
Platňa PerfectHome
liatinová, rozmery 51x24x1,5 cm, 
hladká plocha na pečenie  
40,5x24,5 cm, pruhovaná plocha  
na pečenie 41x19 cm

4062212262

2390 €

Poháre na pivo
objem 370 ml, balenie 4 kusy,  
zabalené v dizajnovej farebnej krabici

901114

2690 €

7990 €

790 €

Gril MIR350
pojazdný,  
s dvoma kolieskami,  
na drevené uhlie, 
smaltovaná hlavná 
miska aj kryt, hlavný 
pochrómovaný rošt 
40x40 cm s plynulým 
nastavením výšky, 
prídavný rošt na uhlie, 
celkové rozmery 
107x62x89 cm

354135 

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

100

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní   od 01.06 do 30.06.2022  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, prosíme, dajte nám to vedieť - vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09. 

UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. Prosíme, informujte sa v predajni.

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

TRNAVA
Veterná 7462/18 (oproti OC Galérií TESCO pri OMV), 0902 900 597

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

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

www.kinekus.sk
e-shop

vynovená predajňa 

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

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

Žilina

Púchov Ružomberok Poprad Prešov

Košice
Prievidza

Trenčín

NitraVajnory

Petržalka
2x Bratislava

12

150

zásobujeme
ďalších viac ako

1 150
obchodov

viac ako

partnerských
obchodov

predajní

v SR

Trnava

nová predajňa

nová a krajšia predajňa 

nová adresa

navštívte nás a povozte 
sa na schodoch

1 ks = 1,98 €
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Grilovacie brikety PE-PO
hmotnosť 2,5 kg, z tvrdého dreva,  
vysoká výhrevnosť

952077

Dúchadlo
mechanické, dĺžka 42 cm

12600007

Gril MG942
oválny, rozmery 55x37,5 cm, výška 87 cm, oceľová 
miska aj clona, oceľový chrómovaný rošt,  
výškovo nastaviteľný  
rošt s drevenými  
rúčkami, dve  
kolieska  
pre ľahšiu  
manipuláciu,  
na drevené uhlie

12600013

Gril MIR417
pojazdný, s dvoma kolieskami, na drevené 
uhlie, smaltovaný kryt a spodná nádoba, 
nastaviteľný chrómový  
rošt 45x57 cm, rošt  
pre uhlie, ohrievací rošt  
pre prípravu doplnkov,  
popolník

35413701

Grilovacie ihly
z kvalitnej nerezovej ocele, vyleštené  
do vysokého lesku, sada 4 kusov, ihly sú ploché, 
vďaka čomu sa potraviny nepretáčajú

Gulášová miska
keramická, objem 0,5 l,  
s tanierikom

33000055

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

35202025

Gulášová miska
plastová, objem 500 ml, 
s dvoma uškami, vonkajší 
priemer 16,3 cm (bez ušiek), 
vhodná aj do mikrolvnky

7193050

Drevené uhlie PE-PO
na grilovanie, hmotnosť  
2,5 kg, z tvrdého  
dreva, vysoká  
výhrevnosť,  
papierové vrece

952076

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

952074

Podpaľovač PE-PO
drevitý, prírodný, valec  
100 kusov, kakaová aróma

952073

Ražeň
vidlica, pochrómovaný 
drôt, drevená rukoväť, 
dĺžka 100 cm

40343097

Grilovacia tácka
nepriľnavý povrch,  
rozmery 34x24 cm, čierna

64303315

Panvica
liatinová, hranatá, rozmery 24x24 cm, 
drevená rukoväť

15610376

Odstredivka na šalát
plastová, priemer 25 cm,  
objem 5 l, mix farieb - biela,  
modrá, sivá

64302431

399 €1390 €

49 €

749 € 249 € 090 €

399 € 330 € 430 €

499 €1249 €

649 €

305108227 40 cm 7,99 €
305108234 50 cm 8,99 €

CENOVÝ TRHÁK

199 €
2,70 €

CENOVÝ TRHÁK

159 €
180 €

VŠETKO PRE PERFEKTNÝ ZÁŽITOK Z GRILOVANIA

0,5 l0,5 l 1 l

2,5 kg2,5 kg

dĺžka 42 cm

100 cm

5 l

4 ks
sada

1 kg = 1,60 € 1 kg = 1,60 €
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Kotlina
nerezová, priemer 39 cm,  
výška s nožičkami 52 cm,  
hrúbka plechu 0,6 mm

