
Doprajte si pohodičku. 

Zaslúžite si ju.

100

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní  od 01.05 - 31.05.2022  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, 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

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.ske-shop

nová adresa

nová a krajšia predajňa 

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

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

MOŽNOSŤ 
ROZLOŽENIA

Hojdačka DARINA
záhradná, kovová, rozmery  
220x120x164 cm, zelená farba podušiek  
a striešky, pružinový sedák, pre 3 osoby,  
s rozkladacou funkciou sedáka,  
praktický držiak na nápoje

232501

Obal na kvetináč  
CHLAPEC  
NA TROJKOLKE
materiál MGO,  
rozmery  
41x20,5x47 cm

64989617

Sieť na sušenie  
SKVELER
na sušenie húb a byliniek,  
kruhová, priemer 58 cm,  
8 poschodí, celková  
plocha viac ako 2 m2,  
výška 160 cm

15900420

299 €

3990 €

2390 €
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Záhradná hadica HAWAII
plastová, balenie 25 m,  
nepriehľadná, na polievanie

Bubon na hadicu
na 60 m záhradnej 1/2“ hadice

41136010

Záhradné čerpadlo REJP
povrchové, výkon 1200 W, napájanie 230 V, prietok  
max. 3800 l/h., výtlak max. 50 m, váha 7,9 kg,  
napojenie vnútorny závit 1“

252061

Pištoľ na vodu INGCO
9 funkcií, na rýchlospojku,  
pohodlná rúčka z TPR  
a nylonová páka

1538100092

Pištole na vodu INGCO
sada 2 kusov, krátka  
prúdnicová  
pištoľ (3 funkcie),  
pištoľ s dlhým  
krkom (6 funkcií,  
nastaviteľný kĺb)

1538100201

Pištoľ na vodu  
WL SMOOTH  
CONTROL
plastová, nastaviteľná,  
7 funkcií

411005600

Postrekovač 
Skveler
mechanický,  
objem 5 l,  
na plece,  
s tryskou  
a popruhmi

15901005

Rotačný postrekovač
plastový, nastaviteľný, do 5,5 m

411001600

Výkyvný postrekovač
plast+kov, 18 trysiek

411002400

Krhla
plastová, objem 14 l,  
s ružicou, zelená

36819198

Barel
plastový, s vekom, objem 120 l,  
na dažďovú vodu

308962040

Barel
plastový, na vodu, objem 265 l, s vekom

36819563

Záhradný ventil
niklovaný, dvojitý vývod

Podstavec pod barel
plastový, vhodné pod barel  
objemu 265 l (kód 36819563), 
čierny

36819599

2790 € 89 €

499 € 1399 €1390 €

1190 €

690 €

1590 €

499 € 2490 € 69 €

1290 €

PRIPRAVENÍ NA JARNÉ RADOVÁNKY

5006412 1/2" 0,79 €
5006434 3/4" 1,39 €
5006410 1" 1,99 €25 m

5 l

14 l

120 l 265 l

41100512 vstup 1/2" - výstup 2 x 3/4" 10,90 €
41100513 vstup 3/4" - výstup 2 x 1" 11,90 €

cena za bm
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VÝROBOK  
CHRÁNENEJ  
DIELNE

Motyčka
kovová, 2 zuby, s drevenou  
násadou dĺžky 100 cm, plochá

4100103

Motyčka
kovová, 2 zuby, s drevenou  
násadou, dĺžka 25 cm,  
špicatá

4100005

Motyka - PLEČKA PLOSKOREZ
podpovrchový ručný kultivátor,  
pre efektívne a účelné sadenie,  
okopávanie a kyprenie pôdy,  
šírka hlavice 13 cm, dĺžka  
rúčky 130 cm

339644040

Motyka
oceľová, plochá, šírka 12,5 cm,  
s drevenou násadou

4102082

Motyka Gardex
kovaná, špicatá, 390 g, 
s násadou dĺžky 120 cm

406211312

Motyka
oceľová, špicatá, šírka 16 cm,  
s drevenou násadou, dĺžka 117 cm

4102021

Krompáč
oceľový, s násadou, hmotnosť  
2,5 kg, obojstranný

1570021

Lopata
oceľová,  
s povrchovou 
úpravou, pevná, 
šírka 24 cm,  
s drevenou 
násadou

1570015

Lopata
silná, špicatá,  
šírka 26 cm, 
s drevenou 
násadou

1570013

Cestárska 
metla
drevená,  
plastové štetiny, 
dĺžka 25 cm, 
drevená násada

4017035

Hrable
kovové, s drevenou  
násadou, zelené

Hrable
plastové, 12-zubé, 
s hliníkovou 
násadou, šírka 
hrablí 41 cm,  
dĺžka násady  
160 cm, 
pogumovaná 
úprava rúčky  
pre pohodlný 
úchop

40361139

Rozmetač hnojiva
plastový, ručný, objem 3 l, možnosť 
regulácie intenzity posypu, ideálny  
aj na siatie trávy

30031266

Rýľ
oceľový,  
s povrchovou 
úpravou, špicatý, 
silný, drevená 
násada  
s T-rúčkou

1570002

Plečka
ručná, pojazdná,  
3 radličky rôznej šírky  
140/200/320 mm,  
výška 150 cm

4100501

390 € 270 €

899 € 690 € 790 € 749 €

1290 €

649 € 649 €

549 €
1290 €

1890 €

749 €

33 €

SO SPRÁVNYM NÁRADÍM TO PÔJDE ĽAHŠIE

2,5 kg

4103041 14 zubov 6,70 €
4103051 16 zubov 6,99 € 3 l
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Kotviaca pätka
oceľová, pozinkovaná,  
nastaviteľná 0-160 mm,  
na platni 100x100 mm

4189073

Kotviaca pätka
oceľová, pozinkovaná,  
rozmer 100 mm, s hrotom

4189052

Kotviaca pätka
oceľová, nastaviteľná  
0-160 mm, U profil, s hrotom

4189070

Sieť proti vtákom Skveler
čierna, 35 g/m2, odolná, oko 10x5 mm

Sieť tieniaca Skveler
zelená, UV stabilizovaná

Spona na tieniacu sieť
celková dĺžka 10 cm, priemer 4 cm,  
sada 20 kusov, pre rýchle a jednoduché 
uchytenie siete, zabraňujú trhaniu siete

15901299

Netkaná textília
rozmery 1,6x10 m, hustota 17 g/m2,  
UV stabilizovaná, znižuje tepelné straty, 
možnosť skoršej výsadby, chráni pred 
mrazom, škodcami, prepúšťa vodu, biela

40345541

Textília  
GARDENKUS
čierna podkladová  
tkaná textília,  
vhodná na podklad,  
pri výsadbe,  
pod mulč,  
pod dlažbu  
a chodníky,  
vysoká pevnosť,  
šírka 1,6 m,  
hustota 100 g/m2

Univerzálny vozík XL
kovový, 4-kolesový, nosnosť 300 kg, nafukovacie  
kolesá, rozmery  korby 120x60 cm,  
sklopné bočnice

15900190

Fúrik
nafukovacie koleso, objem 60 l

708105602

Stavebné vedro
plastové, pružné

Maltovník
plastový, obdĺžnikový

Netkaná textília
rozmer 1,6x10 m, UV stabilizovaná,  
hustota 50 g/m2, prepúšťa vodu,  
zabraňuje prerastaniu buriny

549 €490 €

290 €

249 €

179 € 5990 €

40345538 hnedá 5,49 €
40345551 čierna 5,90 €

OCENÍTE ICH PRI KAŽDEJ STAVBE

15901241 4x5 m 7,99 €
15901242 8x5 m 13,90 €
15901243 6x10 m 21,90 €

15901260 1x10 m / 80% 12,90 €
15901261 1,5x10 m / 80% 19,90 €
15901264 1,8x10 m / 80% 24,90 €
15901262 2x10 m / 80% 24,90 €
15901266 1,5x10 m / 90% 27,90 €

15901421 10 m 10,90 €
15901422 20 m 21,90 €
15901423 50 m 49,00 €

50 m

20 m

10 m

60 l

nosnosť  
300 kg

20 l

12 l
40339012 12 l 1,49 €
40339020 20 l 2,30 €

40339145 45 l 4,99 €
40339165 60 l 5,90 €
40339191 90 l 6,90 €90 l

1,6 x 10 m

60 l

45 l
CENOVÝ TRHÁK

490 €
7 €
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Pletivo MIDDLE-VERTIKAL
pevné, zvárané, povrchová úprava ZN+PVC, 
balenie 25 m, priemer drôtu 2,2 mm,  
oko 50x100 mm

Ohradové 
pletivo
PVC, výška 
1,25 m, oko 
55x55 mm, 
povrchová 
úprava 
ZN+PVC

409472554

Ohradové pletivo
pozinkované, výška  
1,25 m, hrúbka  
drôtu 2 mm, oko  
60x60 mm

410112555

Štvorcové 
pletivo
výška 1 m, 
návin 25 m

Podložka pod jahody
plastová, pre čisté jahody, 
balenie 10 kusov

18602613005

Bránka SOLID
jednokrídlová,  
výška 1200 mm,  
šírka (osová  
vzdialenosť stĺpikov) 
1073 mm, zelená, 
povrchová úprava 
ZN+PVC, balenie  
obsahuje 2x stĺpik, 
kľučka, závesy,  
zámok

409544

Napínací drôt
povrchová úprava ZN+PVC, 
priemer 3,4 mm, 78 m

50970278

Napínací drôt
pozinkovaný, priemer 3 mm, 78 m

40342230

Podporná 
sieť
na uhorky, 
hrach a pod., 
PVC, dĺžka  
10 m, výška  
1,2 m, rozmer 
oka 15x15 cm

30010021

Podporná sieť s konštrukciou
plastová, s konštrukciou, jedna  
strana 1,75 x 1,6 m, úchyty v balení

30032701

Oporná tyč
k zelenine, oceľová,  
potiahnutá  
vrúbkovaným  
zeleným  
plastom

Oporná tyč
k zelenine, oceľová,  
priemer 6 mm,   
výška 180 cm,  
zelená

40345049

399 €320 €

449 €

165 €

1390 € 1390 €

259 €

1690 €

220 €

4091525120 1,2 m 4,49 €
4091525150 1,5 m 5,70 €

30032180 ø 11 mm, dĺžka 180 cm 1,30 €
30034150 ø 16 mm, dĺžka 150 cm 1,39 €

40342172 oko 16x16 mm / pozink 5,90 €
40342180 oko 13x13 mm / PVC 3,80 € 78 m

1,2 x 10 m

78 m

ODTERAZ  
LEN ČISTÉ  
JAHODY

10 ks
v balení

SLIEPKY VÁM UŽ VIAC NEUTEČÚ

cena za bm cena za bm

cena za bmcena za bm

1 ks = 0,45 €
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Vyvýšený záhon
drevený, rozmery  
120x60x50 cm, bez dna

4560001 Stojan na truhlík
drevený, dvojitý, na 40 cm truhlíky, 
dekoračný, s kolesami po stranách

70110221

Stojan na kvety FÚRIK
drevený, rozmery 120x38x33 cm, 
dekoračný, bez povrchovej úpravy

70110108

Krovinorez RPB 510
benzínový, 2-taktný, objem  
motora 51 cm2,  
výkon 1,5 kW, záber struny  
43 cm, záber noža 25 cm,  
objem palivovej nádrže  
0,8 l, antivibračný  
systém, 3-zubový nôž

252510

Rezný silon HVIEZDA
do bežných typov strunových  
kosačiek, prierez kruh,  
dĺžka 15 m

Kosačka RPM4234
motorová, záber 40 cm, bez pojazdu,  
výkon 2,54 kW, motor 132 cm3,  
centrálne nastavenie  
výšky kosenia

252044

Kosačka AKU
akumulátorová, 2x20 V, 2x batéria 4 Ah , záber 38 cm, kôš 40 l,  
nabíjanie cca. 90 min., bez pojazdu, hmotnosť 14,6 kg

252040

Kosačka  
REM3310
elektrická kosačka,  
šírka záberu  
33 cm, výkon  
1000 W

252263

Ohrada trávnika  
STELLA GREEN
plastová, celková dĺžka 3 m,  
čierna, výška 4,5 cm

36819160

Ohrada trávnika IPAL7
dĺžka 4,05 m, výška 6,5 cm,  
s lemom, plastová, skladacia, 
umožňuje kosenie trávy  
až po okraj

Záhradné  
umývadlo
plastové,  
imitácia  
kovu, výška  
72 cm,  
šírka  
48 cm,  
otvor  
na ventil  
3 cm

9046100

Odpudzovač krtkov
plastový, solárny,  
celková výška 38,5 cm,  
s vypínačom,  
vrátane 1 nabíjacej  
batérie, na princípe  
vĺn s frekvenciou  
400 Hz / 50 Hz,  
dosah 30 m

64306061

8990 € 47 €3990 €

159 €239 €

249 €

7990 €

1190 €1690 €69 € 849 €

POKOSENÉ, NADEKOROVANÉ...

