
DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Vianoce
SÚ UŽ PRED DVERAMI

Betlehem
9-dielny, materiál polyrezín, rozmer 
balenia 24x12x4,5 cm, zobrazenie 
vianočného príbehu poteší deti aj 
dospelých
64308629 1390 €

1690 €

Podnos na  
koláče
sklenený, 
3 poschodový, okrúhly, 
etažérka, 20cm, 25cm, 
29cm
323422200

Svetelná reťaz
720 LED, vhodná do vonkajšieho 
prostredia, 54 m, 3 m prívodný zelený 
kábel, IP44 adaptér, studené biele, 
farebné, teplé biele

45 €

CENOVÝ TRHÁK

3690 €

64308414 studené biele
64308246 farebné
64308244 teplé biele

www.kinekus.sk
e-shop

100
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 7. 11. – 23. 12. 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
NC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 0945 800 322

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

TRNAVA nová predajňa

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

NITRA
HomeBox oproti Möbelix, 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

PRIEVIDZA nová adresa  
Nedožerská cesta 1268 (vedľa Decodomu), 0908 250795

ŽILINA  vynovená predajňa

Kamenná 4, 041/777 77 77

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

POPRAD vynovená predajňa 

Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň oproti OC MAX), 052/202 22 02

PREŠOV vynovená predajňa

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

KOŠICE nová adresa  
OC Cassovia, Pri Prachárni 4, 0908 566 944

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

Betlehem
9-dielny, materiál polyrezín, rozmer 
balenia 24x12x4,5 cm, zobrazenie vianočného 
príbehu poteší deti aj dospelých
64308629

Lampáš svietnik
plastový, s LED sviečkou vo vnútri, rozmery 14x14 cm, 
výška 28 cm, 3xAAA batérie (nie sú súčasťou)
64306184

Vianočný baliaci papier
darčekový, rozmery 70x700 cm, mix
64309280

Postavička anjel
s LED svetlom, výška 55 cm
64989966

Veniec
dekorácia, čečina 
Ø 30 cm
64900020

Dózy na koláče
hranaté, malá 16,5x11,5x7,5 cm, stredná 
20,5x13,5x8,5 cm, veľká 27x19x9,5 cm, vianočný 
dekor, mix, sada 3 kusov
64309287

Umelý sneh
v spreji, objem 150 ml, 
pre zdobenie dekorácií
64308917

Kŕmidlo pre vtáky
materiál drevo, dizajn opaľované 
drevo, rozmery 31x28x27 cm
12800198

LED sviečka
rozmery 7x7x12,5 cm, 
s časovačom 6/18h, 
farba slonová kosť
64309030

Stojan na stromček
plastový, rozmery 39x15 cm, Ø otvoru 
12 cm, možnosť naliať vodu, objem 1 l, 
max. výška stromčeka 1,8 m
318450015

1390 €

799 €

Jedlička
vianočný stromček, 
výška 60 cm
44019

3290 €

249 €

3490 €

1290 €

2390 €

1090 €

1170 €

220 €
1467 €/1 l

549 €

Stojan na stromček
smrekové drevo, plniteľný 
vodou, kovové upínanie 
45x45 cm, do priemeru 7 cm
70102377

1090 €
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Svetelná reťaz
120 LED, dĺžka svetelného reťazca 
9 m, dĺžka prívodného káblu 3 m, 
IP44, vnútorné/vonkajšie použitie 

Svetelná reťaz
240 LED, dĺžka svetelného 
reťazca 18 m, dĺžka prívodného 
káblu 3 m, IP44, vnútorné/
vonkajšie použitie 

Svetelná reťaz
100 mikro LED, dĺžka svetelného reťazca  
495 cm, dĺžka prívodného káblu 10 cm, 
časovač, vnútorné použitie, 3xAA batérie  
(nie sú súčasťou) 

Svetelná reťaz
20 LED, dĺžka svetelného reťazca 95 
cm, dĺžka prívodného káblu 10 cm, 
časovač 6/18 hod., vnútorné, 2xAA 
batérie (nie sú súčasťou) 

Vianočné cencúle
180 LED, dĺžka prívodného káblu 3 m, 
rozmer svetelnej časti 600x52 cm, 8 
funkcií, IP44, vnútorné/vonkajšie použitie

Svetelná reťaz
720 LED, dĺžka svetelného 
reťazca 54 m, dĺžka prívodného 
káblu, 3 m, IP44, vnútorné/
vonkajšie použitie

Svietnik na čajovú sviečku
s kolotočom, kovový v striebornej farbe, 
rozmery 13x8 cm, 4 závesné ozdoby, základňa 
zdobená stromčekmi, mix 6 dizajnov
64308303