124092

Kotlina
plechová, balenie obsahuje  
koleno a rúru, priemer 36 cm,  
hrúbka plechu 1 mm

124029

Kotol na guláš
nerezový, objem 10 l, priemer 36 cm,  
hrúbka 0,6 mm, závesný

124017

Kotol na guláš
smaltovaný, závesný, čierny,  
objem 10 l, priemer 40 cm

124003

Trojnožka
oceľová, s háčikom,  
výška 120 cm,  
na zavesenie  
kotlíka

124022

Hrnček
smaltovaný, objem 1 l,  
béžový

327004124

Hrniec
smaltovaný, objem 2,5 l,  
priemer 16 cm,  
s pokrievkou, béžový

327002164

Detská chňapka a zástera  
SKVELER
bavlnená, rozmery chňapky 10x22 cm, 
zástery 50x70 cm,  
ľudový motív,  
červená farba

15902604

Kastról
smaltovaný, s pokrievkou,  
priemer 18 cm, objem 2 l,  
béžový, bez dekoru

327413184

Pekáč
smaltovaný, dĺžka 30 cm,  
dvojitý, objem 3 l

327140300

Strojček na rezance
mechanický, nerezový, čepele a valček 
pochrómovaný, úchyt na stôl, možnosť 
nastavenia hrúbky  
cestovín (rezancov)

64301868

Odkôstkovač na čerešne
mechanický, nádoba plastová

30212204

Sieť na sušenie SKVELER
na sušenie húb a byliniek, priemer 58 cm, 
celková plocha viac  
ako 1 m2, 4 poschodia

15900426

Umývadlo
smaltované, priemer 28 cm,  
bez dekoru

327101280

159 €

7990 €

1490 € 1490 €1790 €

599 € 1290 €

399 €

1090 €

2390 €649 € 1490 €

699 €

CENOVÝ TRHÁK

1690 €
19 €

PRIPRAVTE CHUTNÉ DOBROTY PRE NAJBLIŽŠÍCH

10 l 10 l

1 l 2,5 l2 l

3 l

ø28 cm
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Pohár na vodu
sklenený, objem 320 ml

18710034

Pohár Marocco
sklenený, objem 230 ml,  
vhodný na whisky

18710033

Pohár s viečkom
sklenený, s uškom a slamkou, 
v strede viečka je otvor pre 
slamku, číry, viečko farebné, 
objem 400 ml

64301593

Nádoba na vodu
sklenená, s kovovým vekom 
na závit, plastový ventil  
s tesnením, objem 4 l

64301743

Džbán BISTROT
sklenený, objem 1 l

18033219

Športová fľaša
objem 650 ml, materiál PET,  
vrchnák so silikónovým  
tesnením, mix 3 farieb  
(modrá, sivá,  
ružová)

64303127

Bazén
kruhový, priemer 360 cm, výška 76 cm, kartušová filtrácia, 
plachta pod bazén, krycia plachta, dávkovač chémie

354182

Bazén CRYSTAL BLUE
nafukovací, rozmery 168x38 cm,  
vrátane sady na opravovanie

64303196

Plávacie koleso
nafukovacie, priemer 50 cm,  
mix dekorov

64304903

Plávacie koleso
nafukovacie, priemer 70 cm,  
zdobené potlačou

64303199

Chladiaca vložka
do termoboxov,  
sada 2x200 g

64302056

Chladiaca taška
nylon+polyester+polyetylén,  
predné vrecko, 2 popruhy na držanie, 
popruh na plece, mix 3 farieb  
(modrá, hnedá, sivá)

Forma na ľadové kocky
plastová, tvar ovocia, 19x16 cm

64302409

Forma na zmrzlinu
na výrobu zmrzliny/nanukov, plastová,  
na 6 kusov, rozmer 14x6 cm, dĺžka 
paličiek 9 cm, mix farieb

64302430

Box chladiaci
plastový, objem 25 l,  
šírka 38 cm,  
hĺbka 22 cm,  
výška 41 cm

129 €099 € 169 €

990 € 290 €

390 €

199 € 1990 €

199 € 999 €

130 €

190 €

299 €

1390 €
64303262 5 l 9,90 €
64303263 15 l 14,90 €

8807082 zelený

880708 modrý

TEPLO? OSVIEŽTE SI TELO AJ MYŠLIENKY

320 ml230 ml 400 ml

4 l

1 l

650 ml

ø3,6 m

ø1,7 m

ø50 cm ø70 cm

2x 200 g

25 l
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Kreslo LARISA
závesné, hojdacie, pevná kovová konštrukcia s polyratanovým 
výpletom, nosnosť 130 kg, poduška béžová

354151

Hojdačka DARINA
oceľová kostra, rozmery 
220x120x164 cm, bordová  
farba podušiek a striešky, 
pružinový sedák,  
pre 3 osoby, s rozkladacou 
funkciou sedáka

232500

Hojdačka MEGI
rozmery 230x120x164 cm, nosnosť 300 kg, možnosť rozložiť  
na lôžko, nepremokavá strieška, 8 cm hrubá poduška,  
2 vankúše, držiak  
na nápoje, plátený  
sedák

354143

Lehátko ZLATICA
teakové drevo, polohovateľné, na kolieskach  
pre jednoduchšie presúvanie, výsuvný  
stojan na nápoje

232210

Záhradný nábytok HILDA
4 dielny, polyratanový, dvojkreslo 108x60x83 cm,  
stolík so sklom 72x40x380 cm, 2x kreslo,  
vrátane podušiek sivej farby

Záhradný nábytok ALMA
3-dielny drevený set, z tropického dreva  
TEAK, obsahuje skladací stôl o rozmere  
60x60 cm, dve skladacie stoličky

232201

Záhradný nábytok FREDERIKA
5-dielny set, z tropického dreva  
TEAK, stôl o rozmere 120x70 cm,  
4x skladacie stoličky

232204Záhradný nábytok GABRIELA
7-dielny set, z tropického dreva TEAK, rozťahovateľný stôl o rozmere  
130/180x90x75 cm, 6 pevných stohovateľných kresiel

232202

269 €

299 €399 €

249 €

259 €

199 €

349 €
999 €

232135 hnedý

232136 sivý

MÁTE RADI ODDYCH A RELAX  
V ZÁHRADE ALEBO NA TERASE?

dostupné od 10.6.dostupné od 10.6.

dostupné od 10.6. dostupné od 10.6.

PRE 4 OSOBY
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Slnečník
priemer  
180 cm,  
materiál  
nylon

12600010

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

Slnečník BANANA
s bočným stojanom, podstava  
kov, priemer 300 cm,  
max. výška cca. 260 cm

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

Stôl BABY
plastový, rozmery  
56x52x44 cm

Kreslo DELUX
polohovateľné, s podnožou  
a vankúšom pod hlavu,  
pevná oceľová konštrukcia,  
rozmery 176x65x106 cm

354192

Lehátko
skladacie, hliníkový rám, rozmery 187x53x27 cm,  
s rúčkami na prenášanie, nosnosť do 120 kg

64304844

Lehátko SMERALDO
plastové, rozmery 189x96x72 cm, skladacie, biele

233399600

Lehátko so strieškou
skladacie, polohovateľné, kov+ textil, dĺžka 187 cm,  
šírka 57 cm, hliníkový rám

232312

Pieskovisko SANDY
detské, plastové, priemer 95 cm,  
tvar mušle, dve mušle  
je možné uzavrieť, modré

233001700

Štetec INGCO
plochý, s plastovou ergonomickou  
rúčkou INGCO, vysoko kvalitné štetiny, 
vhodné aj na olejové farby

Maliarsky valček  
INGCO
so stredným vlasom  
z mikrovlákna,  
vhodný na drsnejšie  
povrchy, celková šírka  
100 mm, výška vlasu  
12 mm, ergonomická  
rukoväť

1535761001

Maliarsky valček INGCO
so stredným vlasom na hladšie povrchy, 
materiál mikrovlákno, celková šírka  
230 mm, výška  
vlasu 7 mm,  
ergonomická  
rukoväť

1535752301

Račňový skrutkovač INGCO
sada skrutkovač + bity krížové,  
ploché, torx a gola,  
v plastovom obale

1533400268

1090 €

5490 €99 €

449 € 799 €

7990 €

57 € 69 € 89 €

1390 €

159 € 330 €1390 €

232331 svetlozelený

232322 bordový

232332 svetlozelený

232326 sivohnedý

233086200 biela

233046201 červená

233090940 biely

233070940 červený

1535808615 38 mm 1,49 €
1535808620 50 mm 1,99 €
1535808625 63 mm 2,70 €

DOPRAJTE SI ČAS PRE TO, ČO MÁTE RADI

ø1,8 m

ø2,7 m

ø3 m

26 ks
sada
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Kvetináč SPLOFY BOWL
plastový, s vložkou, priemer 18 cm,  
výška 13,8 cm, objem 1,4 l