15901663 2 mm 0,99 €
15901664 2,4 mm 1,29 €

15 m

2,54 kW

36814008 hnedá

36814007 terakota

STOP 
NEPOZVANÝM 
NÁVŠTEVNÍKOM
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Obal na kvetináč  
SLIMÁK
materiál MGO,  
rozmery 41x23x32 cm

64989618

Obal na kvetináč 
SOVY
materiál MGO,  
rozmery 25,2x24x20,9 cm

64989615

Obal na kvetináč  
PEŇ S VTÁČIKOM
materiál MGO,  
rozmery 38x18,8x27 cm

64989616

Hnojivo na izbové  
rastliny AGRO
tekuté, objem 1 l

9120040

Hnojivo  
na orchidey AGRO
tekuté, objem 0,5 l

9120044

Kvetináč 
LILIA ECO 
WOOD
plastový,  
s prímesou 
dreva - obal,  
s vnútornou 
vložkou

Kvetináč MALWA  
ECO WOOD DLUTO
plastový,  
s prímesou  
dreva - obal,  
s vnútornou  
vložkou

Truhlík RATAN
plastový, dĺžka 51 cm, výška a šírka 19 cm, 
imitácia ratan, samozavlažovací, kontrola 
hladiny, farba antracit

36819624

Truhlík RATAN
plastový, rozmer  
60x24,5 cm, výška  
na nožičkách 46 cm,  
imitácia ratanu, 
samozavlažovací,  
kontrola hladiny,  
farba hnedá

36815576

Truhlík RATAN + držiak
plastový truhlík s miskou a držiakom  
na zavesenie v imitácii ratanu, rozmery 
(dxšxv) 50x17x17 cm, objem 12 l, vo vnútri 
má praktickú plastovú vložku, ktorá 
predlžuje čas vlhkosti zeminy,  
farba antracit

36819623

Substrát BALKONIA
s guánom, zemina  
obohatená o BIO  
rastlinné vlákna  
a dlhopôsobiace  
živiny pre všetky  
druhy  
balkónových  
a izbových  
rastlín

Substrát Orchidea  
NATURE GARDEN
určený na pestovanie orchideí, bromélií  
a ostatných epifytických rastlín, vysoký 
podiel kôry  
z borovice  
prímorskej,  
objem 5 l

9110205

Substrát pre izbové rastliny  
NATURE GARDEN
na pestovanie všetkých druhov  
izbových rastlín  
okrasných  
kvetom  
i listom,  
objem 20 l

9110221

2990 € 1990 €2390 € 390 € 290 €

799 €2390 € 749 €

299 € 299 €

PRESNE SEM SA TEŠIA KVETY

1 l 0,5 l

19384238
ø 19 cm / výška 19,5 cm 
/ hĺbka vložky 17 cm 4,20 €

19384338
ø 25 cm / výška 26 cm 
/ hĺbka vložky 23 cm 7,90 €

19384438
ø 30 cm / výška 31 cm 
/ hĺbka vložky 27 cm 10,90 €

19387427
ø 19 cm / výška 36,5 cm  
/ hĺbka vložky 17,5 cm 7,90 €

19387627
ø 30 cm / výška 57 cm  
/ hĺbka vložky 28 cm 17,90 €

105040065 20 l 3,49 €
105040057 45 l 6,99 €

45 l

20 l

5 l

12 l

20 l

1 l = 5,80 €

1 l = 0,15 €1 l = 0,60 €
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Záhradný nábytok FAMILY
polyratan s poduškami, rohový nábytok pozostávajúci  
z dvoch čatí, hlavná časť rohovej zostavy 169x67x74 cm, 
bočná časť: 177x67x74 cm, stôl 145x80x72 cm, oceľ+ ratan, 
povrch stola temperované sklo

3541902

Záhradný nábytok MARINA
6-dielny, polyratanový, sedačka 3-miestna,  
s poduškami, 2x kreslo, stôl, 2x taburetka

232137

Záhradný nábytok OLÍVIA
5-dielny, polyratanový,  
2x rohové kreslo, 2x otoman,  
stolík, vrátane podušiek

232145

989 €

949 €

399 €

UŽITE SI POSEDENIE V ZÁHRADE

PRE 7 OSÔB

PRE 6 OSÔB

UNIVERZÁLNY NÁBYTOK  
NA MNOHO VYUŽITÍ
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3x3 m

NA KAŽDÚ TERASU  
ALEBO BALKÓN

KAŽDÝ OCENÍ 
KÚSOK TIEŇA
V HORÚČAVACH

Kreslo ZOE
z dreva meranti, rozmery 87x71x89 cm, 
pevné, s područami, americký štýl

232038

Lehátko BEACH
kov + polyester, skladacie,  
dĺžka 189 cm, šírka 55 cm

232318

Lehátko PALM
kov + textil, skladacie, polohovateľné,  
dĺžka 189 cm, šírka 58 cm, kovová  
konštrukcia striešky

232316

Lehátko
skladacie, polohovateľné,  
kov + textil, dĺžka 187 cm,  
šírka 57 cm, hliníkové rúrky

232312

Kreslo OCEAN
plastové, rozmery  
54x59x91 cm,  
nosnosť 120 kg,  
zelená farba

233136500

Altánok
polyetylénový, rozmer 3x3 m, výška v najvyššom 
mieste 2,5 m, priemer rúrok - hlavné 25 mm,  
bočné 19 mm, plastové spojky, farba zeleno-biela

1260032

Záhradný nábytok NINA
3- dielny, polyratanový, stôl + dve kreslá

232092

Stôl FARO
plastový, rozmery 137x85x72 cm, zelený

233247990

Hojdačka INES
s moskytierou, rozmery 215x130x170 cm, možnosť rozložiť na lôžko, maximálna nosnosť 300 kg,  
pre 3 osoby, podložky na poháre, pružinová sedacia časť

354149

Slnečník  
MANGO
stredový,  
priemer 270 cm,  
s kľukou

Slnečník BANANA
s bočným stojanom, podstava kov, s kľukou  
priemer 300 cm, výška v najvyššom bode cca. 260 cm

139 €

4490 € 5490 € 89 €

1490 €

4990 €

4990 €

97 €

7990 €

4990 €

449 €

KEĎ VYJDÚ PRVÉ LETNÉ LÚČE,  
VY UŽ BUDETE RELAXOVAŤ

VEĽMI POHODLNÉ, 
KTO NEVYSKÚŠA, 

NEUVERÍ

AMERICKÉ  
KRESLO

232322 bordový

232323 zelený

232324 bordový

232325 zelený
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Brikety
kvalita PEPO, 
na grilovanie, 
hmotnosť 2,5 kg,  
z tvrdého  
dreva, vysoká 
výhrevnosť 

952077

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

952076

Papierové utierky  
KARINA GRIL
špeciálna 1-vrstvová papierová  
utierka s návinom so 60 útržkami,  
extra vysoká  
savosť  
a pevnosť  
aj za mokra

30730346

Hojdačka
drevená, 
rozmery  
35x27 cm,  
lano dlhé  
170 cm,  
závesná,  
do 60 kg

2340027

Hojdačka
plastová, rozmery  
38x45x41 cm,  
bezpečnostný  
pás, závesná,  
mix farieb

207060

Úchyt  
na hojdačku
pozinkovaný,  
M10x190,  
karabína

4180015

Detský fúrik
kovový s plastovým kolieskom,  
rozmery 76x40x48 cm

64303288

Trampolína
s ochrannou  
sieťou a rebríkom,  
priemer 427 cm,  
výška 80 cm,  
konštrukcia  
z pozinkovanej ocele,  
80x pružina o sile  
28 N, výška siete  
180 cm, maximálna 
nosnosť 150 kg

354162

Sada detského náradia
materiál plast/drevo, násada 65 cm, 
obsahuje hrable, švédske hrable,  
špicatú a rovnú lopatu

31061145

Zapichovacia dekorácia
výška 59,5 cm,  
zvieratko výška  
11 cm, rôzne tvary

64304501

Vrtuľka
na drevenej paličke, 
rozmery 30x74 cm, farebná, 
transparentná, bodkovaná,  
mix farieb - modrá, zelená, 
ružová, oranžová

64304787

Postavička  
SOLAR LIENKA
so solárnym svetlom,  
rozmery 20x19x38,5 cm

64989620

399 € 399 € 230 €

1249 € 249 € 3490 €

299 €

1490 € 249 € 549 € 2349 €

VYTVORTE DEŤOM IHRISKO

2,5 kg

do 60 kg

2,5 kg

CENOVÝ TRHÁK

1090 €
14 €

1 kg = 1,60 € 1 kg = 1,60 €
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ČÍM VÄČŠÍ PRIEMER,  
TÝM VIAC DOBRÔT 
NA TANIER

Gril MIR244
obdĺžnikový, smaltovaná hlavná miska, hlavný 
pochrómovaný rošt 48x29 cm, prídavný  
pochrómovaný rošt 48x8 cm, celkové rozmery 
86x36x82 cm, vhodný na drevené uhlie, pojazdný

354134

Gril MIR2285
okrúhly, smaltovaná  
hlavná miska a kryt  
s praktickými  
úchytmi,  
chrómovaný rošt,  
priemer roštu 46 cm,  
celkové rozmery  
50x50x92 cm,  
vhodný  
na drevené  
uhlie

