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Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 7.6. do 30.6.2021 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

Skús

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Dopraj si 
dokonalý relax 
vo svojej záhrade

Klotilda odporúča:

Záhradná hojdačka KIARA
z kvalitného tropického dreva Meranti,  
so sklápateľným operadlom,  
rozmery 179x235x117 cm, pre 3 osoby,  
maximálna záťaž 400 kg
232073

SKLOPTE SI OPERADLO NA LÔŽKO
A VYCHUTNAJTE SI RELAX NA MAXIMUM

Kotlík na guláš
smaltovaný, objem 16 l, 
závesný, čierny,  
vnútro sivé
124007 

CENOVÝ TRHÁK

1490 €
18 €

Ø 3,66 m

CENOVÝ TRHÁK

499 €
549 €

Kruhový bazén
rozmery 366x100 cm, z materiálu Tritech (3-vrstvový zosilený materiál, 
jadro z polyesterovej siete vloženej medzi dve vrstvy vysokoodolného 
PVC materiálu), odolný oceľový rám, ratanový vzor, filter a rebrík v balení
4068050128

s rebríkom

s filtrom

CENOVÝ TRHÁK

249 €
269 €
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Bazénová plachta
plastová, priemer 3,66 m
4068050060

Plávacie koleso  
MACKO PÚ
priemer 51 cm, nafukovacie
64303195

Kartáč na bazény
zahnutý, kompatibilný  
s teleskopickou  
tyčou 64303247
64303248

Detský bazén
nafukovací,  
rozmery 262x175x51 cm
4068050051

Plávacie koleso  
MY BABY 
priemer 70 cm, nafukovacie
64303199

Teleskopická tyč
k sieťke a kartáču  
na čistenie bazénov,  
dĺžka 2,79 m,  
vnútorný  
priemer 29,8 mm
64303247

Bazén CRYSTAL BLUE
rozmery 168x38 cm, vrátane sady  
na opravovanie, s tromi nafukovacími 
prstencami, materiál polyvinyl,  
nevhodné pre deti do 2 rokov
64303196

Lehátko
nafukovacie, 
rozmery  
183x69 cm, 
farebné
64303205

Pumpa
nožná, objem 3 l, kovový  
rám, 2 extra nadstavce,  
23x16,5 cm
64303039

Balón MACKO PÚ
plážový, nafukovací, priemer 51 cm
64303234

Sieťka na čistenie 
bazénov
kompatibilná  
s teleskopickou tyčou 
64303247
64303249

Bazén FAST SET POOL
samonosný, kruhový, nafukovací,  
rozmery 305x76 cm, z pevného  
trojvrstvového vinylu,  
stačí nafúkať  
horný prstenec
4068050006

Drevené magnetky 
DOPRAVA  
20 ks drevených magnetiek 
s tématikou dopravy, 8 cm
70208028

Vodná pištoľ 
plastová, 15 cm, na vodu,  
rôzne farby
64304797

Detský pršiplášť
vo veľkostiach XS/S/M/L,  
vhodné pre deti od 3 do 7 rokov,  
rôzne farby
64302413

1490 €

230 €

849 €

2990 €

690 €

1450 €

570 €

1299 €

620 €

270 €

570 € 5990 €

1190 €

089 €

449 €

LET

DETI MILUJÚ “ČVACHTANIE” VO VODE

UŽITE SI                    VO SVOJEJ ZÁHRADE
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Chladiace boxy PRIMERO
set dvoch chladiacich boxov 32 l a 11 l a nádoba na chladené alebo teplé nápoje 2,5 l, 
izolácia z vysoko kvalitnej PU peny, vrchnáky boxov je možné použiť ako stolíky
15207011

VYCHLADENÝ NÁPOJ BUDETE MAŤ VŽDY PO RUKE

1 l = 0,22 €

Pieskovisko SANDY
detské, plastové, priemer 95 cm, tvar mušle, 
modrá farba, z dvoch pieskovísk sa dá vytvoriť 
uzatvorená mušľa
233001700

Detské náradie
materiál plast/drevo, násady dlhé 65 cm, 
obsahuje hrable, švédske hrable, lopatu 
špicatú a lopatu rovnú 
31061145

Chladiaci box
plastový, objem 25 l, rozmery boxu 36x20 cm, 
výška 37 cm, určený na prepravu a udržanie 
teploty potravín a nápojov
31069556

Chladiaca vložka
do termotašiek, dvojdielna 
sada, 2x 400 g
64302069

Detská lopata
drevená násada,  
lopata plastová,  
celková dĺžka  
74 cm, farba  
zelená
36800031

