. do 30.12.2021 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.

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

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

PRIEVIDZA
Nábrežná 11, 0907 999 225

KOŠICE
OC Cassovia, Pri Prachárni 4, 055/789 84 62

POPRAD 
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

NITRA 
HomeBox oproti MÖBELIXU, Bratislavská 35, 0902 900 596

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

MARTIN
Pri TESCU, OC TURIEC, 0907 999 223

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

www.kinekus.ske-shop

nová adresa

nová a krajšia predajňa 

a v ďalších 150 partnerských obchodoch... www.kinekus.sk/partnerskeobchody

PREŠOV
Vihorlatská 1/A (budova Hypernovy), 051/242 00 20

Žilina

Púchov
Martin

Ružomberok Poprad Prešov

Košice
Prievidza

Trenčín

NitraVajnory

Petržalka
2x Bratislava

12

150

zásobujeme
ďalších viac ako

1 150
obchodov

partnerských
obchodov

predajní

v SR

Betlehem
plastová dekorácia,  
výška 21 cm

64900046

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

Betlehem
11 postavičiek,  
výška 9 cm

64308836

Sada vykrajovačiek
pocínovaný, zdravotne  
nezávadný plech, 
tvar anjel, zvon,  
podkova

4150525

1090 €1490 €

159 €

CENOVÝ TRHÁK

299 €

9,5 kW

104x49x46 cm

118 mm

vrchný

82 kg

69%

červené

203857

203858

PRIPRAVTE SA  

NA NAJKRAJŠIE 
SVIATKY 
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Vianočné stromčeky 
podľa aktuálnej  
ponuky

Závesná  
ozdoba
vtáčik so šiškou, 
rozmery 9x35 cm,  
2 vtáčiky v sade, 
farba červená 
/prírodná, výber 
z viacerých 
dekorov

64950297

Stojan na stromček
plastový, rozmery 39x15 cm, priemer 
otvoru 12 cm, možnosť naliať vodu,  
max. výška stromčeka 1,8 m

318450015

Vianočná postavička
keramická, s teplým bielym LED svetielkom 
s hviezdičkovými výrezmi, rozmery 
120x97x150 mm, výber  
z viacerých dekorov,  
batéria súčaťou balenia

64308343

Závesná ozdoba
porcelánový anjel, rozmery 5,8x4x9 cm, 
výber z dvoch variant

64950247

Svietnik na čajovú sviečku
s kolotočom, kovový, v striebornej farbe, 
rozmery 13x8 cm, výber zo 6 dizajnov

64308303

Vianočný  
stromček
plast, jedlička,  
výška 60 cm

44019

*dekorácie  
 nie sú súčasťou

Umelý sneh
sprej, objem 150 ml

64308917

Háčiky
na uchytenie vianočných ozdôb  
na stromček, sada 100 kusov

64307609

Vianočné ťažítko tučniak
s tučniakom a iglu, s LED farebným 
meniacim sa svetlom, rozmery  
10x10x14 cm, materiál polystone a sklo, 
snežná guľa, mix 4 dekorov

64308692

Baliaci papier
rozmery 70x800 cm,  
6 vianočných  
dizajnov

64309136

Postavička snehuliak
rozmer 7x6,5x13 cm, mix 2 varianty

64950385

239 €

990 €

149 € 449 €

3290 €

170 €090 €

399 €990 €

249 €

CENOVÝ TRHÁK

520 €
6 €

ABY NAJKRAJŠIE SVIATKY

1 l = 11,30 €
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Vianočná ikebana
plastová, rozmery 28x30 cm,  
slovenská výroba, mix dizajnov

3179121

LED čajová sviečka
2 ks, priemer 3,8 cm, výška 1,8 cm,  
batéria CR2032 3V súčasťou balenia

64306005

Svietnik s krajinkou
lampáš, s pohyblivým svetlom,  
rozmery 23,5x38 cm, časovač, čierny, 
výber z 2 dizajnov (auto/jeleň),  
batéria 3x AA  
(nie je súčasťou)