Šálka s podšálkou
materiál dolomit, 
rozmery 15x15x7,5 cm, objem 250 ml, 
mix 3 dizajnov
64309410

Hrnček
materiál dolomit, 
rozmery 7,5x11 cm, objem 
330 ml, mix 3 dizajnov
64309408

Svietnik
vianočný svietnik v tvare stromu, 
5 LED sviečok, s kvetinovými prsteňmi, 
materiál drevo, farba prírodná, 
rozmery 27,5x6,5x39,5 cm, dĺžka 
prívodného kábla 150 cm, 1 náhradná 
žiarovka
64309317

Vianočná miska
materiál dolomit, rozmery 14x7,6 cm, 
objem 700 ml, mix 3 dizajnov
64309411

Dezertný tanier
materál dolomit, 
rozmery 20x20x2 cm, mix 3 
dizajnov
64309412

Postavička anjel
teplé biele LED svetlo, materiál polyester/
polyrezín, výška 19 cm, mix
901400

Sob – závesná ozdoba
výška 22 cm, materiál textil, mix
64989911

2190 €

650 €

490 €

790 €

590 €

549 €

1490 €

990 €

180 €

349 € 1790 €

790 € 249 €

64308415 studené biele

64308739 teplé biele

64308427 studené biele

64308565 teplé biele

64307238 farebné

64307136 studené biele

64307137 teplé biele

64307240 farebné

64307180 studené biele

64307162 teplé biele

64308426 studené biele

64308428 teplé biele

64308414 studené biele

64308246 farebné

64308244 teplé biele

45€

CENOVÝ TRHÁK

3690 €
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Dóza
plastová, rozmery 28x38 cm, výška 18 cm, 
2-poschodová, s úchytmi
35234000

Forma na srnčí chrbát
pocínovaný plech, dĺžka 30 cm
1630149

Krájač varených zemiakov
kovový, antikorový drôt, Ø 8 cm
1056014

Mlynček na strúhanku 
Skveler
celonerezové telo, vrátane 5 
celonerezových bubnov na 
strúhanku, syr, zeleninu, ovocie 
a zemiaky, pevné a kvalitné 
prevedenie, upínanie na stôl
15900391

Mlynček na mak CB
teleso, drvič, kľuka a matice 
z nerezu, upínanie na stôl, 
kvalitný český výrobok
6891015

Trubičky
forma na šamrole, pocínovaný plech, 
dlžka 12 cm, Ø 18 mm, 15 ks v balení
4091403

Doska na cesto
drevená, rozmery 70x50 cm
30226190

Podložka na cesto
z kvalitného silikónu, rozmery 50x40 cm, odolná voči 
vysokým teplotám, možné použiť aj ako papier na 
pečenie, alebo pod horúci hrniec
3245752

Formičky KOŠÍK
pocínovaný plech, 20 kusov

Formičky rožok
pocínovaný plech, 20 kusov

Formičky orech
pocínovaný plech, sada 20 kusov, 
rozmery 42x34 mm
1640119

Vykrajovačka VIANOCE
pocínovaný plech, vianočný mix, sada 12 
kusov, veľkosť 40 – 60 mm
1610730

 20 ks

1790 €

590 €

2190 € 3990 €89 €

230 €

530 €

690 €

590 €

099 €

Mlynček PORKERT
liatinový, č.8, upínanie na 
stôl, český výrobok
6800008

1640027 19x55 mm 3,30 €
1640034 50x17 mm 2,90 €

1640133 70x26 mm 2,90 €
1640126 84x30 mm 3,30 €

20€

CENOVÝ TRHÁK

1690 €

ZAPOJTE DO PEČENIA 
AJ VAŠE DETI – BUDÚ NADŠENÉ
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Pekáč
smaltovaný, dvojitý

Panvica MODENA
na palacinky, celkový Ø 28 cm, vhodná na všetky typy sporákov 
vrátane indukcie, dvojvrstvový nepriľnavý povrch vysokej 
kvality
15900375

Plech na pečenie
smaltovaný, dostupný vo viacerých rozmeroch

Keramický pekáč
rímsky hrniec, neglazovaný, objem 4,5 l
33000017

Forma na biskupský chlebík
keramická, objem 1,5 l, rozmery 33x15 cm, výška 9 cm, 
keramika dodá kuchyni štýl 
33000035

Hrniec
keramický, glazovaný, s keramickou pokrievkou, rovný 
tvar, objem 4 l, zdobený, rozmery (vxšxh): 18x27x32cm
33000044

Mäsiarsky nôž
nerezový, plastová rúčka modrej farby,  
dĺžka čepele 17 cm, celková dĺžka 31,5 cm
671670

Mäsiarsky nôž FLEX
nerezový, vykosťovací, plastová rúčka modrej 
farby, dĺžka čepele 12,5 cm, celková dĺžka 26,5 cm
671651

Haluškár LUX
kombinácia pevného plastu a nerezu pre tie 
najlepšie halušky, Ø 18 cm, Ø otvorov 10 mm, 
farebný
1056030

Fľaša na whisky 
+ 4 poháre
objem 900 ml, 
rozmery 23x9x9 cm, 
sada so štyrmi pohármi
64302456

Poháre a fľaša na víno CRYSTALS
sada fľaše a 4 pohárov na biele víno, objem fľaše 1 l, 
objem pohárov 360 ml, s dekorom lúče
31900004

Štamprlíky a fľaša na 
alkohol CRYSTALS
sada fľaše a pohárov, objem 
fľaše 200 ml, objem pohárikov 
30 ml, zvýšená odolnosť voči 
vyštiepeniu a lomu
31900005

Sada hrncov Berry
nerezová, 8-dielna, objem hrncov 1,9/2,5/3,5/6,1 l, 
Ø 16/18/20/24 cm, sklenené pokrievky, aj na indukciu
35268879

Termomisa PANACHE PLUS
plastová misa s polykarbonátovým obalom 
a nerezovou vložkou, mix farieb, termomisa 
je vybavena tesnením, ktoré vo veľkej miere 
zamedzuje prestupu tekutín z termomisy

3190 €

1990 € 1290 €

2590 €

1290 €

6490 €

1290 €

1390 €

449 €15201208 2,5 l 19,90 €
15201210 3,5 l 25,90 €

327100290 29x23x4,5 cm 4,90 €
327100340 34x26,5x5 cm 6,30 €
327100370 37,5x29,5x5,5 cm 6,90 €
327100420 42x29,5x4,5 cm 7,90 €

327140300 30 cm 18,90 €
327140350 35 cm 21,90 €

1990 €

1590 €
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šírka 
70 cm

Komínové dvierka
oceľové, celkové rozmery 19,5x35,5 cm, 
vnútorné rozmery 16x32 cm, sivá 
povrchová úprava KOMAXIT
40715400

Výmenník KLASIK
plechový nadstavec na komínovú 
rúru, Ø rúry 118 mm
4092218

Krbové náradie 
MORFEUS
4 dielne + stojan, výška 65 cm, 
obsahuje kutáč, metličku, kliešte, 
lopatku
15903026

Sporák ELEGANT SD7 NEW LINE 
výkon 7 kW, rozmery vxšxh 71x82x59 cm, dymovod 
Ø 120 mm, bočný, zadný, hmotnosť 74 kg, účinnosť 
75 %, bez poklopu, presklená rúra na pečenie, 
plech 42x40 vm, biely, ľavý,
203460

Noša na drevo HESTIA Skveler
kovová, ozdobná, čierny matný povrch, 
pevná, rozmery 40x35x35 cm
15903041

Noša na drevo BASIC Skveler
kovová, výška 42 cm, 48x38 cm
15903010

Teplomet ARDENT
na 2 kg propán-butánovú fľašu, výkon 
1,1 kW, upevnenie priamo na fľašu
2001351

Noša na drevo ANTIK Skveler
kovová, zdobená, šírka 35 cm, dĺžka 53 cm, 
sklopná rukoväť
15900083

Reflexná fólia
0,7x100 m, hrúbka 2 mm, za 
radiátory, do teploty 85 °C
941007

Pevný podpaľovač
prírodný, celkom 120 kusov, 
vyrobené z drevnej vlákniny 
a parafínu, určené pre grily, 
kachle a krby
1891257

Čistič skla kachlí 
PEPO
na čistenie skie krbov 
a sporákov, objem 0,5 l, 
rozprašovač, PEPO
952060

Odstraňovač 
sadzí KOMINÍČEK
chemický, pre zlepšenie 
hospodárnosti prevádzky 
sporákov, balenie 
obsahuje 5 ks po 14 g
952069

Krbové náradie  
HEFAISTOS Skveler 
3 dielna sada obsahuje kutáč, metličku, 
lopatku a stojan, prášková farba čierna
15903022

Krbové náradie  
ANTIK Skveler
4-dielne, so stojanom, výška 61 cm, 
obsahuje kutáč, metličku, kliešte, 
lopatku
15900081

1990 €

3990 €3990 €

149 € /1m

549 €

2290 €

47 € 4290 €

290 €

27 € 49 €39 €

499 €

450€

CENOVÝ TRHÁK

399 €
1 l – 7,99

PRASKAJÚCI OHEŇ  
A PRÍJEMNÉ TEPLO.
POTOM UŽ STAČÍ LEN VYCHUTNÁVAŤ SI TENTO MOMENT...