354131

Gril G4
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,  
pojazdný

354138

Gril MG853
liatinový, obdĺžnikový, rozmery  
56x27 cm, rošt z chrómovanej  
ocele, výška 83 cm

12600071

Grilovacie ihly 
Kolimax
špízové ihly  
na grilovanie, z kvalitnej 
nerezovej ocele, 
vyleštené do vysokého 
lesku, dĺžka 30 cm, 
sada 6 kusov, ihly sú 
ploché, vďaka čomu sa 
potraviny nepretáčajú

305108210

Grilovací kameň
prírodný, žulový, s drážkou na zdravé  
a nezávadné grilovanie, rozmery 40x30cm, 
hrúbka 3 cm, rovnomerný ohrev

199040200

Grilovacie náradie 
MG101
oceľové, drevená  
rukoväť,  
dĺžka 26 cm

12600006

Platňa PerfectHome GS3
liatinová, priemer 33 cm

4062212263

Pevný podpaľovač
prírodný, pevný, celkom  
120 kusov, vyrobené  
z drevnej vlákniny a parafínu, 
určené pre grily, kachle  
a krby

1891257

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

952062

5490 €

6990 €249 €

5490 €

590 €

3490 €

270 €

2590 €

499 €390 €

VYZNAJTE RODINE LÁSKU VOŇAVÝM MÄSKOM

MÔŽETE GRILOVAŤ 

NA ZÁHRADOM    
OHNISKU

AJ DOMA 

NA PLYNOVOM 
ŠPORÁKU

6 ks
sada

1 ks = 0,98 €



12

Vandlík
smaltovaný, horný priemer 38 cm,  
objem 10 l, biely s čiernou obrubou

327154380

Forma na koláč
sklo, priemer 28 cm, vrúbkovaný okraj

2012007

Naberačka
nerezová, objem 0,5 l, priemer  
13 cm, celková dĺžka 46 cm

67600104

Mažiar
porcelánový, priemer 
10 cm, biely

64301014

Miska BOWLS
sklenená,  
značka SIMAX

Kotlina
plechová, smaltovaná, čierna,  
komplet obsahuje 15 l kotlík  
na guláš s pokrievkou,  
podkotlinu, koleno a rúru

2000273

Kotlina
plechová, s dymovou  
rúrou a kolenom,  
na pevné palivo, hrúbka  
plechu 1 mm, čierna

v
ýš

ka
 8

0
 c

m

Trojnožka na kotlík
oceľová, skladacia

Gulášová miska
sklenená, objem 0,5 l,  
s ušami, mix dizajnov

3269568

Kotol na guláš
nerezový, hrúbka  
0,6 mm, závesný

Kotol na guláš
smaltovaný,  
závesný,  
čierny

Alobal ALU-FIX Premium
extra silný, dĺžka 10 m, šírka 29 cm

307510010

1790 €

649 €

1790 €

590 €

15990 €

169 €

220 € 10 l

2016846 0,9 l 3,49 €
2016836 1,7 l 4,90 €1,7 l

0,9 l

124030 ø 39 cm 89 €
124023 ø 42 cm 99 €

4090102 na 10-14 l kotlík ( ø 31 cm) 25,90 €
4090105 na 14-22 l kotlík ( ø 37 cm) 29,90 €

0,5 l

124016 ø 42 cm / 14 l 19,90 €
124015 ø 46 cm / 20 l 26,90 €

124007 ø 45 cm / 16 l 19,90 €
124006 ø 46 cm / 20 l 22,90 €

124004 ø 47 cm / 25 l25 l

20 l

16 l

20 l

14 l

ZEMIAKY, CIBUĽKA, MÄSO A GULÁŠ ZAČÍNA

CENOVÝ TRHÁK

2490 €
30 €
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Sada tanierov MOLY Skveler
porcelánová, 18- dielna,  
dekor zelená palma

15902209

Termomisa PALAZIO
plastová misa s nerezovou  
vložkou, mix farieb

15201703

Keramický pekáč
rímsky hrniec, neglazovaný,  
objem 4,5 l

33000017

Keramický pekáč
glazovaný keramický pekáč, objem 6 l, 
rozmery 41x27x15 cm

33000026

Hrniec
keramický, s glazúrou, keramická  
pokrievka, rovný tvar, objem 4 l

33000044

Smaltovaný pekáč
kovový, liatinový, vnútro smaltované, 
32x24 cm, s vrchnákom, overená kvalita

30100000

Hrniec QUEEN LINE
smaltovano-liatinový, priemer 26 cm,  
výška 12,5 cm, objem 4,5 l,  
farba červená