64309015

Vianočné svetlo  
STROM
breza, výška 150 cm,  
510 teplých bielych  
mikro LED žiariviek,  
časovač, 230 V,  
ochrana IP44,  
kábel 500 cm,  
interiér  
aj exteriér

64308400

Veniec
prútený, rozmer 30x7 cm,  
na dekorovanie

Vianočný hrnček
porcelánový, objem 400 ml, priemer  
95 mm, výber z dvoch vianočných dizajnov

64308819

Vianočná miska
porcelánová, objem 450 ml, priemer 
135 mm, výška 65 mm, výber z dvoch 
vianočných dizajnov

64308820

Vianočné cencúle
90 LED žiariviek, dĺžka 3 m,  
napájanie 240 V

Hrnček NIKO
porcelánový, objem 360 ml,  
mix troch vianočných dekorov

3256485

Hrnčeky COSTA DUALI
sklenené, dvojstenné, na kávu, čaj,  
vďaka použitiu dvoch stien udržia nápoj  
v hrnčeku dlhšie teplý, objem 200 ml,  
s uškom, balené po 2 kusy

3265341

Veniec
čečina, so šiškami,  
priemer 30 cm

64989534

650 €

499 €

120 €

3190 €
59 €

390 €

490 €

449 €

990 €

64900408 biely

64900409 sivý

64308062 studené biele

64308118 teplé biele

320 €1190 €

SKUTOČNE ZAŽIARILI

360 ml 400 ml 450 ml200 ml

2 ks
sada

1 ks = 0,60 €

1 l = 5,95 €
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Ratanová ošatka
na prípravu domáceho chleba  
aj servírovanie pečiva, okrúhla

Vykrajovačka hviezdičky
5-dielna sada, tvar 6-cípe hviezdičky, 
najmenšia 17 mm, najväčšia 78 mm

1610711

Kuchynská váha
digitálna, s miskou objemu 1300 ml, LED displej, 
priemer 18 cm, tri farby: biela, modrá, sivá, 
batéria 2x AAA (nie sú súčasťou)

64302333

Termomisa PARISA
plastová, s nerezovou  
vložkou, mix farieb

Ratanová ošatka
na prípravu domáceho chleba  
aj servírovanie pečiva, rozmery  
32x15x9 cm, oválna, dekor lístky

15902712

Forma na biskupský 
chlebík
teflónová, dĺžka  
30 cm, šírka 11,9 cm

1630731

Mlynček na strúhanku Skveler
kovový, nahradný bubon na zeleninu, 
upínanie na stôl, biely

15900001

Pikniková dóza
plastová, rozmery 28x38 cm, výška 24 cm, 
3-poschodová, s úchytmi 

35234001

Zvlhčovač vzduchu
zvlhčovač a ionizátor vzduchu, funkcia 
rozprašovania vonných olejov, jemné 
podsvietenie LED, hmotnosť 350 g,  
výkon 30 ml/h, objem 500 ml,  
priemer 15 cm, výška 12 cm

96544255

Box s vložkou CLIP
plastový, transparentný, 29x29x12 cm, 
objem 4,2 l, veko s klipom

12511100878

Fólia na pečenie
nepriľnavý povrch, rozmery 40x33 cm, 
na viacnásobné použitie, bez potreby 
mastenia plechu

64301066

Forma na srnčí chrbát
teflonóvá, dĺžka 30 cm,  
šírka 11 cm

1630733

Mlynček na strúhanku  
NEREZ Skveler
celonerezové telo a bubon mlynčeka, 
pevné a kvalitné prevedenie, upínanie  
na stôl pomocou prísavky

15900392

Tortová forma
teflónová, priemer 24 cm,  
výška 6,5 cm

1630741

Mlynček na mak
teleso, drvič, kľuka a matice  
z nehrdzavejúcej oceľe, upínanie na stôl  
do hrúbky 35 mm,  
kvalitný český  
výrobok

