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Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 13.9. do 9.10.2021 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

Sud  
na kapustu
keramický,  
hnedá farba,  
2 uchá, veko

Lis na ovocie
drevený kôš,  
oceľový podstavec,  
balenie obsahuje  
sieťku na ovocie  
a tyč pre ľahšie 
lisovanie

Demižón STELLA
sklenený, s uzáverom  
a uchom, objem 5 l,
spodná časť chránená
plastovým obalom
30225009

Lavica ILIANA
masívne kovové nohy, prírodné drevo  
z ihličňanov hrubé 37 mm s ochranným 
náterom, rozmer 170x62x80 cm
232155

10581102 10 l 25,90 €
10581202 20 l 33,90 €

CENOVÝ TRHÁK

3990 €
47 €

10581302 30 l

15900401 6 l 69,00 €
15900402 12 l 89,90 €
15900403 18 l 119,00 €
15900404 30 l 149,00 € 30 l

18 l

12 l

6 l

449 €

5 l

8990 €
30 l20 l10 l

Spracuj plody  
svojej práce.

Skús

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA
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vhodné na styk  
s potravinami

vhodné na styk  
s potravinami

Barel
plastový, objem 50 l,  
s vekom a rúčkami
308953501

Ťažítko do suda
keramické, 2-dielne,  
s otvorom,  
na zaťaženie 
kapusty

Dosky do suda na kapustu
bukové drevo, priemer 20 cm, 3 diely
3030176

Strúhadlo na kapustu
drevené, rozmery 40x15,5 cm, 2 nože
30226183

Kanister
plastový, objem 15 l, biely,  
s nalievacím hrdlom
883512

Rezačka na kapustu
kovová, kruhová, priemer 28 cm,  
5 nožov, upínanie na stôl
1960100

Rezačka na kapustu
z kvalitného bukového dreva,  
rozmery 55x19 cm,  
3 nože
30226182

Kanister
plastový, objem 10 l, s hrdlom  
a kohútikom na vypúšťanie
883610

Rezačka na kapustu
z kvalitného bukového dreva,  
rozmery 95x25 cm, 4 nože
30226160

Vedro s vekom
vhodné na potraviny, skladovanie  
chemických a stavebných materiálov,  
biele, objem 19,5 l
20000

10589520 do 5 l suda / 0,9 kg 4,90 €
10589531 do 10 l suda / 1,2 kg 5,30 €
10589521 do 17-27 l suda / 1,5 kg 7,30 €
10589522 do 30-40 l suda / 2 kg 8,90 €

2490 €

490 €

570 €

5990 € 1390 €

890 €

1990 €

50 l15 l 10 l

450 €

19,5 l

CENOVÝ TRHÁK

690 €
9 €

KVASENÁ KAPUSTA V SÚDKU

• vitamín C
• vitamín B
• vitamín E
• draslík
• železo
• horčík
• zinok
• selén
• vápnik

K
V

A
SENÁ KAPU

S
T

A

P

R
ÍROD N Ý  L

IE
K

Na 50 kg kapusty 
potrebujeme:
• 1,5 kg cibule
• 800 g soli
• 10 bobkových listov
• malú hrsť rasce
• niekoľko jabĺk

Kameninový súdok je  

potrebné dobre umyť  

a vypláchnuť octom. 

Nastrúhanú kapustu a cibuľu 

nakrájanú na kolieska spolu dobre 

premiešame a necháme 15 minút 

postáť. V miske pomiešame soľ, 

rascu a bobkové listy. 
 

Nakladáme  kapustu po vrstvách, 

každú vrstvu zasypávame zmesou 

soli. Vrstvy je potrebné poriadne 

utlačiť, aby sa vytlačil všetok 

vzduch. Kapusta je správne  

utlačená  vtedy, keď púšťa šťavu  

a začne vytvárať penu. 

Do kapusty  naložíme aj zopár  

jabĺk. Kapustu treba natlačiť tak, 

aby bola zakrytá vrstvou šťavy. 

Nadbytočnú šťavu odoberieme.   

Na kapustu uložíme doštičky, 

ktoré zaťažíme. Do žliabku kera-

mickej nádoby nalejeme vodu  

a prikryjeme. Takto naloženú  

kapustu necháme v teple  

nakysnúť. Keď kapusta prestane 

bublať, je vykysnutá. Uložíme ju  

do chladu. Nezabudnite, že kapus-

ta musí byť stále zakrytá vodou, 

preto ju treba dolievať.  
 

Pri nakladaní kapusty je možné  

do suda postupne vložiť niekoľko 

celých malých hlávok kapusty, 

ktoré počas kysnutia zmäknú.  

Tieto hlávky môžete použiť  

na plnené kapustné listy, ktoré 

takto výborne chutia. 

Na 50 kg kapusty je vhodný 

40 l keramický súdok.

VITAMÍNOVÁ BOMBA ZO SÚDKA
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770631461 číra

770631471 zelená

Vďaka plastovému 
obalu je nižšia 
pravdepodobnosť 
rozbitia. 
Navyše - vďaka 
ušiam sa ľahšie 
prenáša.

