
Skús

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

UŽITE SI  
ČARO JESENE

100

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 11.10. do 30.10.2021 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

7 kW

90x40x46 cm

120 mm

zadný

47 kg

63%

Krbové kachle EKONOMIK LUX
Kachle vás oslovia liatinovou varnou platňou  
pre príležitostnú prípravu a ohrev jedla.

Pekáč smaltovaný
dĺžka 42 cm, objem 11 l,  
dvojdielny, vysoký
327130420

Kahanec  
náhrobný  
LW-1750
výška 34 cm,  
náplň 180 g,  
doba horenia  
cca. 45 hodín
7771750

Kahanec  
náhrobný   
LW-364  
výška 28 cm,  
náplň 120 g,  
doba horenia  
cca. 30 hodín
777364

CENOVÝ TRHÁK

330 €
4 €

CENOVÝ TRHÁK

220 €

26 €

CENOVÝ TRHÁK

2190 €

18995 €

CENOVÝ TRHÁK

159 €

203855

červené

203853
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Kahanec  
náhrobný   
LW-495
výška 22 cm,  
náplň 70 g,  
doba horenia  
cca. 18 hodín
777495

Kahanec náhrobný LW-210
výška 10,5 cm, náplň 110 g, doba horenia  
cca. 21 hodín, mix farieb
777210

Kvetináč na hrob ROSETA 
plastový samozavlažovací kvetináč na hrob, 
priemer 30 cm, výška 15,5 cm, okrúhly tvar

Kahanec náhrobný  
LW-925  
výška 25 cm,  
náplň 90 g, doba horenia  
cca. 23 hodín,  
ručne zdobený vzor  
srdce s ružou
777925

Kahanec  
náhrobný  
LW-118
výška 22,5 cm,  
náplň 90 g,  
doba horenia  
cca. 23 hodín
777118

Náplň do kahanca WP2
hmotnosť 200 g, doba horenia cca. 52 hodín, 
priemer 56 mm, výška 14 cm
777189

Váza na hrob  
ROSETA
plastová,  
objem 1 l,  
výška 30 cm,  
so záťažou  
proti  
prevráteniu

Náplň do kahanca
4-dielna sada náplní do kahancov v plastovom obale, 
hmotnosť náplne 40 g, priemer obalu 5 cm, výška  
5,5 cm, doba horenia cca. 15 hodín, farba červená
777040

Váza  
na hrob 
plastová,  
so záťažou,  
s priemerom  
11 cm  
a výškou  
32 cm

Náplň do kahanca ZOS 1
olejová, hmotnosť 100 g, balík obsahuje 10 ks, 
v papierovom obale s rúčkou, doba horenia  
cca. 48 hodín, priemer 4,7 cm, výška 9,5 cm
777100

Váza  
na hrob
plastová,  
so záťažou,  
priemer 10 cm,  
výška 30 cm
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170 € 099 €

1290 €

220 €

190 € 120 €

1550 €

130 €

490 €

590 €

490 €
721143 antracit

721145 strieborný

721135 antracit

721136 bronz

7193134 zlatá

7193132 čierna

7193127 biela

7193126 čierna

SPOMEŇME SI NA ZOSNULÝCH,

1 ks = 0,32 € 1 ks = 0,59 €
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Postavička  
chlapec 
plastový,  
výška 40 cm,  
dekorácia  
strašiak
64950352

Sviečka/kahanec LED 
plastová pietna sviečka s dlhou dobou 
svietenia, efekt mihotavého svetla,  
na batérie 2x AA R6 (tužková), batérie  
sú súčasťou, rozmer 47x47x100 mm

Veniec náhrobný
kvalitné celoplastové prevedenie = žiadna hrdza, 
ihličie vo farbách zelená, hnedá a čierna, zdobené 
kvetiny v rôznych farbách

Postavička  
dievča 
plastový,  
výška 40 cm,  
dekorácia  
strašiak
64950351

Sviečka čajová LED 
LED, priemer 3,8 cm,  
výška 1,8 cm, batéria  
CR2032 3V  
súčasťou  
balenia
64306005