6891015

590 €

230 €1690 €

990 € 749 €

1090 €

1690 €2490 € 399 €

249 €

790 €

1390 €3690 €

1090 €

15201272 1,5 l 7,30 €
15201273 2,5 l 10,90 €

15902701 ø 16 cm

15902702 ø 21 cm

CENOVÝ TRHÁK

690 €
8 €

PRIPRAVME SI NAJLEPŠIE DOBROTY

4,2 l 2,5 l

1,5 l
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Sada hrncov SFINX PREMIUM
kvalitné české hrnce, hrúbka plechu 2 mm, dvojité smaltovanie, nerezové  
rúčky, sklenená pokrievka s vylepšeným otvorom pre únik prebytočnej  
pary, vhodné na všetky typy sporákov vrátane indukcie

30119528

Demižón STELLA
sklenený, s uzáverom,  
s uchom, objem 5 l,  
spodná časť  
chránená  
plastovým  
obalom

30225009

Sada tanierov LUCY Skveler 
porcelánová, 18- dielna, dekor biela ruža, 
6x plytký ø 27 cm, 6x hlboký ø 23 cm,  
6x dezertný tanier ø 23 cm

15902203

Fľaša so štamprlíkmi
fľaša Platina (objem  
200 ml) a poháre Spirit  
(objem 30 ml)  
s dekorom slivka,  
sada 6 štamprlíkov  
a fľaša

31900010

Demižón
sklenený,  
plastový obal,  
s ušami

Sada tanierov AMELIA Skveler
porcelánová, 18-dielna, vhodné  
do umývačky riadu aj mikrovlnky, s jemným 
dekorom, 6x plytký ø 27 cm, 6x hlboký  
ø 23 cm, 6x dezertný tanier ø 23 cm

159 02231

Rýchlovarná kanvica
nerezová + plast, objem 1,7 l,  
2400 W, podsvietenie LED,  
rukoväť  
drevodekor

96545464

Hrniec HÚSKY 
smaltovaný s ráfikom,  
pokrievka,  
dekor húsky

Fľaša SLIVOVICA
sklenená, číra, hranatá,  
na alkohol, objem 500 ml,  
nálepka slivovica

770631491

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

5002313

Príbor  HOTEL
24-dielna sada, nehrdzavejúca oceľ 18/00, 
balenie v kazete, pre 6 osôb

3856601

Športová fľaša
hliníková, objem 600 ml, rozmery  
22x7,3 cm, dostupná v 4 farbách: 
strieborná, modrá,  
tyrkysová, ružová

64303222

Hadica na víno
plastová, dĺžka 2 m,  
priehľadná

5002314

Plynový varič SOLO
základná verzia turistického variča, výkon 
1,2 kW, priemer 15 cm, napojenie priamo 
na 2 kg PB fľašu, spotreba plynu  
cca. 100 g/hod. = 20 hodín varenia  
na jednu PB fľašu

2001317

449 €

39 €

1890 €

99 €

49 €

3490 €

160 €

390 €

21 €

390 €

290 €

302110 10 l 13,90 €
302115 15 l 17,90 €
302120 20 l 19,90 €

30160291 2 l 11,49 €
30160307 3 l 11,90 €
30160314 4,5 l 14,49 €

29 €

18 ks
sada

18 ks
sada

VYBAVÍME VÁS DO KUCHYNE

5 l 1,7 l 0,6 l

SPOZNAJTE A ZAŽITE
RADOSŤ Z VARENIA
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Kôš na odpad STANDARD
plastový, s preklápacím vekom,  
objem 30 l, rozmery 35x30 cm,  
výška 55 cm, farba  
medeno-hnedá

19560902

Kôš na odpad
nerezový, matný  
povrch, šľapací

Odkvapkávací regál na obuv
plastový, 3 police, rozmery 50x34 cm, 
výška 43 cm, na špinavé, mokré topánky 