V DEMIŽÓNE NESMIE ZOSTAŤ 
VEĽA VZDUCHU. DEMIŽÓN  
VYBERAJTE PODĽA OBJEMU 
PÁLENKY ALEBO VÍNA

Fľaša na víno
sklenená, objem 750 ml,  
na korkovú zátku

Muštomer
sklenený, dĺžka  
29 cm, meria  
obsah 
skvasiteľných 
cukrov
19100122

Cukromer
sklenený,  
dĺžka 37 cm,  
rozsah stupnice  
0 % - 20 %,  
dielik 0,2 %
19100112

Demižón
sklenený, plastový obal, s ušami

Sada pre vinárov
obsahuje liehomer, 
muštomer, vínomer, 
merný valec,  
sklenenú kvasnú  
zátku
19100105

Kvasná 
zátka
sklenená,  
na kvasenie 
vína,  
priemer 8 mm
30226024

Liehomer
stupnica  
do 100 %,  
dĺžka 24 cm
19100110

Demižón
sklenený, opletaný 
plastom, mix farieb

Fľaša
sklenená, číra, na alkohol,  
objem 500 ml, hranatý tvar,  
s uzáverom na závit

Odmerný 
valec
sklenený,  
s mierkou  
do 250 ml, 
výška 33 cm, 
priemer  
38 mm,  
plastový 
podstavec
19100104

Hever na víno
plastový, objem 1 l
9046073

Hadica na víno
plastová, priehľadná,  
s klapkou a pumpou

Lievik
plastový, biely

5002315 1,5 m 2,49 €
5002320 2 m 3,90 €

3028010 10 l 29,90 €
3028015 15 l 34,90 €

770631493 s nálepkou jablkovica

770631494 s nálepkou marhuľovica

880246 ø 22 cm 2,10 €
880249 ø 42 cm 7,49 €

302110 10 l 14,90 €
302120 20 l 21,90 €
302134 34 l 24,90 €

570 € 499 €

099 €

549 €

170 €

690 €

330 €

34 l

15 l

20 l

10 l

10 l

750 ml 500 ml

1 l

CENOVÝ TRHÁK

070 €
1 €

CENOVÝ TRHÁK

1990 €
23 €

POTEŠÍ KAŽDÉHO VINÁRA
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Barel
plastový, s vekom, 
objem 120 l,  
na dažďovú  
vodu
308962040

Sud
plastový, objem 75 l, bez veka, výška 63 cm,  
priemer horný 46 cm, čierny
8803023

Sud na vodu
plastový, s vekom, 
ventil, objem 200 l, 
priemer horný 70 cm, 
výška 75 cm
884520

Drvič ovocia 15 l
mechanický, ručný, na hrozno a bobule, nedrví 
drobné kôstky vďaka hliníkovým vrubovaným 
valcom, rám drviča z ocele
15900435

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

Rezačka na repu stojanová
kovová, stojanová, výška 80cm,  
násyp 27x27 cm
4100601

v ponuke  
aj náhradný bubon
4100602

Šrotovník
elektrický, s 50 l 
nádobou, výkon  
1,2 kW, 4 výmenné 
sitá- otvory  
ø 1,5/2,5/4/7 mm
40222053

Vandlík D56
plastový, rozmer 56 cm, s 2 ušami,  
pevný, rôzne farby
308022420

Vedro
odolné hospodárske 
vedro, plastové, sivé

Dvojitý rebrík
drevený

2490 €

120 l

7 l V ponuke od 20.9.V ponuke od 20.9. 1390 €

1990 €

159 € 99 €

42 €249 €

1290 €

8805011 12 l 5,99 €
8805031 25 l 9,49 €25 l

12 l
4020005 5 priečok / 165 cm 49,90 €
4020006 6 priečok / 195 cm 57,00 €

PRETOŽE TO NAJLEPŠIE JE Z PRÍRODY

75 l

15 l

200 l
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Vozík univerzálny XL
4-kolesový, nosnosť 300 kg, nafukovacie 
kolesá, rozmery 125x65x32 cm,  
vnútorný rozmer 120x60 cm,  
sklopné bočnice,  
pogumovaná rukoväť
15900190

Netkaná textília
rozmery 1,6x10 m, 
hustota 50g/m2, proti 
rastu buriny, udržuje 
vlahu a teplo,  
farba čierna
40345551

Hrable
oceľové, drevená násada, zelené

Ciroková metla
5x prešitá, s drevenou 
násadou, šírka 30 cm, 
celková dĺžka 143 cm
4610303

Vozík záhradný
plastový, na kolieskach,  
objem 85 l, max. nosnosť 85 kg
36898380

Švédske hrable
plastové, šírka 45 cm,  
drevená násada  
dlhá 150 cm, farebné
36814801

Sekáč na zemiaky
oceľový, priemer 145 mm,  
hmotnosť 400 g, na násadu, zelený
4100311

