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Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní   od 03.10. do 31.10.2022  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

KOŠICE
OC Cassovia, Pri Prachárni 4, 055/789 84 62

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

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

NITRA 
HomeBox oproti MÖBELIXU, Bratislavská 35, 0902 900 596

PRIEVIDZA
Nedožerská cesta 1268 (vedľa Decodomu), 0908 250 795

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 predajňa nová a krajšia predajňa 

nová adresa

ŽILINA
Kamenná 4, 041/777 77 77

navštívte nás a odvezieme 
vás na schodoch

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús Náhrobný  
kahanec LW-313
výška 27 cm,  
náplň 110 g,  
doba horenia  
cca. 33 hodín

7770313

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

721135 antracitová

721136 bronzová

721137 strieborná

CENOVÝ TRHÁK

1490 €
17 €

1 l290 €

SO ZÁŤAŽOU PROTI PREVALENIUZohrejte sa  
lacnejšie



2

Náhrobný kahanec LA 11P
výška 17 cm, hmotnosť náplne 40 g,  
doba horenia cca. 10 hodín

777225

Náhrobný  
kahanec  
LW-209
výška 23 cm,  
náplň 90 g,  
doba horenia  
cca. 23 hodín

7770209

Náhrobný 
kahanec  
LW-600
výška 23 cm, 
náplň 70 g,  
doba horenia  
cca. 21 hodín

7770600

Náhrobný  
kahanec  
LW-712
výška 24,5 cm, 
náplň 90 g,  
doba horenia  
cca. 23 hodín

7770712

Náhrobný  
kahanec  
LW-1750
výška 34 cm,  
náplň 180 g,  
doba horenia  
cca. 45 hodín

7771750

Náhrobný 
kahanec  
LW-3250
výška 34 cm, 
náplň 220 g,  
doba horenia 
cca. 65 hodín

7773250

Náhrobný 
kahanec
výška 26 cm, 
náplň 80 g,  
doba horenia 
cca. 28 hodín

920356

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

Náplň do kahanca
výška 9,5 cm, olejová, hmotnosť 80 g, 
balenie 10 kusov, doba  
horenia cca. 36 hodín

777080

Náplň do kahanca
výška 14 cm, parafínová, hmotnosť 
200 g, biela, doba horenia  
cca. 52 hodín

933065

Náplň do kahanca
výška 12 cm, parafínová,  
doba horenia cca. 28 hodín

920252

220 €179 €199 €

370 €

249 €

1290 €

721143 antracit

721144 bronzový

721145 strieborný

690 €149 €045 €

SPOMEŇTE SI NA TÝCH, KTORÝCH SME MALI RADI

90 g

40 g

180 g

80 g

90 g

220 g

70 g

80 g

90 g

200 g

10 ks
sada

1 ks = 0,69 €

CENOVÝ TRHÁK

079 €
1,20 €

CENOVÝ TRHÁK

499 €
5,70 €
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Dekorácia tekvica
keramická, LED svetlo,  
rozmery 10,2x10,1x9,3 cm

64950326

Dekorácia tekvica
keramická, LED svetlo,  
rozmery 16x16x15 cm

64900493

Náhrobná ikebana
plastová, priemer 25 cm, kvalitné 
celoplastové prevedenie = žiadna hrdza, 
ihličie vo farbách zelená, hnedá a čierna, 
zdobené kvetiny v rôznych  
farbách, slovenský výrobok

3179120

Postavička anjel
polyrezínový, so srdcom, LED,  
rozmery 18x8x19 cm

649204057

Postavička anjel
polyrezínový, solárny,  
rozmery 20x12x26 cm

64990006

Postavička  
strašiak
drevo,  
rozmer 16x5,5x31 cm

64990008

Náhrobný kahanec
LED svetlo, rozmery 13,3x7,4 cm, efekt 
plameňa vydrží až 60 dní, 2x 1,5 V batérie  
v balení, plastový hrot na upevnenie v hline

Lampáš
sviečka s teplým LED svetlom, plast/sklo, 
rozmery 14x14x29 cm, s časovačom  
na 6 hodín, medený efekt, 3x AAA,  
nie sú v balení

64308959

Náhrobný veniec
kvalitné celoplastové prevedenie = žiadna 
hrdza, ihličie vo farbách zelená, hnedá  
a čierna, zdobené kvetiny v rôznych farbách, 
slovenský výrobok