ŠETRÍ VAŠU 
PEŇAŽENKU
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Metla PEGAS Skveler
mechanický zametač, kovová rukoväť 
dlhá 120 cm, 1 veľký a 2 malé kartáče
15900200

Mop POWER JOTTA
plastový, plochý, s teleskopickou 
pogumovanou násadou dĺžky 76-135 cm, 
násada z mikrovlákna, rozmery 46x16 cm
35287599

Rotačný mop Skveler
mop z mikrovlákna, + náhradný mop, 
vedro s pedálom na žmýkanie, pohodlné 
umývanie bez kontaktu s vodou
15900074

Mop EURO SZENILI
plastový plochý s teleskopickou kovovou 
násadou dlhou 65 – 116 cm, násada 
so strapcami z mikrovlákna a nylonu, 
rozmery 40x12 cm, môže sa prať
30226296

Žehliaca doska PERFECT 
+ RUKÁVNIK
podklad kovová mriežka, bavlnený 
poťah hrubý 8 mm, odkladacia časť 
na žehličku, nastaviteľná výška do 
95 cm, rozmery dosky 120x38 cm, 
so zásuvkou
35430738

Odhŕňač 
ALPINUS ECO
plastový, šírka 55 cm, 
drevená násada 
s T-rúčkou
36814132

Detský 
odhŕňač 
BOBO
plastový, šírka 
25 cm, drevená 
násada
36814045

Odhŕňač 
ALPINUS
plastový, šírka 
55 cm, kovová 
násada potiahnutá 
plastom s T-rúčkou
36814126

Žehliaca doska 
REFLECTOR A
podklad kovová mriežka, 
bavlnený poťah hrubý 5 mm so 
špeciálnou plochou REFLECTOR, 
odkladacia časť na žehličku, 
nastaviteľná výška do 90 cm, 
rozmery dosky 110x30 cm
35420030

Sušiak DYNAMIC
na radiátor alebo balkón, dĺžka 
šnúr 3,5 m, rozmery 50x35 cm
35400303

Klzák SPEED
plastový, okrúhly, 
Ø 66 cm, farebný, 
nosnosť až 60 kg
36819025

Klzák BIG
plastový, tvar mušľa, 
rozmery 95 x 70 cm, 
nosnosť až 60 kg
36819023

2990 €

1549 €

1190 €

999 €

890 €

25 €

CENOVÝ TRHÁK

2190 €
12 €

CENOVÝ TRHÁK

890 €

60 €

CENOVÝ TRHÁK

5490 €

4 €

CENOVÝ TRHÁK

299 €

550 €

CENOVÝ TRHÁK

449 €

40 €

CENOVÝ TRHÁK

3490 €
7 €

CENOVÝ TRHÁK

499 €
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S NAMI IDE PRÁCA OD RUKY...

4 Ah

Oceľové schodíky 
SUPERMAX
oceľové, protisklzové, skladacie, 
odolné, nosnosť až 150 kg

Nabíjačka Li-ion batérií CH-1802A
pre rad AKU18VSYSTEM, pre 18V batérie, kompatibilná 
s Litiovými batériami BA-1820B a BA-1840B
15910000

Tavná pištoľ PROKIN 
FL-009AA
akumulátorová – bezdrôtová, 
Ø tyčiniek 7-7,2 cm, výkon 10 
W, doba nahrievania 3-5 min., 
ideálna na tvorbu vianočných 
dekorácií
15904210

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

Rebrík ALW
hliníkový, jednostranný, s plošinkou, 
4-priečkový, prepravná dĺžka 148 cm, 
výška plošinky 77 cm, nosnosť 120 kg
40400004

Batéria PROKIN
kapacita 4,0 Ah, pre rad AKU18VSYSTEM, 
overená kvalita a vysoká kapacita pre 
väčšinu prác
15910002

Tavné hmoty PROKIN
číre, rozmery 7x100 mm, 10 ks v blistri
15904223

Uťahovačka 
– skrutkovač CD-L0118
AKU 18V SYSTEM Prokin,  
2-rýchlostná uťahovačka  
(400 ot./1100 ot.), skľučovadlo 
s bezkľúčovým rýchloupínaním,  
vrtáky do priemeru 10 mm
15910010

1590 €

3690 €

2990 €

2290 €

2990 €

4990 €

079 €

3542022 výška vrchného schodíka 46 cm 2 stupienky 29,90 €
3542023 výška vrchného schodíka 69 cm 3 stupienky 39,90 €

170 €

CENOVÝ TRHÁK

149 €