Lopata rovná
oceľová, s povrchovou 
úpravou, pevná,  
šírka 24 cm,  
s drevenou násadou
1570015

Záhradné rukavice
100% polyester, penový  
latexový poťah na dlaniach  
a prstoch, farba zelená

Švédske hrable
kovové, nastaviteľné,  
násada dlhá 120 cm
19799400

Rýľ 
oceľový, rovný, 
drevená násada  
s Y-ovou koncovkou, 
rozmer kovovej časti 
410x315 mm
339061458

Motyka
oceľová, plochá, šírka 145 mm,  
s drevenou násadou
4102111

Zemný  
vrták
oceľový, ručný, 
do pôdy, s troma 
závitmi

Rýľ 
oceľový,  
s povrchovou 
úpravou, špicatý, 
silný, drevená 
násada  
s T-rúčkou
1570002

119 €

590 €

499 €

2490 € 330 €

290 €

590 €

249 €

590 €

899 €

670 €

699 €

4103041 14 zubov 6,49 €
4103051 16 zubov 6,90 €

4180029 ø 14 cm 19,90 €
4180030 ø 20 cm 26,90 €

635873327 č. 7

635873328 č. 8

85 l

UĽAHČITE SI PRÁCU
Kôš FLEXI
plastová noša - kôš, rozmery  
42x30 cm, dekor lístie
70106931

890 €

PRAKTICKÝM NÁRADÍM



6

VYŠANTITE SA  
S DEŤMI

Pílka na drevo  
prerezávacia INGCO
prerezávacia pílka na drevo, 
veľkosť 300 mm, čepeľ vyrobená 
z vysokokvalitnej tajvanskej ocele 
SK5, hustota 7 zubov na palec, 
tepelne ošetrená čepeľ, trojstranné 
zabrúsené zuby, dlhá výdrž  
a rýchly rez čepele
1538203008

Oberač ovocia
oceľová obruba, látkový zberač,  
priemer 16 cm
40345039

Záhradné nožnice
oceľové, s teleskopickou násadou  
/max. 240 cm/, s pílkou dĺžky 18 cm
40345030

Pílka na drevo
prerezávacia, oceľový rám, drevená  
rukoväť, dĺžka pílového listu 30 cm,  
voliteľný uhol rezu, vhodná  
na prerezávanie ovocných  
stromov a kríkov
40324150

Pílka na drevo
oceľová, s plastovou rúčkou,  
žraločí zub, dĺžka čepele 150 mm, 
čepeľ chránená proti samovoľnému 
zavretiu poistkou
40345060

Záhradné nožnice  
3130 Winland
celková dĺžka 200 mm, dĺžka ostria 50 mm, 
strih do 24 mm, pogumovaná rúčka, kovové, 
račňový mechanizmus pre ľahšie strihanie
40345095

Záhradné nožnice INGCO
ergonomické, na konáre, celková dĺžka  
205 mm, tepelne ošetrené vysokokvalitné 
čeľuste, hliníkové rúčky s poplastovaním
1538000308

Lavica HEDVIGA
masívne drevo + liatinová 
konštrukcia, rozmery 
125x53x74 cm,  
plastový dekor  
na chrbtovej  
opierke, 
 nosnosť 160 kg
232150

Lavica TINA
masívne drevo  
+ kovová konštrukcia,  
rozmery  
120x62x82 cm, 
nosnosť 160 kg
232152

Šarkan klasik
rozmer 52x57 cm, chvost 4 m, s rukoväťou, 
dĺžka 36 metrov, materiál POLYESTER
64303233

Šarkan
rozmery 100x40 cm, nylonový, 
dúhový dizajn s trojfarebným 
chvostom, balené  
v nylonovej taške
64303255

790 €210 € 1790 € 520 € 450 €

790 € 649 €

5490 € 5490 €

290 € 670 €

PRE ĽAHŠÍ ZBER ÚRODY A JESENNÉ PRÁCE

PO PRÁCI SI VYCHUTNAJTE ČARO JESENNÝCH DNÍ V ZÁHRADE

násada max. 240 cm 
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Hrniec
smaltovaný, biely, s pokrievkou,  
s dekorom HÚSKY

Pekáč QUEEN LINE
liatinový, s pokrievkou, objem 4,2 l,  
vhodný aj na varenie na všetkých  
druhoch varných platní
61488479

Sada tanierov LUCY
18- dielna, porcelánová, biela,  
dekor zelená špirála
15902206

Hrnček TINA
porcelánový, objem 250 ml,  
dekor húsky/ húsa
201250382

Čajník
smaltovaný čajník  
s pokrievkou,  
objem 2,5 l,  
biely podklad,  
dekor HÚSKY,  
čierna rúčka
30157949

Ošatka
ratanová, oválna, na prípravu  
chleba aj servírovanie

Hrnček s výlevkou
smaltovaný, biely základ, dekor HÚSKY, 
priemer 12,5 cm, výška 11,5 cm, objem 1,4 l
30157833