Ikebana náhrobná 
plastová, priemer 25 cm, kvalitné prevedenie = žiadna 
hrdza, ihličie vo farbách zelená, hnedá a čierna, 
zdobené kvetiny v rôznych farbách
3179120

Pištoľ tavná  
PROKIN FL-188
priemer tavných tyčiniek 11 mm,  
výkon 80 W MAX., doba nahrievania  
3-5 min., prietok tavenej hmoty  
14-16 g/min., 2 ks tyčiniek v balení
15904205

Dekorácia tekvica 
keramická, LED svietidlo, 10x10x11 cm
64950350

Tavné hmoty PROKIN
tavné tyčinky, vhodné na rôzne  
dekorácie, vence a pod.
15904222

Dekorácia tekvica 
keramická, 16x16x15 cm, LED
64900493

Pištoľ tavná  
PROKIN FL-158B
s dekorom farebných škvŕn, priemer 
tyčiek 11-11,2 cm, výkon 40 W MAX., 
doba nahrievania 3-5 min., prietok 
tavenej hmoty 8-14 g/min.,  
2 ks tavných tyčiniek v balení
15904201

Pištoľ tavná AKU PROKIN
akumulátorová, bezdrôtová, priemer tyčiniek 7-7,2 mm,  
výkon 10 W MAX., doba nahrievania 3-5 min., prietok tavenej  
hmoty 8-10 g/min., Aku 1800 mAh,  
orientačná výdrž 45 minút,  
vrátane nabíjačky 
15904210
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2490 €

220 €

2490 €

120 €

390 €

549 €

290 € 690 €

690 €

1152260 biela

1157464 červená

15904222 11x200 mm bal 1 kg 9,90 €
15904223 7x100 mm bal 10 ks 0,70 €

3179119 ø 28 cm 5,90 €
3179118 ø 35 cm 6,90 €

CENOVÝ TRHÁK

1990 €
25 €

VEĎ VĎAKA NIM SME TU.

VĎAKA NABÍJATEĽNEJ  
BATÉRII MÔŽETE  
TVORIŤ KDEKOĽVEK
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Lavica OSLO
drevená lavica, so sedákom, vrátane  
dvoch pletených košíkov, rozmer  
85x46x40 cm, hrúbka sedáka 4 cm
15400168

Rohož COMPOS
gumená, čierna, 60x40 cm,  
protišmyková, dierovaná
6071164

Odkvapávač na topánky 
plastový, farba tmavá

Obliečka na vankúš
bavlna, 42x42 cm, dekor
28730147

Lavica OSLO
drevená lavica široká, so sedákom,  
vrátane troch pletených košíkov,  
rozmer 112x46x40 cm, hrúbka sedáka 4 cm
15400169

Rohož MIX
gumená, rozmer 40x60 cm,  
mix vzorov
3070239

Poštová schránka MATEJ
kvalitné kovové prevedenie, rozmery 
39x34,5x20,5 cm, so zadným priečinkom  
na letáky, je určená do interiéru aj exteriéru

Komoda MONACO 
drevená komoda, s košíkmi,  
rozmer 78x30 cm

Komoda 
MONROVIA
drevená  
komoda,  
s drevenými 
zásuvkami, 
rozmer  
35x30 cm

Rohož
predložka - koberček, univerzálne použiteľný  
aj ako podložka pod domácich miláčikov, 
rozmer 75x45 cm, tehlovej farby, nízky profil, 
nebráni pohybu dvier, protišmyková  
spodná strana
33729981

Poštová schránka  
TX160 Skveler
kvalitné nerezové prevedenie, rozmery 
32x36x9 cm, s hranatým priečinkom  
na letáky, plnenie spredu aj zozadu,  
je určená do interiéru aj exteriéru
15901530