30100501

Hrniec CITY
nerezový, s pokrievkou,  
na všetky druhy  
sporákov

Sada hrncov BERRY
nerezová, 8-dielna, objem hrncov  
1,9 / 2,5 / 3,5 / 6,1 l, sklenené pokrievky,  
aj na indukciu

35268879

Fľaša SWING
sklenená,  
na vodu,  
limonádu,  
či iné nealko 
nápoje,  
patentové 
zatváranie,  
objem 1 l

18021990

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

3856601

Obedár
nerezový, priemer  
16 cm, objem  
nádoby  
cca. 0,75 l

3990 €

1990 € 2490 € 1990 € 5990 €

5490 €

5990 €

230 € 2190 €

SO SPRÁVNYM VYBAVENÍM JE RADOSŤ VARIŤ

15201703 2,5 l 12,90 €
15201708 3,5 l 17,90 €

18 ks
sada

8 ks
sada

329420416 16 cm / 1,9 l 17,90 €
329420424 24 cm / 6,1 l 29,00 €

4 l

4,5 l 6,1 l

3,5 l 6,1 l

1,9 l

1,9 l 2,5 l

1 l

4,5 l 6 l

0,75 l 3,5 l

2,5 l
15900133 3 diely 10,90 €
15900134 4 diely 13,90 €

OVERENÁ  
KVALITA
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Záhradný  
sušiak
otočný, skladací,  
hliníkový,  
so 4 ramenami,  
dĺžka šnúr 42 m

64302443

Komoda MELEKEOK
drevená, drevená zásuvka + košík  
s plátnom, pôdorys 35x30 cm

Komoda MEXICO
z mäkkého dreva, široká, 3-poschodová,  
s drevenými zásuvkami, pôdorys  
56x31 cm, výška 67 cm

15400508

Mop POWER 
Skveler
plastový, plochý,  
s nerezovou  
teleskopickou  
násadou,  
dĺžka násady  
max. 110 cm,  
násada  
z mikrovlákna

15900078

Rotačný mop Skveler
mop z mikrovlákna, + náhradný mop, 
vedro s pedálom na žmýkanie, pohodlné 
umývanie bez kontaktu s vodou

15900074

Regál
oceľový, rozmery  
180x75x35 cm,  
5 políc, nosnosť  
police 175 kg

90218508

Schránka LEONARD Skveler
kvalitné kovové prevedenie, so zadným 
priečinkom na letáky, je určená  
do interiéru aj exteriéru, zámok a 2 kľúče

Schránka MATEJ Skveler
kvalitné kovové prevedenie, rozmery 
39x34,5x20,5 cm, so zadným priečinkom  
na letáky, do interiéru aj exteriéru,  
okienko na menovku, zámok a 2 kľúče

15901525

Schránka MICHAL Skveler
nerezová, rozmery 36x31 cm, šírka  
10 cm, do interiéru aj exteriéru, okienko  
na menovku, zámok a 2 kľúče

15901532

Kempingová  
lampa
z ABS plastového  
materiálu,  
6 silných  
LED diód,  
rozmery  
8,5x8,5x12,5 cm, 
batérie 3x AAA, 
nie sú súčasťou

64303226

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

15904003

Sieť proti hmyzu
na balkónové dvere,  
magnetické  
zatváranie,  
rozmery (2x)  
50x210 cm

64304202

3490 €

79 €

1190 €

3590 €

3290 €

39 € 3490 € 499 €

549 €

15400510 2 poschodia / 44 cm 37,90 €
15400511 3 poschodia / 62 cm 49,90 €
15400512 4 poshodia / 80 cm 59,90 €

15901528 čierna

15901527 strieborná

15901525 hnedá

15901526 strieborná

UŽITOČNÉ VECI, 
ABY BOL DOMA PORIADOK

CENOVÝ TRHÁK

2990 €
35 €

CENOVÝ TRHÁK

2190 €
25 €
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sada

29 ks

Lis na tmel PROFI INGCO
kovový, celková dĺžka 235 mm,  
s funkciou rotácie držiaka kartuše

1535901709

Tesárske kladivo INGCO
z uhlíkovej ocele, pogumovaná rukoväť, 
sklolaminátová ergonomická rúčka INGCO, 
hmotnosť 600 g

1530160028

Nožnice na živý 
plot INGCO
dĺžka 56 cm, čeľuste  
z karbónovej ocele  
s teflónovou 
povrchovou úpravou, 
ergonomické rúčky

1538006301

Technické nožnice INGCO
univerzálne, na strihanie rôznych  
materiálov (aj káblov), dĺžka 20 cm