Naberačka  
na zmrzlinu
nerezová, vynikajúca pre ľahké 
porciovanie zmrzliny, ale aj ryže, 
či iných pokrmov, ø 5,5 cm, 
celková dĺžka 22 cm,  
objem 40 ml
64301438

Piesok  
na detské  
ihrisko
objem 20 l
9120108

Chladiaci box
plastový, s elektrickým vekom, objem 23 l, 
rozmery 39x23x40 cm, zapojenie do 12V DC 
auto zásuvky v zapaľovaní, mix farieb
880750

Chladiaca taška
3 vzory, polyester, vnútri hliníková vrstva, 
objem 16 litrov, rozmery 34x16,5x36 cm 
64302256

Detský vozík
plastový, s hračkami do piesku (4 formičky, 
sitko, krhlička, lopatka, hrabličky,  
vedierko s točiacou vrtuľkou),  
rozmer vozíka 47x30 cm
354005

Chladiaca taška
3 vzory, polyester, vnútri hliníková vrstva, 
objem 8 litrov, rozmery 30x16x21,5 cm, 
nastaviteľné ramienko na nosenie
64302298

Forma na ľadové gule
plastová, sada 4 kusov,  
priemer gule 3,2 cm
64601891

Vedro detské
kovové, objem 1,2 l,  
vrchný priemer 13 cm,  
výška 12 cm, modré
708307186

Krhlička detská
kovová, objem 1,6 l, priemer 12 cm,  
výška 14 cm, modrá
708307188

990 €

999 €

1190 €

139 €

430 €

370 €

239 €

4990 €

499 €

2390 €

450 € 120 €

399 € 749 €

CENOVÝ TRHÁK

4290 €
50 €

PIESKOVISKO 
ZABAVÍ VŽDY

SADA  
2 KS

20 l

16 l

23 l 25 l

40 ml
8 l

NECH SA VYŠANTIA NA ČERSTVOM VZDUCHU...

1 ks = 0,70 €
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1 l = 7,40 €

ČÍM VÄČŠÍ PRIEMER,  
TÝM VIAC DOBRÔT 
NA TANIER

Platňa PerfectHome
liatinová, rozmery 51x24x1,5 cm , hladká 
plocha na pečenie 40,5x24,5 cm, pruhovaná 
plocha na pečenie 41x19 cm, hmotnosť 4 kg, 
použiteľné na otvorenom ohni, plynovom aj 
elektrickom sporáku a v rúre
4062212262

Záhradný gril
rozmer 55x37,5 cm, výška 87 cm, oceľová miska aj clona, 
oceľový chrómovaný rošt, výškovo nastaviteľný rošt  
s drevenými rúčkami, nerezový predný panel,  
odkladacia polička,  
kolieska pre ľahšiu  
manipuláciu
12600013

Platňa PerfectHome GS3
liatinová, priemer 33 cm, s ušami, na pečenie
4062212263

Grilovacia ihla
z kvalitnej nerezovej ocele, vyleštené do vysokého 
lesku, dĺžka 30 cm, sada 6 kusov, ihly sú ploché,  
vďaka čomu sa potraviny nepretáčajú,  
šírka ihly 6 mm, hrúbka  
materiálu 1,2 mm
305108210

Gelový  
podpaľovač 
PE-PO
objem 1 l,  
vhodný  
na podpaľovanie  
rôznych  
materiálov
952070

Záhradný gril G4
plynový, obdĺžnikový 
tvar, hlavný liatinový 
rošt 49x38 cm, 3 hlavné 
horáky + jeden bočný 
horák, výkon jedného 
horáka 2,63 kW,  
piezo-elektrické 
zapaľovanie, teplomer 
v kryte grilu, 2 bočné 
poličky, celkové rozmery  
107x50x101 cm
354138

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

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

Záhradný gril MIR2285
okrúhly, smaltovaná hlavná miska a kryt s praktickými 
úchytmi, chrómované nohy a rošt, priemer  
roštu 46 cm, celkové rozmery  
50x50x92 cm,  
vhodný na drevené  
uhlie, s praktickým  
popolníkom  
pre ľahké čistenie  
a kolieskami  
pre jednoduchú  
manipuláciu
354131

Kuchynská chňapka  
a podložka  
bavlnená, s magnetom  
rozmer 18x32 cm a podložka  
pod hrniec 20x20 cm, ľudový 
motív, farba červená
15902603

Kuchynská zástera 
bavlnená, rozmer 60x80 cm,  
s vreckom, ľudový motív,  
farba červená
15902601

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

1890 €

49 €

1890 €

470 €

245 €

590 €

370 €390 €

7490 €

390 € 430 €

170 €

UŽ CÍTITE TÚ VÔŇU GRILOVANÉHO MÄSKA?

1 l 0,5 l
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VAŠA ZÁKLADNÁ VÝBAVA NA KEMPOVANIE

1 ks = 0,06 €

Kotlík na guláš
smaltovaný, závesný, čierny, vnútro sivé, 
objem 20 l
124006

Gulášová miska
sklenená, číra, priemer 17 cm, objem cca 1 l
35202025

Plechová kotlina
z čierneho plechu  
hrúbky 1 mm,  
obsahuje  
koleno a rúru

Naberačka
nerezová, vhodná na polievky, guláše, 
omáčky a podobne, 3x brúsený vnútorný 
povrch pre ľahšiu údržbu a menej  
prilepených potravín, s elegantným  
uškom na zavesenie
305102805

Nerezová kotlina
na nožičkách s dymovodom,  
hrúbka plechu 0,6 mm

Kotlík na guláš
smaltovaný, objem 15 l, priemer 36 cm, čierny, 
závesné ucho, vhodný na trojnožku
2000254

Drevená lyžica
prírodná, jednorazová,  
v balení 20 kusov
3041023

Smaltovaná kotlina
plechová, čierna,  
komplet obsahuje:  
15 l kotlík  
s pokrievkou,  
podkotlinu,  
koleno  
a rúru 120 mm,  
na pevné  
palivo
2000273

Pokrievka
drevená, výborná na smaltovaný  
kotol na guláš

Ešus
nerezový, 3-dielny, skladá 
sa z 2 nádob a veka, 
objem nádob 0,7 l a 1,2 l, 
vhodný  
na turistiku
15902008

Varič TÁBORÁK
na propán-bután, rozmery 32x15 cm,  
priamo na 2 kg PB fľašu, ideálny  
pomocník na kemping
2001312

Varič SOLO
plynový, základná verzia 
turistického variča, výkon  
1,2 kW, priemer 15 cm, 
napojenie priamo  
na 2 kg PB fľašu
2001317

Dóza na potraviny
plastová, objem 1,2 l, rozmery 20x14,5 cm, 
výška 6,8 cm, farebné vrchnáky
31061044

Dóza piknik
plastová, rozmery 28x38 cm, s úchytmi

Dóza JUST BOX
plastová, priehľadná, farebný vrchnák,  
objem 0,4 l, rozmery 11x11x6 cm
195632

Kempingová  
lampa
prenosné kempingové  
svetlo, 6 LED diód, z ABS 
plastu, rozmery 8,5x8,5 cm 
výška 12,5 cm, 3x AA  
batérie (nie sú súčasťou 
balenia)
64303226

220 €

749 €

2890 €

120 €

149 €
124029 ø 36 cm / 10-13 l kotlík

124030 ø 39 cm / 16-20 l kotlík

3030333 ø 43,5 cm / na 16 a 20 l kotol 1590 €
3030334 ø 46 cm / na 25 l kotol 1690 €

1890 €

124091 ø 36 cm / 10-13 l kotlík 129 €
124092 ø 39 cm / 16-20 l kotlík 135 €

790 € 21 €

CENOVÝ TRHÁK

4490 €
50 €

099 €

5990 €

099 €
35234000 2 poschodia 10,90 €
35234001 3 poschodia 14,90 €

499 €

KEĎ SA PODÁVA GULÁŠ, AJ MUZIKANTI MLČIA

300 ml

20 l

1 l

0,4 l

1,2 l

15 l

20 ks
sada
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1 kg = 19,80 €1 kg = 29,80 €1 l = 12,98 €

ceny za bm ceny za bm

500 g

500 ml

500 g

Lapač hmyzu
elektrický, LED, výkon 1,2 W, 230 V, 
dĺžka 12 cm, mimoriadne efektívny, 
vyžaruje svetlo  
špeciálnej farby,  
ktoré účinne  
priťahuje  
komáre  
a iný lietajúci  
hmyz
770730105

Pletivo HEX PVC Skveler
poplastované, výška 1 m, 25 m v balíku,  
na ohradzovanie hydiny a králikov

Baktérie  
ACTIVSAN SEPTIK
na prírodnej báze, hmotnosť 500 g,  
pre žumpy, septiky, domové ČOV 
a latríny
952002

Lapač hmyzu
elektrický, rozmery 10x10x22 cm, 
8 UV LED svetiel, 230 voltov, 1,2 W, 
50 Hz, s 90 cm  
prívodným káblom
64304726