Kvetináč MIRA ECO WOOD
plastový, s prímesou dreva, s vnútornou 
vložkou, priemer 30 cm, výška 35,5 cm

Kvetináč RATO RATAN
plastový, s vnútornou vyberateľnou  
vložkou, okrúhly, priemer 40 cm,  
výška 38 cm, imitácia ratanu

Obal na kvetináč
hranatý, materiál drevo,  
rozmery 31x18x17 cm

64989703

Obal na kvetináč
okrúhly, materiál drevo,  
rozmery 24,5x24,5x16,5 cm

64989701

Truhlík RATAN
plastový, rozmery 51x19x19 cm, objem  
17 l, imitácia ratan, samozavlažovací  
pre pravidelné zavlažovanie,  
kontrola hladiny, farba hnedá

36819626

Truhlík s miskou  
RATOLLA CASE P
plastový, rozmery 48,9x17,3x15 cm,  
objem 8,1 l, farba hnedá

36898102

Truhlík
samozavlažovací, plastový, dĺžka 60 cm, 
výška 18 cm, šírka 14 cm, farba terakota

36815529

Obal na kvetináč TOPÁNKA
červená topánka Converse, materiál  
MGO, rozmery 37x17x19 cm

64989619

Zapichovacia dekorácia
slimák, v 4 farbách, výška 60 cm

64304692

Zapichovacia dekorácia
včela/lienka, materiál drevo, rozmery 
29x4,5x0,5 cm, mix

64989637

Zapichovacia dekorácia
vedierko, rozmery 4x27x3,5 cm, mix

64989638

549 €

890 €1890 €

1349 €

799 € 390 € 390 €

1990 €349 €099 € 199 €

36814904 broskyňový

36814907 modrý

36814906 zelený

19394038 hnedý

19394027 sivý

36881425 biely

36881427 mocca

CENOVÝ TRHÁK

1649 €
19 €

AJ KVETINY SA CHCÚ OBLIEKAŤ ŠTÝLOVO

1,4 l

17 l 8,1 l
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Solárna lampa
fakľa, plastová, 
napodobňuje svetlo  
fakle, priemer 10 cm,  
výška 58 cm,  
12 žltých LED,  
1x AA 300 mAh  
NiMh batéria

64306299

Solárna lampa
nerezová, priemer  
4,5 cm, celková dĺžka  
27 cm, nabíja sa  
na svetle, svieti 6 hodín

64306105

Záhradné svetlo
50 teplých bielych LED, solárne,  
vzdialenosť medzi svetlami 10 cm,  
prívodný kábel 2 m, solárny  
panel 4x6 cm

64306340

Lapač hmyzu
elektrický, s ultrafialovým  
LED svetlom, napájanie  
230 V, prívodný kábel  
90 cm, rozmery  
10x10x22 cm

64304726

Náplň pre odpudzovač  
EFFECT PROTECT
účinný repelentný kvapalný odpudzovač  
na komáre na báze pralletrínu, objem 45 ml

105053099

Odpudzovač komárov
prenosný, využíva nízkofrekvenčné  
zvukové vlny - odpudzujú komárov, 
napájanie 1 x AA 1,5 V (nie je v balení), 
výška 7,5 cm

10525003

Odpudzovač na komáre  
EFFECT PROTECT
do zásuvky, účinný repelentný 
kvapalný odpudzovač na komáre  
na báze pralletrínu, objem 45 ml

105053090

Motyka - PAZÚR PLOSKOREZ
plochý kyprič s troma zaostrenými  
čepeľami pre efektívne a účelné sadenie, 
okopávanie a kyprenie pôdy, nerezový, 
dĺžka 130 cm

339644043

Sada záhradného náradia
motyka, pazúrik, lopatka,  
hrabličky, hrable, sada  
predlžovacích rukovätí

339630208

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

3026401

Tieniaca sieť Skveler
zelená, UV stabilizovaná,  
výška 150 cm

Baktérie KOMPOST
prírodný výrobok pre podstatné urýchlenie 
kompostovania, 500 g

952013

Baktérie SEPTIK
pre žumpy, septiky, domové ČOV a latríny, 
na čistenie odpadového systému, 500 g

952002

799 € 149 € 690 €

690 € 649 €1090 € 990 €

990 €1390 €

119 €

990 € 1490 €

15901288 90% tienenie / 25 m 69,00 €
15901295 80% tienenie / 50 m 89,90 €

1 kg = 19,80 € 1 kg = 29,80 €

PRACUJTE EFEKTÍVNE A SVIEŤTE ZADARMO!

45 ml 45 ml

500 g 500 g