Komoda MEXICO
komoda z mäkkého dreva, s drevenými 
zásuvkami, rozmer 56x31 cm, 

Rohož do kúpeľne
koberček do kúpeľne, rozmer 50x80 cm,  
mix 5 farieb, dizajn vlnky, materiál 100 % 
polyester, mäkký, príjemný na dotyk
33730473

390 €

590 €99 €6490 €

249 € 690 €

3590 €

690 €

15901525 hnedá

15901526 strieborná

15400146 výška 50 cm, 2 poschodia 59,90 €
15400147 výška 70 cm, 3 poschodia 89,00 €

15400140 výška 41 cm, 2 poschodia 25,90 €
15400141 výška 58 cm, 3 poschodia 39,90 €

3621500 54x39x3 cm 2,49 €
3621505 75x38x3 cm 2,90 €

15400508 výška 67 cm, 3 poschodia 77,00 €
15400509 výška 85 cm, 4 poschodia 89,00 €

CENOVÝ TRHÁK

27 €
35 €

ODLOŽTE SI VŠETKY DROBNOSTI

ZBAVTE SA  
VODY A ŠPINY

ABY BLATO  
A ŠPINA  
ZOSTALA  
VONKU

EXKLUZÍVNA  
KVALITA

*ilustračné foto
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Hrnček RUBY
porcelánový,  s porcelánovým 
sitkom, objem 430 ml, farba  
biela so zlatými detailami, 
darčekové balenie
3256454

Pekáč hranatý
sklenený pekáč, so skleneným  
vekom, objem 2,5 l 
2015633

Prestieranie Mačky
zloženie 100% bavlna,  
40x30 cm, 4 ks
28730148

Miska BOWLS
sklenená misa, hrubé sklo, objem  
0,5 l, priemer 15 cm, vhodná  
aj do rúry, výborná miska na guláš,  
značka SIMAX
2017495

Hrnček MAGNAT
porcelánový, objem 360 ml,  
elegantný dekor
3259066

Čajítko - vajíčko
nerezové, závesné, priemer  
4 cm, vhodné do umývačky riadu
62420670

Čajník  so stojanom
porcelánový čajník, objem 1 l, na servírovanie 
čaju, so stojanom a ohrevom pomocou čajovej 
sviečky, dekor bodky s nápisom „TEA TIME“
33731678

Čajník TEA TIME
smaltovaný čajník, objem 2,5 l,  
dekor „TEA TIME“
33735463

Pekáč keramický
rímsky hrniec, neglazovaný, s vekom,  
objem 6 l, rozmery 40x27x16 cm
33000016

Hrnček ANDREA
porcelánový, s kovovým sitkom a vrchnákom, 
objem 440 ml, farba biela s dekorom kvetín, 
darčekové balenie
3269059

Miska polievková
keramická 680 ml s dvoma uškami,  
priemer 138 mm, s reliéfom,  
mix 6 farieb, vo vnútri biela
64302449

Pekáč smaltovaný
dĺžka 30 cm, dvojdielny, objem 3 l
327140300

Kuchynská  
chňapka Mačky
100 % bavlna, s podložkou,  
s dekorom
28730145

Hrnček ZEN
sklenený, číry, objem  
225 ml, sada 6 ks
641571404

Utierka  
kuchynská Mačky
bavlnená, tlačený dekor,  
rozmery 50x70 cm
28730146

1290 € 450 € 370 €

1550 € 1890 €

1690 €

790 €

390 €1690 €

699 €

490 €

890 €

CENOVÝ TRHÁK

270 €
330 €

CENOVÝ TRHÁK

990 €
14 €

CENOVÝ TRHÁK

1690 €
1990 €

VYCHUTNAJTE SI ČAJOVÝ RELAX

6 ks
sada

4 ks
sada

360 ml430 ml

440 ml

680 ml3 l

225 ml

500 ml

2,5 l

2,5 l 6 l

1 l

1 ks = 0,82 €
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Krbové kachle  
PASAU II
Trendové kachle od spoľahlivého 
výrobcu. S keramickým obkladom  
a priestorom pre uloženie dreva.  
Veľké presklené ohnisko vám doma 
vytvorí jedinečnú atmosféru.