1533500188

Hladítko INGCO
rovné, s hliníkovou INGCO 
rukoväťou, rozmery 28x13 cm

1539028138

Sada náradia INGCO
29-dielna sada, v plastovom 
kufríku, obsahuje všetko 
základné náradie  
pre domácnosť a dielňu

1534010291

Lámací nôž INGCO
výška 18 mm, hliníkové telo, pre vysokú 
záťaž, so zamykaním čepele,  
6 náhradných čepelí

1535301808

Stolárska svorka INGCO
rýchloupínacia, rozmery 6,3x45 cm, 
maximálna prítlačná sila 60 kg

1535001603

Štetec 
INGCO
plochý, 
drevo

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

1535808630

690 €

749 €

2990 €

549 €

549 €649 €

OPRAVENÉ, NAMAĽOVANÉ, VYBAVENÉ

1535800125 63 mm 1,39 €
1535800130 75 mm 2,10 €

1535808630 75 mm 2,90 €
1535808640 100 mm 3,90 €

CENOVÝ TRHÁK

549 €
6 €

CENOVÝ TRHÁK

990 €
14 €
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JEDNA 

BATÉRIA 
PRE VŠETKY 
ZARIADENIA

Vŕtačka s príklepom RH-L0118
akumulátorová, napätie 18 V, rad AKU 18V SYSTEM, 
uchytenie vrtákov SDS+, 0-1500 ot./ min.,  
0-5500 úderov/min., 3 režimy

15910030

Zváračka MMA-200- MINI-C PROKIN
invertorová, prúdový rozsah 20-195 A, funkcia HOT 
START - jednoduchšie zapálenie oblúka,  
ANTI-STICK-zváranie bez  
lepenia elektródy

15904200

Píla RS-L0118
akumulátorová chvostovka, napájanie 18 V,  
2800 ot. pre hladký rez, variabilné nastavenie 
rýchlosti kmitu, dĺžka rezu 25,4 mm,  
AKU 18V SYSTEM PROKIN

15910060

Batéria BA-1840B
lítiová, napätie 18 V,  
kapacita 4,0 Ah,  
pre rad AKU18VSYSTEM

15910002

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

15904155

Uhlová brúska AG-L0118
max. priemer kotúča 125 mm, max. otáčky  
9500 ot./min., napätie 18 V, AKU 18V SYSTEM, 
ideálna brúska pre každého domáceho  
majstra na bežné brúsenie a rezanie

15910020

Nabíjačka Li-ion  
batérií CH-1802A
pre rad AKU18VSYSTEM,  
pre 18V batérie,  
kompatibilná s Litiovými 
batériami BA-1820B  
a BA-1840B

15910000

Píla JS-L0118
priamočiara kmitacia píla, variabilné  
nastavenie rýchlosti 0-2300 ot., maximálna 
hrúbka rezaného materiálu drevo/kov  
65/8 mm napájanie 18 V, AKU 18V  
SYSTEM PROKIN

15910040

Vysávač KL1201  
Skveler
nerezový, elektrický,  
viacúčelový,  
na kolieskach, vhodný  
na mokrosuché  
vysávanie, je vybavený  
textilným filtrom a HEPA  
filtrom, má 3 hubice:  
podlahovú, okrúhlu,  
štrbinovú,  
výkon 1200 W,  
objem 20 l

15903120

Rebrík HOBBY
hliníkový, univerzálny, 3x9-priečkový, 
prepravná dĺžka 258 cm, max. výsuv  
569 cm, nosnosť 150 kg

40407609

Kosačka GT-L0118
akumulátorová, napätie 18 V,   
strunový vyžínač  
a kosačka v jednom,  
AKU 18V SYSTEM

15910080

7990 €

5990 € 4490 €

Batéria BA-1820B
lítiová, napätie 18 V,  
kapacita 2 Ah

15910001

2990 €

7990 €

5490 € 1390 €

5490 € 59 €

189 €

39 €

DOBRÉ NÁRADIE JE PRE CHLAPA VŽDY NA PRVOM MIESTE

VĎAKA SYSTÉMU  
JEDNEJ BATÉRIE  
PRE VŠETKY ZARIADENIA:
• šetríte svoje peniaze 
• stačí vám jedna-dve batérie  

pre viacero zariadení
• pracujete pohodlnejšie - už žiadne  

predĺžovačky a káble
• pracujete bezpečnejšie

18V

18V

18V

18V

18V

18V

EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

KUFRÍK 
V CENE

KUFRÍK 
V CENE

KUFRÍK 
V CENE

CENOVÝ TRHÁK

149 €
170 €