Dekorácia tulipán
na štipci, sada 6 kusov,  
rozmery 3,5x2 cm, mix farieb
64900444

Pletivo HEX Skveler
zinkované, zajačie, výška 1 m, 50 m v balíku,  
na ohradenie hydiny a králikov

Baktérie  
ACTIVSAN KOMPOST
hmotnosť 500 g, prírodný výrobok  
pre podstatné urýchlenie 
kompostovania
952013

Odpudzovač  
komárov
prenosný, využíva 
nízkofrekvenčné 
počuteľné  
zvukové vlny,  
ktoré dráždia  
a odpudzujú  
väčšinu komárov, 
napájanie 1,5 V  
/nie je v balení/,  
výška 7,5 cm
10525003

Solárna lampa
nerezová, cylinder 6 cm,  
celková dĺžka 49 cm,  
LED svetlo
64306274

Dekorácia na štipci
nožnice/vedro/lopatka na štipci, 
sada 6 kusov, dĺžka: 3,5-4 cm, 
mix farieb
64900447

Nástraha BIOSTOP
pasca na lietajúci hmyz, obsahuje feromón, 
ktorý dokáže účinne prilákať a odchytiť  
osy resp. muchy
105016003

Veniec na dvere
priemer 25 cm, možnosť zavesenia  
na dvere, mix 2 vzorov
64900496

Postrek proti mravcom  
FARACID
insekticíd,  
objem 500 ml,  
proti faraónom  
a iným mravcom,  
s rozprašovačom
105050169

Veniec na dvere
priemer 30 cm, možnosť zavesenia  
na dvere, mix 2 vzorov
64900498

Veniec na dvere
priemer 25 cm, možnosť zavesenia  
na dvere, mix 2 vzorov
64900497

Závesná dekorácia 
plechové závesné zvieratká,  
viac druhov /včela, žaba,  
kobylka, lienka, žaba/,  
rozmer 23x23x16 cm 
64304592

Lampa žiarovka
rozmery 9x19 cm, rôzne farby, 
závesná, LED svetlo, batérie  
súčasťou balenia
64306195

390 € 1490 €499 €

110 €

990 €

1149 €

499 €099 €

749 €

1390 €

649 €

1690 €

15901611 13x13 mm 1,80 €
15901612 16x16 mm 1,59 €
15901613 20x20 mm 1,39 €
15901614 25x25 mm 1,10 €

15901601 13x13 mm 1,37 €
15901602 16x16 mm 1,20 €
15901603 20x20 mm 1,00 €
15901604 25x25 mm 0,99 €

1490 €990 €

570 €

ROZŽIARTE SVOJ DOMOV A ZÁHRADU

6 ks
sada

6 ks
sada

7,
5

 c
m
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1 l = 0,084 € 1 l = 0,12 €1 l = 0,079 €

1 kg = 1,30 € 1 kg = 1,10 €

50 l75 l75 l

3 kg

1 l

Vozík POPULAR 3
oceľový, nosnosť 50 kg, plné  
kolesá, rozmery koša 60x40 cm,  
hmotnosť 7,5 kg, rôzne farby
6000805

Kosačka s pojazdom MS 150
benzínová, s pojazdom, 4-takt, objem 
motora 150 ccm, výkon 2,7 kW,  záber 46 cm, 
elektroštart, ocelové šasi, hmotnosť 29 kg, 
centrálne nastavenie kosenia
252053

Ideálny stroj pre stredne  

veľké pozemky.

Je navrhnutá na ťažkú prácu a dlhú  

životnosť - má pevné ocelové šasi,  

heavy-duty značkovú  

prevodovku GT Transmission.

Pohodlné elektrické štartovanie  

jednoduchým stlačením tlačidla.

Tráva sa môže spracovávať niekoľkými 

spôsobmi.

• trávu klasicky zbierať do objemného koša
• mulčovať a využiť ju ako hnojivo 
• alebo trávu vyhadzovať bočným otvorom  

do strany alebo zadným otvorom dozadu

Rezačka trávy RP03
na žihľavu a trávu, oceľová, priemer rotačnej 
časti 28 cm, dĺžka 30 cm
3026401

Oporná tyč
k zelenine, oceľová,  
obalená plastom,  
priemer 11 mm

Rašelina  
NATUREGARDEN
vhodná pre pestovanie 
kyslomilných rastlín, 
objem 75 l
9110276

Rebrík HOBBY
hliníkový, univerzálny, trojdielny,  
3x7-priečkový, prepravná  
dĺžka 201 cm, max. výsuv  
399 cm, hmotnosť 10,2 kg,  
nosnosť 150 kg
40407607

Sud na vodu
plastový, s vekom,  
ventil, vhodný podstavec  
s kódom 884501

Podstavec pod sud
plastový, 64x53 cm, výška 37 cm,  
na 150/200/300 sud
884501

Štiepka
kvalitný dekoračný mulčovací 
materiál vyrobený z prírodnej 
drevnej  
štiepky,  
objem  
50 l
9112099

Hnojivo NPK
univerzálne granulované 
hnojivo s optimálnym pomerom 
dusíka, fosforu a draslíka, 
objem 3 kg
9120069

Substrát  
Univerzál záhradný  
NATUREGARDEN
substrát na pestovanie zeleniny, 
kvetov a okrasných rastlín, 
obsahuje  
štartovaciu  
dávku živín  
pre rastliny  
na 6 týždňov,  
objem 75 l
9110275

Hnojivo  
NATUREGARDEN
kravský hnoj je čisto prírodné 
organické hnojivo, vhodné  
pre univerzálne použitie v celej 
záhrade, zvlášť pre zdravú 
výživu ovocia a zeleniny,  
objem 3 kg 
9110304

Hnojivo  
horká soľ 
kryštalické 
horečnaté hnojivo 
s obsahom  
horčíka 15 %  
a síry 28 %, 
okamžite  
prijateľný  
pre rastliny, 
zvyšuje tvorbu 
chlorofylu,  
objem 1 l
9120092

349 €

109 €

630 € 99 €1890 €599 €

884520 200 l 19,90 €
884530 300 l 31,00 €

30033150 dĺžka 150 cm 0,99 €
30032180 dĺžka 180 cm 1,20 €

CENOVÝ TRHÁK

7190 €
82 €

390 €

590 €

330 € 249 €

POMOCNÍCI VO VAŠEJ ZÁHRADE

3 kg
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VĎAKA PREMYSLENÉMU  
DIZAJNU JE USKLADNENIE HRAČKA

Záhradný nábytok KLAUDIA
5-dielny, tropické drevo Meranti, stôl 150x90 cm,  
2 lavice 91x120x66 cm, 2 stoličky 91x60x66 cm
232062

Kreslo OCEAN
plastové, rozmery 54x59x91 cm,  
nosnosť 120 kg, biele
233186500

Stôl FARO
plastový, rozmery 137x85x72 cm, biely
233290990

Záhradná lavica  
ZUZANA
tropické drevo Meranti, 
rozmery 85,5x150x61 cm,  
klasický tvar  
s vyklápateľnou  
stredovou časťou  
do malého stolíka,  
pre 2-3 osoby  
232072

Záhradná hojdačka DARINA
oceľová, rozmery 220x120x164 cm, podušky, strieška, pružinový 
sedák, pre 3 osoby, s rozkladacou  
funkciou sedáka

Záhradný nábytok AGNES
7-dielny, tropické drevo Meranti, stôl s otvorom pre slnečník, rozmer stola 150x80 cm, 
výška 74 cm, 6 kresiel s poduškami, stôl aj kreslá skladacie, ušetria priestor
232066

Stolička BABY
detská, plastová,  
rozmery 38x38 cm,  
výška 52 cm

Stôl BABY
detský, plastový,  
rozmery 56x52x44 cm

Záhradný nábytok OLÍVIA
5-dielny, polyratanový, s oceľovým rámom, 
2x rohové kreslo 65x62x64 cm, 2x otoman 
55x55x31 cm, 1x stolík 62x41x51 cm,  
vrátane podušiek
232145

Slnečník MANGO
stredový, priemer 270 cm,  
hlavná tyč priemer 38 mm,  
s kľukou, bez podstavca

Slnečník  
BANANA
s bočným stojanom, 
oceľová konštrukcia,  
priemer 300 cm, 
hlavná tyč  
priemer 48 mm,  
s kľukou,  
s podstavcom

890 €2790 € 7490 €

149 €

232500 bordová

232501 zelená

232324 bordó

232332 svetlozelený

232326 sivohnedý

CENOVÝ TRHÁK

399 €
450 €

CENOVÝ TRHÁK

399 €
449 €

CENOVÝ TRHÁK

399 €
439 €

CENOVÝ TRHÁK

299 €
329 €

290 € 590 €
233046201 červená

233046202 žltá

233070940 červený

233050940 žltý

4190 €

232322 bordó

232331 svetlozelený

232329 sivohnedý

ODDÝCHNITE SI...