Krbové kachle  
HORBY
Získajú si Vás jednoduchosťou 
svojich hranatých tvarov, čím 
zapadnú do akéhokoľvek 
priestoru.

7 kW

96,3x65x34,5 cm

150 mm

vrchný

112 kg

81 %

7 kW

90x55,5x37,5 cm

150 mm

vrchný

79 kg

81 %

2000726

4 kW

88,5x34x36 cm

120 mm

zadný

75/80 kg

84 %

Krbové kachle  
VULKAN S
Minimalistický dizajn a presklené 
dvierka ohniska spravia z vykurovania 
menších, útulných izieb zážitok. 

Krbové kachle  
POLAR
Vďaka funkcii sekundárneho 
spaľovania s terciárnym 
prívodom vzduchu je palivo 
oveľa lepšie využité. Zvyšuje 
sa účinnosť kachlí a do komína 
odchádza menej spalín.

čierne

203889

6 kW

104x49,5x40,8 cm

150 mm

horný

67 kg

77 %

Sporák  
DOMINANT
Ak sa vám zdá presklené 
šamotové ohnisko, smaltovaný 
poklop, elegantné madlá  
a hlboký plech na pečenie  
v príslušenstve málo,  
presvedčí vás jeho kvalita!

439 €

649 €

399 €sivé

2000563

slonová kosť

203740

CENOVÝ TRHÁK

749 €
800 €

CENOVÝ TRHÁK

219 €

ZOHREJTE SI TELO A POTEŠTE SRDCE

MODERNÁ KLASIKA
NAVARÍ - NAPEČIE - ZOHREJE

6 kW

85x70x60 cm

120 mm

vrchný, zadný, bočný

126,5 kg

76 %

ľavý - 203712 pravý - 203711
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Náplň  
do zapaľovačov 
SILVER 
plyn  
do zapaľovača,  
objem 300 ml
01828017

Tesniaca šnúra
prierez 8x8 mm, biela, dĺžka 2,5 m,  
na sporáky, kachle, nehorľavý materiál
4294194254

Podpaľovač  
PEPO valec
drevitý prírodný, valec 100 ks, 
kvalita PEPO, kakaová aróma
952073

Krbové náradie
kovové , s mosadznou 
guľou, 4-dielne  
+ stojan (lopatka, 
metlička, kutáč,  
kliešte), priemer  
stojana 19 cm,  
výška 66 cm 
70108763

Zapaľovač 
plynový, plniteľný,  
vysúvací - s teleskopickým 
krkom, celková  
dĺžka 9,5 - 17,5 cm, 
regulácia výšky  
plameňa,  
rôzne farby
01829106

Tesniaca šnúra
prierez 10x10 mm, dĺžka 2,5 m, 
na sporáky, kachle,  
nehorľavý materiál
4294194428

Podpaľovač PEPO
biely, 60 ks podpalkov vo válci,  
praktické balenie, zapaľuje 
sa vrátane obalu bez nutnosti 
rozbaľovať
952078

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

Zapaľovač flexi
plastový zapaľovač  
na plyn, celkom  
26 cm,  
s ohybnou  
koncovkou
01829119

Dymová rúra
oceľová, hrúbka 2 mm,  
na kachle, sporáky

Zapaľovač  
plazmový 
22 cm, elektrický,  
nabíjateľný  
cez USB,  
bez nabíjačky,  
s káblom, odolný  
proti  vetru 
952085

Dymové koleno
oceľové, hrúbka 2 mm,  
uhol 90 stupňov, na kachle, sporáky

Kálačka na drevo
drevená násada, váha 3 kg
40319389

Sekera FESTA
drevená násada, váha 1 kg
40319382

Klin štiepací - torzný
kovový, čierny, hmotnosť 2 kg,  
rozmery 20x8x6 cm
40319397