Obedár
nerezový, objem jednej nádoby 0,75 l,  
priemer 16 cm

Ošatka
ratanová, okrúhla, na prípravu  
chleba aj servírovanie

Kastról HÚSKY
smaltovaný, priemer 16 cm,  
objem 1,5 l, biely s dekorom

Obliečka na vankúš HÚSKA
gobelínová obliečka, rozmery 42x42cm, 
zloženie: 45% bavlna 35% polyester 20% akryl
28730062

Utierka Húsky
bavlnená kuchynská utierka, gramáž 
270 g/m2, 100 % bavlna, 3 kusy v balení
28730106

Sáčok na mrazenie BioBag
na mrazenie potravín, objem 4 l, 
rozmery 24x40 cm, balenie 25 kusov, 
KOMPOSTOVATEĽNÝ
307812891

4990 € 2690 €

440 €1090 € 549 € 890 €

30157666 2 l ø16 cm 8,90 €
30157697 3 l ø18 cm 9,90 €
30157727 4,5 l ø20 cm 12,90 €

30158038 s rúčkou 5,90 €
30157611 bez rúčky 7,49 €

15900133 3 diely 9,50 €
15900134 4 diely 11,50 €

15902705 26x13x9 cm 6,90 €
15902706 32x15x9 cm 7,90 €

15902702 ø 21 cm 6,90 €
15902703 ø 25 cm 7,90 €

18 ks
sada

0,25 l2,5 l

0,75 l

1,4 l

1,5 l4,5 l

4,2 l

3 l

2 l

CENOVÝ TRHÁK

950 €
12 €

25 ks
balenie

330 €4 l

TRADIČNÝ MOTÍV V MODERNOM ŠATE

1 ks = 0,13 €
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POZNÁTE 
Z TV

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

Sušiak na bielizeň STAR
oceľový, ošetrený práškovou farbou,  
celková dĺžka šnúr 15 m
15900075

Sušiak na bielizeň JOLLY
oceľový, celková dĺžka šnúr 18 m, nosnosť 15 kg
354000

Doska žehliaca EUROPA
rozmery dosky 120x38 cm, nastaviteľná  
výška do 95 cm, podklad kovová mriežka,  
bavlnený poťah, odkladacia plocha  
na žehličku i na bielizeň,  
s elektrickou zásuvkou
35422538

Sušiak na bielizeň FILIP
oceľový, ošetrený odolnou práškovou farbou, 
celková dĺžka šnúr 35 m, kvalitné prevedenie, 
moderný dizajn  
15900088

Poťah na žehliacu  
dosku METALLIC
bavlna, 3 mm hrubá pena, metalický povrch 
pre efektívnejšie žehlenie, mix dekorov

Sušiak na bielizeň KLAD
plastový, 4 šnúry, max. dĺžka 6 m, celková 
dĺžka šnúr 24 m, samonavíjací šnúrový sušiak,  
vhodný do kúpeľne a na balkóny
30605479

Sušiak na bielizeň DYNAMIC
na radiátor alebo balkón, dĺžka šnúr 3,5 m
35400303

Taška - módna aj praktická
kvalitný a pevný plast, nosnosť  
až 10 kg, 45x33 cm
3621801

Páska lepiaca Monster
obojstranná, bez lepidla,  
opakovane použiteľná,  
3ks x 3 m, šírka 30 mm
95700028

Závesný veniec
prútený, možnosť zavesenia na dvere,  
mix 2 vzorov, dekorácia
64900497

Závesný veniec
prútený, možnosť zavesenia na dvere,  
mix 2 vzorov, dekorácia
64900498

2750 €

2490 €

1390 €

4290 €

29 € 430 €

35400430 120x38 cm 6,30 €
35400431 130x48 cm 6,90 €

CENOVÝ TRHÁK

2390 €
29 €

1190 €

2490 €1390 €

CENOVÝ TRHÁK

1590 €
19 €

UŽITOČNÉ VECI DO DOMÁCNOSTI

PRAKTICKÝ SUŠIAK, 
KTORÝ JE DOBRÉ  
MAŤ PORUKE

AJ NÁKUPNÁ TAŠKA  
SA VÁM MÔŽE PÁČIŤ

Drží, lepí a fixuje predmety 
všade, vďaka technológii 
nano-grip Mikroskopické 
prísavky zaisťujú absolútne 
silné držanie predmetov
Žiadne zvyšky lepidla  
- funguje bez lepidla.

1 ks = 8,30 €
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Kôš na separovaný  
odpad DUOBIN
plastový, dvojdielny, rozmery 44x33cm,  
výška 50 cm, výklopné veko s pružinou
31069432

Popolnica
pozinkovaná, objem 110 l, priemer 45 cm, 
výška 85 cm, s poklopom, váha 15 kg,  
hrúbka plechu 0,8 mm
6000341

Stojan/kôš na odpad FLIPO 2
stojan na dve odpadkové vrecia, rozmery 83x37 cm, 
výška 82 cm, kovový stojan s plastovým uchytením 
vriec na odpad, s poklopom
35240996

Popolnica
plastová, objem 120 l, hmotnosť 10 kg, 
rozmery 94x48cm, na kolieskach, zelená
6000399

Kôš odpadkový
plastový, závesný, objem 5,2 l, rozmery 
21x27x16,5 cm, závesný na dvierka linky,  
bez veka, mix farieb
641057109

Vrece na odpad STRONG
odolné, 10 kusov v balení

Vrece na odpad
polyetylénové, objem 120 l,  
rozmer 70x110 cm,  
25 ks v balení

Vrece na odpad BioBag
100% kompostovateľné, vhodné na použitie 
spolu s košom na bioodpad, 25 kusov v balení

Kôš na bioodpad
plastový, priedušný, objem koša 7 l, vhodný 
na 10 l vrecia BioBag, rozmery: 21x25,5x22 cm
307811508

Strečová fólia
transparentná, širka 50 cm, 
hmotnosť 2,1 kg, na balenie  
a ochranu tovaru a nábytku
989022

1990 €

5490 €

1990 €

33 €

3 €

270 €

7839302 transparentné

7839310 zelené

7839308 žlté

3699053 120 l 1,69 €
3699055 240 l 5,90 €

10 ks
balenie

120 l

120 l110 l

5,2 l

120 l

240 l

690 €
307810211 10 l 3,30 €
307816077 30 l 4,20 €

25 ks
balenie

10 l

30 l7 l

690 €

SEPAROVANÍM TVORÍME LEPŠIU BUDÚCNOSŤ
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Ergonomické uchopenie

Frekvencia kmitu 0-2300/min.

Presné rezanie + 3 stupne orbitálneho rezu - predkmytu

Beznástrojový systém nastavenia uhla rezu -45° / +45°

Zdvih pílového plátku až 25 mm

Jednoduchá výmena rezacieho plátu pomocou rýchloupínacej hlavy

Ergonomické uchopenie

Sklon rezu 0° - 50°

Imbusový systém

165 mm / 20 mm / 24T kotúč

Bezpečnostný kryt

Vodiaca hliníková lišta

VĎAKA SYSTÉMU JEDNEJ BATÉRIE PRE VŠETKY ZARIADENIA:

• šetríte svoje peniaze (stačí vám jedna-dve batérie pre viacero zariadení)

• pracujete pohodlnejšie - už žiadne predlžovačky a káble

• pracujete bezpečnejšie       

SLOBODA PRI PRÁCI?
OSLOBOĎTE SA OD KÁBLOV

Bezpečnostný spínač

3 polohy pomocnej rukoväte

Max. rýchlosť otáčok 9500 ot./min.

Max. priemer kotúča 125 mm

Jednoduchý upevňovací systém krytu kotúča

Skrytý kľúč v prídavnej rukoväti

Rýchlosť rotácie 0-1500 ot./min.

Rýchloupínacie skľučovadlo SDS plus

Ergonomické uchopenie

Vŕtanie, vŕtanie s príklepom, príklep/sekanie

Energia príklepu 1,8 J

Frekvencia príklepu 0-5500 úderov/min.

Prídavná rukoväť, otočná o 360°

Rýchlosť otáčok 0-500 / 0-1800 ot./min.

Nastavenie krútiaceho momentu 19+1+1

Vysoký maximálny krútiaci moment 50 Nm

Veľkosť kovového skľučovadla max. 13 mm

Frekvencia príklepu 0-9000 / 0-32400 úderov/min.

Ergonomické uchopenie

KUFRÍK 
V CENE

Vŕtačka - skrutkovač CD-B0318E
AKU 18V SYSTEM PROKIN, uťahovačka s príklepom, profesionálny bezkartáčový motor, 2 rýchlosti  
(0-500 ot. / 0-1800 ot.),  skľučovadlo s bezkľúčovým rýchloupínaním, ideálna  
pre každého domáceho majstra
15910011

Vŕtačka s príklepom RH-L0118
AKU 18V SYSTEM PROKIN, SDS + uchytenie vrtákov, rýchlosť 0-1500 ot./min., počet úderov príklepu 
0-5500 /min., 3 režimy, ideálna vŕtačka pre každého domáceho majstra
15910030

2,0 Ah
15910001 

4,0 Ah
15910002

V ponuke  
aj batérie:

Uhlová brúska AG-L0118
125 mm, AKU 18V SYSTEM - STARTER KIT,  
max. otáčky 9500 ot/min, rúčka  
v troch polohách,  
kľúč uložený  
v tele rúčky
15910029

7490 €

7490 €

99 €

KOMPLET SADA OBSAHUJE 
BATÉRIU A NABÍJAČKU!

KUFRÍK V CENE

Píla okružná CS-L0418
AKU 18V SYSTEM PROKIN, priemer kotúča 165 mm, nastavenie  
uhla náklonu 0-50°, hĺbka rezu pri 0° – 55 mm, pri 45° – 40 mm
15910050

Píla priamočiara JS-L0118
AKU 18V SYSTEM PROKIN, variabilné nastavenie rýchlosti 0-2300 ot.,  
rýchloupínanie pilového listu, max. hrúbka rezaného  
materiálu drevo/kov: 65 mm, 8 mm
15910040

5990 €

5490 €

BALENIE NEOBSAHUJE  
BATÉRIU ANI NABÍJAČKU

BALENIE NEOBSAHUJE  
BATÉRIU ANI NABÍJAČKU

BALENIE NEOBSAHUJE  
BATÉRIU ANI NABÍJAČKU

BALENIE NEOBSAHUJE  
BATÉRIU ANI NABÍJAČKU

KUFRÍK 
V CENE

KUFRÍK 
V CENE

18V
s y s t e m

165mm 0°-50°
sklon

3 800
otáčok imbus

Systém
spínač
Bezp.

18V EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ
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Zváračka MMA-200- MINI-C
zvárací invertor, prúdový rozsah 20-195 A, 
kvalitné káble prierezu 25 mm2, funkcia  
HOT START-jednoduchšie zapálenie oblúka, 
ANTI-STICK-zváranie bez lepenia elektródy, 
ľahká a výkonná zváračka
15904200

Kotviaca pätka
nastaviteľná 0-200 mm,  
U profil, s hrotom 
4189071

Kotviaca pätka
oceľová, nastaviteľná, zdobená,  
nastavenie od 0-200 mm
4189076

Uhlová brúska PROKIN  
SF7C224-T2
max. priemer kotúča 230 mm, výkon  
2400 W, 3 body uchytenia rúčky,  
aretácia kotúča tlačidlom
15904155

Kotviaca pätka
nastaviteľná 0-200 mm,  
U profil, ozdobná
4189074

Kotviaca pätka
oceľová, pozinkovaná,  
nastaviteľná 0-200 mm,  
na platni
4189075

Rebrík AL
hliníkový, trojdielny, úprava pre použitie  
na schody, 3x7-priečkový, prepravná dĺžka 
201 cm, max. výsuv 399 cm, nosnosť 150 kg
40407807

Stavebná 
miešačka 
CM140
celkový objem 120 l, 
užitočný objem 70 l, 
výkon 550 W, 230 V, 
hmotnosť 51 kg
708000070

Rebrík AL HOBBY
hliníkový, univerzálny, trojdielny,  
3x9-priečkový, prepravná dĺžka  
258 cm, max. výsuv 569 cm,  
nosnosť do 150 kg 
40407609

Fúrik bantam
korba z ťahaného plechu,  
objem 60 l, červená farba korby,  
čierna oceľová kostra
708105601

Maltovník
plastový, obdĺžnikový

Stavebné vedro
plastové, pružné, s rúčkou

630 €790 €

8490 €

690 € 549 €

119 €

279 €

139 €

4990 €

CENOVÝ TRHÁK

149 €
179 €

40339012 12 l 1,20 €
40339016 16 l 1,70 €
40339020 20 l 2,20 €

40339145 45 l 4,50 €
40339165 60 l 5,50 €
40339191 90 l 6,70 €

20 l

90 l

16 l

60 l

12 l

45 l

A PRÁCA PÔJDE AKO PO MASLE

PRENOSNÁ  
A VÝKONNÁ
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Krbové kachle  
AMBASADOR E
Štedrý objem výmenníka a hrubý 
oceľový plášť sú nespornými 
prednosťami kachlí s keramickým 
obkladom.

Krbové kachle  
FIKOTERM Kerpen II
Tradičný slovenský výrobok 
s otočným roštom, ktorý si 
pamätajú aj vaši starí rodičia 
pod názvom „peterky“.

Krbové kachle  
FILEX Hb
Klasika s liatinovými presklenými  
dvierkami vám dopraje upokojujúci  
pohľad na oheň.

Krbové kachle 
BOZEN
Smaltovaná klasika s priezorom, 
ktorú využijete na vykúrenie 
jednej miestnosti, prípadne  
aj priľahlých.

Krbové kachle 
ALVESTA
Moderné kachle  
s obkladom z pieskovca.

Krbové kachle 
EKONOMIK LUX
Super pomer ceny  
a výkonu.

Krbové kachle  
TARA
Do menších priestorov, 
ktoré však vykúria  
s dostatočnou rezervou.

449 €

165 €

299 € 259 €

229 €

849 €

139 €

22 kW

v

17 kW

22 l

105x49x46 cm

118 mm

vrchný

98 kg

82 %

Napojte si
ich na 
radiátor 
a ušetrite.

s vým
en

n
íkom

2,5 - 7,5 kW

89x29x32 cm

120 mm

zadný

58 kg

78 %

5 kW

68x44x35 cm

120 mm

zadný

75 kg

79 %

7,5 kW

90x33x35 cm

120 mm

zadný

69 kg

78 %

2000182

6 kW

80x43x35 cm

120 mm

vrchný

55 kg

66%

čierne

203729

čierne

203856

6,5 kW

93x36x33 cm

120 mm

vrchný

37 kg

76%

čierne

203888

čierne

2000125

čierne

2000200

8 kW

112x57x39 cm

150 mm

vrchný

137 kg

82 % 2000166

VYCHUTNAJTE SI UPOKOJUJÚCI POHĽAD NA PLÁPOLAJÚCI OHNÍK  

VO VAŠICH NOVÝCH KACHLIACH
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Sporák ELEGANT new line
Smaltovaný model v 3 farbách je vhodný  
na vytvorenie tej správnej atmosféry  
vašej chatky či víkendovej chalupy.

Sporák EKONOM De lux
Spoľahlivý slovenský výrobok vás očarí dlhou  
životnosťou a bohato vybavenou rúrou na pečenie  
(rošt, hlboký a plytký plech, teplomer).

Sporák TREND
Na platni uvarí, na plechu upečie, aj výhľad na ohnisko 
poskytne. Šikovný sporák je navyše vybavený  
aj praktickým poklopom a liatinovými dvierkami.  
Určite sa Vám zíde aj plech na pečenie.

Sporák ALFA TERM 20/A
Osvedčený model, ktorý ponúka  
možnosť napojenia na radiátory.  
Súčasťou výbavy je termostat,  
manometer, praktický poklop  
a nastaviteľný rošt ohniska  
(leto/zima).

499 €

1390 €

389 €

599 €

7,5 kW

86x89x57 cm

120 mm

bočný

96 kg

77%

ľavý - 203710

pravý - 203709

ľavý - 2000058

pravý - 2000057

23 kW

14 kW

14 l

90x85x60 cm

150 mm

bočný, vrchný

170 kg

74%

s vým
en

n
íkom

Možnosť 
napojiť sporák 
alebo kachle 
na radiátor.

VYBERTE SI  

SVOJU FARBU

TEPLOMER  
NA SKLE RÚRY

9,5 kW

71x82x59 cm

120 mm

bočný, zadný

74 kg

83 %

7 kW

85x75x60 cm

120 mm

bočný, zadný, vrchný

126 kg

79 %

ľavý - 203460 

pravý - 203459
ľavý - 203492

pravý - 203491

hnedý

ľavý - 203494

pravý - 203493

„PEKNÝ SOM, VARIŤ VIEM AJ UPEČIEM. A EŠTE VÁS AJ ZOHREJEM” 

 

krémový

ľavý - 203473

pravý - 203472

ľavý - 203486

pravý - 203485
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Kutáč
oceľový, rúčka drevená, dĺžka 56 cm
15903031

Nadstavec
na komínový kartáč, drôtený,  
točený, závit M12

Krbové náradie 
KLASIK Skveler
kombinácia kov- nerez, 
4-dielne+ stojan, výška 
65 cm, lopatka, metlička, 
kutáč, kliešte
15900082

Krbové náradie  
TARTAROS Skveler
sada obsahuje kutáč, metličku,  
lopatku + stojan, poniklovaný  
povrch, luxusný vzhľad,  
výška 59 cm
15903024

Komínový kartáč
drôtený, rúrkový, na závit

Stojan na rezanie dreva
oceľový rám, rozmery vxšxd 119x38x101 cm, 
na drevo do priemeru 20 cm
25699991

Odstraňovač sadzí PEPO 
polienko pre čistenie usadenín v komínoch, 
hmotnosť 1100 g, vysoká účinnosť
952072

Noša na drevo HEBA
oceľová, rozmery 45x35x36 cm, ozdobná
15903018

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

Pílka na drevo
rámová

390 €

29 €

45115837 3 m 5,49 €
45115875 7 m 9,90 €

45115196 ø 120 mm 1,90 €
45115226 ø 150 mm 2,10 €649 €

3590 €

CENOVÝ TRHÁK

2290 €
27 €

CENOVÝ TRHÁK

4490 €
50 €

CENOVÝ TRHÁK

5490 €
60 €

40324135 610 mm 6,30 €
40324142 800 mm 6,90 €

KEĎ SA ŤA ZIMA OPÝTA, ČO SI ROBIL V LETE

ŠIKOVNÝ POMOCNÍK,
KTORÝ NEJE A NEPIJE
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Komínové dvierka
pozinkované, rozmery 20x36 cm,  
otváranie skrutkovačom
409000

Reflexná fólia
0,7x100 m, hrúbka 2 mm, za radiátory,  
do teploty 85 °C, odráža teplo z vykurovacích 
telies a tým zvyšuje ich efektivitu
941007

Komínové dvierka
plechové, rozmery 20x36 cm,  
základný náter, otváranie  
skrutkovačom
4090306

Lepidlo na tesniace šnúry
na kachle, sporáky, odolnosť do 1100°C, 
objem lepidla v tube - min. 20 ml
42941950

Tesniaca šnúra
sklokeramická, na sporáky a kachle,  
s lepidlom do 1100°C, dĺžka šnúry 2,5 m, 
objem lepidla min. 20 ml

Dymové koleno
oceľové, hrubostenné, uhol 90 stupňov

Dymová rúra
oceľová, hrubostenná

Rukavica SOLO
samostatná rukavica  
na pravú ruku  
z hovädzej usne,  
s vnútornou  
bavlnenou  
podšívkou,  
veľkosť 10,  
pre manipuláciu  
s grilom, pecou  
alebo krbom
3141011

Plech pod kachle
oceľový, farba antik

Krbový ventilátor
s oscilačným rotorom, poháňaný teplom,  
bez potreby napájania, osciláciu je možné 
vypnúť a je dostupná od cca 90° C, pracovná 
teplota 50° C až 350° C, tichá prevádzka,  
výška 22 cm
70108759

Vysávač na popol  
KL1101 PROKIN
nerezový, príkon: 800 W,  
rozmery 31x31x36 cm,  
hmotnosť 4 kg,  
dvojitá filtrácia
15903115

1390 €

130 € /bm

1190 €

170 €
42941980 8 mm 5,49 €
42941910 10 mm 6,30 €

409821209 ø 120 mm / hrúbka steny 1,5 mm 15,90 €
409821509 ø 150 mm / hrúbka steny 2 mm 21,00 €

409811205 ø 120 mm /d. 50 cm / h. 1,5 mm 13,90 €
409811501 ø 150 mm /d. 100 cm / h. 2 mm 29,00 €
409811515 ø 150 mm /d. 50 cm / h. 2 mm 16,90 €
409811201 ø 120 mm /d. 100 cm / h. 1,5 mm 22,90 €

549 €

4180003 47x60 cm 8,90 €
4180005 50x80 cm 15,90 €
4180004 60x80 cm 24,90 €

89 €

CENOVÝ TRHÁK

42 €
47 €

U NÁS NÁJDETE VŠETKO
POTREBNÉ PRE PRICHÁDZAJÚCU 
VYKUROVACIU SEZÓNU

VYKURUJTE  
EFEKTÍVNEJŠIE
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Lepidlo na myši
netoxické lepidlo na hlodavce a škodlivý 
hmyz, odolné voči vode, nevysychá,  
tuba 150 ml/135 g
1056100

Návnada mäkká RATIMOR 
BRODIFACOUM
rodenticíd vo forme mäkkej návnady, 
hmotnosť 150 g, určený k ničeniu myší  
a potkanov
105052601

Pasca na hlodavce
oceľové pletivo, klietková pasca  
na zvieratá, humánna

Respirátor FFP2
10 ks
63599023

Dosky na myši a potkany
lepiaca doska 28x14 cm, sada 2 kusov,  
na chytanie a hubenie myší a potkanov  
v obytných a obchodných priestoroch
105051641

Postrek PROTECT 
NATURAL
na odpudzovanie  
kún a iných  
drobných  
divoko žijúcich  
cicavcov,  
nevhodný  
na ošetrenie  
miest chovu  
zvierat,  
objem 500 ml
105011970

Návnada RATIMOR  
BROMADIOLON
rodenticíd vo forme granulovej  
návnady, hmotnosť 150 g, určený  
k ničeniu myší a potkanov
105052729

Pasca na potkany
kovová, na potkany, rozmery 17x9 cm
4100606

Dezinfekčný gél
na ruky, na báze alkoholu, 
určený na rýchle a bezpečné 
čistenie, objem 100 ml
240320201

Plašič na hlodavce
elektrický, funguje aj na pavúky, mravce, 
šváby, napájanie 220 V, spotreba 7 W,  
funguje v okolí cca 120 m2

10522201

Pasca na myši
domčeková, pozinkovaná,  
odolná, priemer 10 cm
4100609

Roztok DEZINFEKT
univerzálny dezinfekčný 
roztok na ruky, povrchy  
a plochy na báze  
alkoholu,  
objem 1 000 ml
310320201

Zrno na potkany  
RODENTOX
rodenticíd vo forme zrna, hmotnosť  
3x50 g, určený k ničeniu potkanov,  
spôsobuje oneskorený úhyn
105011106

Odpudzovač kún KUNAGONE
odpudzuje kuny a chráni pred poškodením 
elektrickej inštalácie auta, vhodné  
aj do pokrovia a podobne, zloženie: tepelne 
ošetrená psia srsť s prídavkom rastlinného 
vosku s vôňou, ktorá odpudzuje divoké 
zvieratá
3141044

170 €

290 €

290 €

149 €

1349 €

290 €

110 €

27 €

3 €

170 €

390 €

406221094 100x18x23 cm 44,90 €
406221092 50x14x14 cm 19,90 €

CENOVÝ TRHÁK

490 €
8 €

CENOVÝ TRHÁK

110 €
390 €

1 l = 11 €

100 ml

500 ml

1000 ml

ABY „NÁS” MYŠI NEZOŽRALI 

VEDELI STE, ŽE?

ZNIČTE BAKTÉRIE A VÍRUSY

Myš sa v teplých mesiacoch 
zdržuje vonku, ale na jeseň 
sa presúva do domov,  
pretože si hromadí potravu 
na zimu. Spôsobuje škodu 
nie len na nábytku, ale  
aj na izoláciach. Myš si  
rada pochutná aj na úrode 
alebo na krmive pre zvieratá.