Čajová sviečka
LED, priemer 3,8 cm, batéria  
CR2032 3V súčasťou balenia

64306005

LED sviečka
LED plamienok, s časovačom,  
rozmery 7,5x12,5 cm, biela

64308057

LED sviečka
plastová, efekt mihotavého svetla,  
červená, svieti 88 dní, batérie 2x AA R6  
v balení, rozmery 47x47x100 mm

Dekorácia tekvica
keramická, rozmer 27,5x26,5 cm,  
výška 23,5 cm, na čajovú sviečku

64900403

349 € 890 €

290 €

1090 € 1890 €

499 €

1090 €
3141071 biely

3141072 červený

1152260 biela

1157464 červená

3179119 priemer 28 cm 5,90 €
3179118 priemer 35 cm 7,99 €

120 €749 € 249 €

2790 €

MÁTE VŠETKO NA SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH?

2 ks
sada

1 ks = 0,60 €

CENOVÝ TRHÁK

390 €
4,99 €
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Demižón Stella
sklenený, s uzáverom,  
objem 5 l, spodná  
časť v obale

30225009

Lis na ovocie Skveler
drevený kôš, kovový podstavec,  
v balení sieťka a tyč pre ľahšie lisovanie, 
zmontovaný  
a pripravený  
na použitie

Nádoba na masť
smaltovaná nádoba s viečkom s ušami 
na uskladnenie masti, kovová, čierna,  
s prskanými bielymi bodkami

Sud na kvas
plastový, objem 120 l,  
s kovovou sponou,  
hrdlo priemeru 45 cm

308961700

Demižón
sklenený, plastový  
obal, s ušami

Drvič ovocia
mechanický, ručný, vhodný na jablká, 
hrušky, atď., násypník nerez, hliníkové valce 
s hrotmi, rozmery 57x35x23 cm

15900430

Hadica na víno
plastová, priesvitná,  
s klapkou

Vedro
odolné, hospodárske, objem 18 l,  
prežije kopanec od kravy

8805021

Oberač ovocia
kovový, s teleskopickou tyčou,  
vysunie do 3 m, priemer 15 cm

40345034

Vedro na zber ovocia
plastové, zastúpi aj kôš - a navyše sa  
lepšie čistí aj skladuje, objem 20 l

8804021

Sud
plastový,  
bez veka,  
biely

8803011

530 €

15900401 6 l 79,90 €
15900402 12 l 99,00 €

327151050 5 l 19,90 €
327151200 20 l 29,90 €5990 €

302115 15 l 18,90 €
302154 54 l 29,90 €

5002313 1,5 m 4,20 €
5002320 2 m 4,90 €

770 € 890 €

1990 €

8803011 65 l

8803021 75 l

ZÁHRADA JE NAJKRAJŠIA, KEĎ ZBIERATE ÚRODU

12 l

54 l

20 l

120 l

75 l

65 l

18 l 20 l

2 m

6 l

15 l

5 l

1,5 m5 l

CENOVÝ TRHÁK

8990 €
99 €

CENOVÝ TRHÁK

890 €
16 €

AŽ 3 M
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Mažiar
keramický, žulový vzhľad, priemer  
11 cm, objem 330 ml, mix 4 farieb:  
biely, svetlosivý, sivý, tmavosivý

64302365

Sedliacka misa Bodky
misa z kvalitného smaltu, s atraktívnym 
dekorom a všestranným použitím

Zapekacia misa
keramická, žulový vzhľad, rozmery  
22x14x8 cm, objem 900 ml, mix 4 farieb: 
biela, svetlosivá, sivá, tmavosivá

64302364

Hrnček Bodky
smaltovaný, v atraktívnom dekore,  
s praktickou výlevkou a dlhou rúčkou, 
objem 700 ml 

327066101

Hrnček Bodky
smaltovaný hrnček s praktickou výlevkou,  
v atraktívnom dekore, objem 1000 ml 

327004121

Hrniec Bodky
kvalitné smaltové spracovanie, atraktívny 
dizajn, s pokrievkou a dvoma ušami  
pre jednoduchú manipuláciu

Keramický hrniec
zdobený, hnedej farby, s glazúrou,  
v tvare malého súdka, s keramickou 
pokrievkou, objem 7 l

33000047

Chlebník
nerezový, výška 18 cm, dĺžka 43,5 cm, 
šírka 18 cm, farba strieborná, lesklá, 
protišmykové prvky

3234384

Džezva Bodky
praktický pomocník na prípravu kávy, 
alebo zohrievanie jedla, z kvalitného 
smaltu, s atraktívnym dekorom  
a všestranným použitím, objem 900 ml

327067081

Ťažítko do suda
keramické 2-dielne ťažítko na zaťaženie kysnúcej 
kapusty v sude, s otvormi pre vytekanie šťavy

Vandlík
smaltovaná misa s ušami, horný priemer 
38 cm, objem 10 l, bielej farby  
s čiernou obrubou

327154380

Keramický sud
na kapustu,  
objem 40 l, II.A.,  
váha 15,5 kg,  
hnedý,  
2 ušká, s vekom

10581402

Sada tanierov AR-48
keramická, 18-dielna, okrúhly tvar,  
farba biela s dekorom kvetov

3377955

Sada tanierov AR-52
keramická, 18-dielna,  
farba biela s dekorom kvetov

3378754

590 € 690 €

327153201 ø 20 cm 7,90 €
327153241 ø 24 cm 9,90 €
327153261 ø 26 cm 10,90 €
327153301 ø 30 cm 14,90 € 849 €

749 €

2490 €1890 €

327217181 2,6 l 15,49 €
327217201 3,6 l 17,49 €
327217221 4,7 l 18,90 €

10589520 do 5 l suda 5,49 €
10589531 do 10 l suda 5,90 €
10589521 do 17, 20, 27 l suda 8,90 €
10589522 do 30, 40 l suda 9,90 €

3990 €3990 €

LÁSKA IDE CEZ ŽALÚDOK...  
A ZAČÍNA V KUCHYNI

10 l

7 l

4,7 l 0,9 l 0,7 l

1 l 0,9 l0,33 l

3,6 l

2,6 l

40 l

18 ks
sada

18 ks
sada

CENOVÝ TRHÁK

4990 €
55 €

CENOVÝ TRHÁK

1190 €
14 €

CENOVÝ TRHÁK

1890 €
21 €
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Závesná ozdoba
jesenná, priemer 43 cm

64990007

Tavná pištoľ PROKIN FL-158B
výkon 40 W, s dekorom farebných škvŕn, 
priemer 11-11,2 cm, doba nahrievania  
3-5 min., prietok tavenej hmoty 8-14 g/min.

15904201

Nákupná taška
na kolieskach, rozmery  
35x28x87 cm, modrá

32328392

Termoska s teplomerom
nerezová oceľ, objem 450 ml,  
vrchnák s digitálnym teplomerom,  
mix 4 žiarivých farieb

64302454

Hrnček LISE
porcelánový s kovovým sitkom  
a s vrchnákom, objem 430 ml,  
mix 2 dizajnov

3259868

Metlička Skveler
drevená, husté plastové štetiny, s dlhou 
rúčkou, celková dĺžka 60 cm

4017260

Dekorácia domček/hríb
materiál MGO, LED svetlo,  
rozmery 28,5x20x34,5 cm

64989599

Dekorácia  
domček/muchotrávka
keramická, LED svetlo, rozmery 
15,6x12x19,5 cm

64989598

Tavné tyčinky PROKIN
číre, rozmery 11x200 mm,  
10 kusov v blistri

15904221

Hrnček  GARDEN
porcelánový, objem 360 ml,  
s kvetinovým vzorom, rôzne motívy

3258175

Čajítko PRESTO
nerezové, priemer 4 cm,  
na jednoduchú  
prípravu čaju

62420670

Čajník COFFEE TIME
smaltovaný, objem 2,2 l, s píšťalkou,  
na všetky typy sporákov,  
vhodný aj do umývačky

33735462

Hrnček
sklenený, objem 250 ml,  
3 kusy v balení

643019047

1990 €

690 € 1890 €

990 €

249 €

3490 €990 €

249 €

349 €

449 €

260 €

DOMOV JE TAM, KDE SI TO UŽÍVATE

2,2 l

250 ml360 ml

450 ml

430 ml

3 ks
sada

10 ks
sada

1 ks = 0,87 €

CENOVÝ TRHÁK

1890 €
22 €

CENOVÝ TRHÁK

990 €
12 €
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VYSOKÁ KVALITA A PEVNOSŤ

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

každý meter

ABY BOLO  
DREVO V SUCHU

Odkvapávač na topánky
plastový, vrúbkovaný povrch

Plachta PROKIN
kvalitná a pevná plachtovina, polyetylén, 
140 g, laminovaná, s okami pre lepšie 
uchytenie, modrá, zospodu sivá

Rohož CRISS CROSS
predložka pred dvere, plast + kokosové 
vlákno, rozmery 60x40 cm

15901101

Rohož WELCOME
predložka pred dvere, kokosové vlákno, 
rozmery 60x40 cm

15901128

Rohož VLNKY
predložka pred dvere, gumená,  
dekor vlnky, rozmery 45x75 cm

15901114

Sekera PROFI
hmotnosť 800 g, drevená násada

40319381

Štiepacia sekera INGCO
oceľová, 1250 g, pogumovaná rukoväť, 
sklolaminátová rúčka

1530212508

Štiepacia sekera INGCO
oceľová, 1000 g, pogumovaná rukoväť, 
sklolaminátová rúčka

1530310008

Štiepací klin
oceľový, čierny, rozmery 20x8x6 cm, 
hmotnosť 2000 g, torzný

40319397

Kálačka
hmotnosť 4 kg,  
s drevenou násadou

40319388

Návnada Rodicum extra SBM
Mäkká návnada na Rodicum Extra je 
rodenticíd určený pre hubenie potkanov 
a myší vnútri a okolo budov, hrabošov 
a hrdziakov okolo budov. Účinnou 
látkou je kumatetralyl 0,0027%, ktorý 
brzdí proces zrážania krvi. Obsahuje 
Bitrex, ochranu pred náhodným požitím 
necieľovými živočíchmi. Prípravok je 
účinný aj vo vlhkom prostredí a balenie 
obsahuje 40 vreciek po 10 g.

9116800

370 € 749 € 690 €

1290 €

31060706 60x40 cm 3,49 €
3621505 75x38 cm 4,90 €

15905101 2x5 m 9,90 €
15905104 4x5 m 17,90 €1090 €

29 €

690 €1190 € 1890 €

ROHOŽKY AJ SEKERY? OBOJE U NÁS KÚPITE

S DREVENOU 
NÁSADOU

400 g

2 kg

4 kg0,8 kg

1 kg = 17,25 €
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Sporák ALFA FAVORIT
Pripravovanie jedla tradičným 
spôsobom bude potešením  
- aj vďaka presklenej rúre  
s teplomerom. 

999 €

Pevný podpaľovač PEPO
biely, 60 podpalkov vo valci,  
praktické balenie, zapaľuje  
sa vrátane obalu bez nutnosti  
rozbaľovať

952078

Dymová rúra
oceľová, priemer 120 mm,  
hrúbka steny 1,5 mm

Dymové koleno
oceľové, priemer 120 mm,  
hrúbka steny 1,5 mm, uhol 90°

409821209

Zapaľovač NOLA
plazmový, elektrický, nabíjateľný 
cez USB, priložený káblik  
na nabíjanie,  
bez nabíjačky,  
odolný voči vetru

952085

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

01829119

Zapaľovač PE-PO
vetruodolný, flexi, určený  
pre zapálenie grilu, krbu 
či sviečok, prispôsobený 
vonkajšiemu použitiu

952086

Zapaľovač výsuvný
plastový, plynový,  
kuchynský, vysúvací,  
celková dĺžka 17,5 cm

01829108

Náplň do zapaľovačov  
SILVER MATCH
plyn do zapaľovača,  
objem 300 ml

01828017

Krbové náradie
s nerezovými rúčkami 
a nerezovým zadným 
krytom, 4-dielne 
+ stojan /lopatka, 
metlička, kutáč, 
kliešte/,  
výška 68 cm

70108771

Kachle ŽAR
Jednoduché a vzhľadovo 
príjemné kachle.
Otvor ohniska má  
rozmery 24x20 cm, 
liatinová vrchná  
platňa a liatinové  
dvierka ohniska.

7 kW

93x48x46 cm

118 mm

vrchný

64 kg

65 %

7,5 kW

85x70x60 cm

120 mm

zadný, vrchný, bočný

110 kg

81 %

červené

203850

203851

hnedý

ľavý - 203764 pravý - 203763

449 €

690 €

409811205 50 cm 16,90 €
409811201 100 cm 29,00 € 1990 €

1490 € 199 € 290 € 099 €

TEPLO, TEPLEJŠIE, TAK AKURÁT PRÍJEMNE

300 ml

CENOVÝ TRHÁK

59 €
65 €

OVEĽA VIAC KACHLÍ A SPORÁKOV NÁJDETE V NAŠICH PREDANIACH A NA WWW.KINEKUS.SK

CENOVÝ TRHÁK

180 €
2,50 €
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