190 €

349 €

390 €

4190 €

099 €

390 €

590 €

3290 €

190 €

CENOVÝ TRHÁK

1190 €
15 €

409811601 ø 160 mm, dĺžka 1000 mm 29,90 €
409811605 ø 160 mm, dĺžka 500 mm 16,90 €
409811801 ø 180 mm, dĺžka 1000 mm 31,90 €
409811805 ø 180 mm, dĺžka 500 mm 18,50 €

409821609 ø 160 mm 21,50 €
409821809 ø 180 mm 24,90 €

1890 €990 € 850 €

PRIPRAVTE SA NA VYKUROVACIU SEZÓNU

1 l = 6,33 €

1 kg

300 ml

3 kg 2 kg

MENEJ NÁMAHY  
PRI ŠTIEPANÍ!
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Drvič ovocia 7 l
mechanický, ručný, na jablká, hrušky a pod., 
násypník nerezový, hliníkové valce s hrotmi, 
rám drviča z ocele
15900430

7 l 99 €

Krycia plachta PROKIN
kvalitná a pevná z PE materiálu,  
hrúbka 140 g/m2, laminovaná, s okami  
pre lepšie uchytenie, modrá farba,  
zo spodnej strany strieborná

VYSOKÁ KVALITA A PEVNOSŤ

• Zosilnené okraje
• Tepelne zažehlené okraje
• Hliníkové oká po obvode  

každý meter

ABY BOLO  
DREVO V SUCHU

Lopata  
špicatá 
silná,  
s drevenou  
násadou,  
šírka 26 cm
1570013

Netkaná textília
rozmer 1,6x10 m, zabraňuje prerastaniu 
buriny, farba hnedá, 50 g/m2

Rýľ rovný
kovový,  
s násadou T,  
šírka 20 cm
406211133

Sud nádoba
plastový, bez veka, čierny

Oberač  
ovocia  
s násadou 
oberač  
s telekopickou  
AL násadou,  
dĺžka do 2,4 m
406211473

Plachta krycia - nepremokavá
priehľadná, hrúbka 120 g/m2,  
oká po obvode

Sud nádoba
plastový, bez veka, biely,  
vhodný na potraviny

Lis na ovocie
drevený kôš,  
kovový podstavec,  
v balení sieťka,  
tyč pre ľahšie  
lisovanie

Demižón
sklenený,  
objem 3 l,  
v prútenom  
obale
30226450

Hadica na víno
gumená, dĺžka 1,5 m, na víno, 
červená, potravinárska hadica
5002416

Ťažítko do suda
keramické, 2-dielne,  
s otvormi 

Vozík PEGAS
kovový, rozmery koša šxdxv 45x64x28 cm, šírka s kolesami  
77 cm, nosnosť 100 kg, hmotnosť 12 kg, nafukovacie  
vypletané kolesá 16“ (400 mm), s dušou a plášťom
6000804

te
le
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op
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 d
o 

2,
4 

m

599 € 699 €690 €

40345538 1,6x10 m 5,49 €
40345537 1,6x5 m 2,90 €

15905104 4x5 m  15,50 €
15905106 5x6 m 22,50 €

708601055 2x3 m 5,99 €
708601058 4x5 m  19,90 €

8803033 objem 100 l 15,90 €
8803043 objem 120 l    21,50 €

8803031 objem 100 l 21,00 €
8803041 objem 120 l    29,00 €490 €550 €

15900401 objem 6 l 69,00 €
15900402 objem 12 l 84,90 €
15900403 objem 18 l 114,00 €
15900404 objem 30 l 139,00 €

10589520 na 5 l sud 4,90 €
10589531 na 10 l sud 5,30 €
10589521 na 17, 20, 27 l sud 7,30 €
10589522 na 30, 40 l sud 8,90 €

CENOVÝ TRHÁK

129 €
140 €

100 l 100 l

120 l 120 l

POZBIERAJTE A SPRACUJTE ÚRODU

6 l

12 l

18 l

30 l

3 l

1,5 m

NEPRENÁŠAJTE,
PREVÁŽAJTE!