6422603

Roztok DEZINFEKT 65%
univerzálny dezinfekčný roztok 
na ruky, povrchy a plochy  
na báze alkoholu,  
objem 1 l

310320201

Mop komplet EASY
plastové hranaté vedro  
s automatickým žmýkacím 
systémom,  
špongiový mop

3697206

Dvojschodík STARS
plastový, detský, protišmykový, 
rozmery 40x37x21 cm, farba 
svetlo sivá, motív STARS,  
max. zaťaženie 120 kg 

12510031519

Detská vanička STARS
plastová, s výlevkou, rozmery  
84x49x29 cm, svetlosivá

12518426519

Nočník STARS
plastový, protišmykový, rozmery 
38x27x23,5 cm, farba svetlosivá

12518648519

Detský schodík STARS
plastový, protišmykový, rozmery 
40,5x28,5x14 cm, nosnosť 80 kg,  
farba svetlo sivá, motív STARS

12518642519

Sedátko na WC
plastové, detské, protišmykové,  
rozmery 30x40x15 cm

1258650519

Sušiak na bielizeň HAPPY Skveler
kovový, rozmery 174x68x110 cm, dĺžka šnúr 20 m, 
systém pre zavesenie ponožiek, pevný

15900070

Krycia plachta PROKIN
hustota 140 g/m2, kvalitná  
plachtovina z polyetylénového  
materiálu, laminovaná, s okami  
pre uchytenie

Trampolína
s ochrannou sieťou, priemer 427 cm,  
výška 80 cm, konštrukcia  
z pozinkovanej ocele,  
odrazová plocha  
z polypropylénu,  
80 pružín, výška siete  
180 cm, maximálna  
nosnosť 150 kg

354162

Záhradný gril G4
pojazdný, plynový, obdĺžnikový 
tvar, hlavný liatinový rošt  
49x38 cm, 3 hlavné horáky  
+ jeden bočný horák,  
výkon jedného horáka  
2,63 kW, elektrické  
zapaľovanie, teplomer  
v kryte grilu, 2 bočné  
poličky, celkové  
rozmery 107x50x101 cm

354138

1190 €

1250 €

490 €2190 €

1090 € 1290 € 599 €590 € 590 €

34112467 20 l 47,00 €
34112474 30 l 67,00 €

39 €

329 € 249 €

15905100 2x3 m 5,90 €
15905102 3x4 m 10,90 €
15905108 5x8 m 33,00 €

POMOCNÍCI DO DOMÁCNOSTI

objem 1 l
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KVALITNÉ KÁBLE

Odstraňovač sadzí  
SADPAL
na vypaľovanie sadzí  
a smolových usadenín v krboch  
a komínovom potrubí,  
hmotnosť 1 kg

952099

Prútená noša
hranatá, rozmery 50x30x49 cm

1270251

Krbový ventilátor
s oscilačným rotorom, poháňaný teplom 
bez potreby napájania z el. siete,  
pracovná teplota 50 až 350 stupňov,  
tichá prevádzka, výška 22 cm

70108759

Pevný podpaľovač  
PEPO
40 podpalkov, určený  
na podpaľovanie uhlia,  
dreva a brikiet

952068

Multifunkčná lampa 
Skveler
LED, nabíjateľná, s bočným 
reflektorom, možnosť použiť  
ako externú nabíjačku, 
praktický magnet na uchytenie

15904003

Schodíky
obojstranné,  
hliníkové,  
nosnosť 150 kg

Sada náradia INGCO
29-dielna sada náradia INGCO,  
obsahuje základné náradie  
pre rýchle opravy  
v domácnosti 1534010291

Uhlová brúska  
PROKIN SF7C224-T2
max. priemer kotúča 230 mm,  
výkon 2400 W, 230V/50Hz,  
bočná rúčka

15904155

Gola sada v kufríku INGCO
60 dielna sada náradia s príslušenstvom 
v originálnom kufríku INGCO, obsahuje  
60 ks náradia + 60 ks vrutov a skrutiek  

1534021201

Zváračka - invertor PROKIN
prúdový rozsah 10-160 A, pre elektródy ø 1,5-4 mm, 
hmotnosť 3,5 kg, rozmery 25x17x12 cm, funkcia  
HOT START - jednoduchšie zapálenie oblúka,  
ANTI-STICK - zváranie bez lepenia  
elektródy

15904160

Tekutý podpaľovač  
PEPO
na zapaľovanie  
dreveného  
uhlia, brikiet,  
objem 1 l

952062

Sporák DOMINANT 70
Presklené šamotové ohnisko,  
smaltovaný poklop,  
elegantné madlá a hlboký  
plech na pečenie v príslušenstve,  
presvedčí vás jeho kvalita!

Sporák DE LUXE R46
Zákazníkmi najobľúbenejší  
sporák je nestarnúcou  
klasikou v našom  
sortimente.

Sada náradia INGCO
77 kusov náradia v čiernom plastovom 
kufríku, odolné náradie pre náročného 
domáceho majstra a opravára

1534020771

549 €

2690 € 599 € 170 €

2290 €

2590 €

8490 €

5290 € 99 €

40401923 3 stupne / 61 cm 34,90 €
40401924 4 stupne / 82 cm 39,90 €

CENOVÝ TRHÁK

79 €
90 €

CENOVÝ TRHÁK

129 €
150 €

349 €

CENOVÝ TRHÁK

699 €
800 €

MODERNÁ KLASIKA - NAVARÍ AJ ZAHREJE

6 kW

85x70x60 cm

120 mm

bočný, zadný, vrchný

126 kg

76 %

5 kW

85x92x57 cm

120 mm

bočný, vrchný

105 kg

74 %

čierny

ľavý - 203748 

pravý - 203749

antracit

ľavý - 203746 

pravý - 203745

1 l

1 kg
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Klzák na sneh KID
plastový, odolný, rozmery 52x33,5 cm, 
nosnosť až 60 kg

36819020

Odhŕňač  
ALPINUS
plastový, šírka  
55 cm, kovová 
násada potiahnutá 
plastom s T-rúčkou

36814126

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

36819022

Odhŕňač 
ALUMAX
hliníkový, šírka 
50 cm, násada 
hliníková, 
nitované 
upevnenie,  
s pevnou  
lištou

36814154

Hokejka
drevo-laminát, 
dĺžka 130 cm

Klzák na sneh SPEED
plastový, rozmery 60x60 cm, použitie  
do -18 °C, tvar tanier, farebný,  
nosnosť až 60 kg

36819015

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

3682075

Boby RACE
plastové, detské, rozmery 87x40 cm,  
rôzne farby, nosnosť do 60 kg

36819026

Plynový ohrievač
regulácia výkonu medzi 5-10 kW, 
výhrevnosť max. 360 m3/ hod.,  
piezo zapaľovanie, termopoistka

2001923

Elektrický ohrievač
výkon 3,3 kW, pre použitie  
ako doplnkový zdroj tepla  
v uzavretých priestoroch

3349921

Elektrický ohrievač
výkon 1000/2000 W, 
termostat, ochrana  
proti prehriatiu, plynulé  
nastavenie teploty,  
fúkanie: chladný/teplý 
/horúci vzduch

3340200

Cestárska 
metla
drevená, 
plastové 
štetiny,  
s drevenou 
násadou

Drevené sane
dĺžka 120 cm, textilný  
výplet, do 140 kg

10539120

Krmítko pre vtáky
plast, rozmery 28x17 cm,  
farba antracit

36875230

150 €

1390 €

190 €

3490 €

1490 €

590 €

4 €

1090 €

10539236 zahnutá doľava

10539235 zahnutá doprava

139 € 79 € 1990 €

4017035 25 cm 4,90 €
4017025 35 cm 6,49 €

77 €

990 €

PRIPRAVTE SA NA ZIMU A SNEH

VYSOKÝ VÝKON A JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE


