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Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní   od 05.09. do 30.09.2022  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

Pripravte si svoju  
vitamínovú bombu!

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

Barel
plastový,  
so zátkou  
a vekom,  
objem 50 l,  
na kvas,  
hrdlo 20 cm

308953500

Rezačka na kapustu
z kvalitného bukového dreva, 
rozmer 55x19 cm, 3 extra  
ostré nože

30226182

10581102 10 l 27,90 €
10581202 20 l 37,90 €
10581302 30 l 45,90 €

2490 €

1890 €
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Rezačka na kapustu
z kvalitného bukového dreva, rozmer  
95x25 cm, 4 extra ostré nože

30226160

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

30226183

Ťažítko do suda
keramické, 2-dielne

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

1960100

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

3030176

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

Drvič na drobné ovocie
mechanický, ručný, vhodný na hrozno a bobule, 
nedrví drobné kôstky vďaka hliníkovým 
vrubovaným valcom, rozmery 65x40x52 cm

15900435

Drvič na veľké ovocie
mechanický, ručný, vhodný na jablká, hrušky, 
násypník nerez, hliníkové valce s hrotmi,  
rozmery 57x35x23 cm

15900430

Demižón
sklenený, plastový 
obal, s ušami

Lis na ovocie Skveler
drevo, kovový podstavec,  
v balení sieťka, tyč  
pre ľahšie lisovanie

Vykrajovač  
jablčných  
jaderníkov
nerezový,  
dĺžka 21 cm

64303176

Cedník
hustý, nerezový, priemer  
205 mm, s rúčkami

64301336

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

890 € 2990 €

10589521 do 17/20/27 l suda, cca. 1,5 kg 8,49 €
10589522 do 30/40 l suda, cca. 2 kg 9,90 €6990 € 570 €

2390 €159 €

CENOVÝ TRHÁK

8990 €
99 €

302110 10 l 14,99 €
302120 20 l 21,99 €
302134 34 l 26,90 €

15900403 18 l 114,90 €
15900404 30 l 159,00 € 249 €349 €

10581102 10 l 27,90 €
10581202 20 l 37,90 €
10581302 30 l 45,90 €

KAPUSTOBRANIE VO VEĽKOM ŠTÝLE

10 l

20 l

34 l
30 l

18 l
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Kefa na demižóny
dĺžka 71 cm, šírka 8 cm, 
zaoblený tvar, špeciálny 
profil, hrubé štetiny, 
ohybný drôt  
pre dosiahutie  
do vypuklých  
miest

770352102

Liehomer
stupnica  
do 100 %,  
dĺžka 24 cm

19100110

Muštomer
sklenený, 
dĺžka 29 cm, 
meria obsah 
zkvasiteľných 
cukrov v kg/hl  
pri 15 °C, rozsah 
10-30 stupňov

19100122

Cukromer
sklenený, dĺžka  
37 cm, rozsah 
stupnice  
0 %-20 %, dielik 
0,2%, meria 
hmotnostné  
% sacharózy  
vo vodnom roztoku 
pri 20°C

19100112

Fľaše na víno
sklenené, objem  
750 ml, zelená

770631471

Fľaše
sklenené, číre, objem 
500 ml, hranatý tvar, 
uzáver na závit

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

19100105

Stojan na fľaše
borovicové drevo, na vínové 
fľaše, rozmery 72x25x166 cm, 
na uloženie 77 vínových fliaš

770520010

Hadica  
na víno
plastová,  
priehľadná

Hever na víno
plastový, objem 1 l

9046073

Odmerný 
valec
sklenený,  
s odmerkou,  
objem 250 ml, 
plastový  
podstavec

19100104

Vínomer
sklenený,  
na meranie 
alkoholu  
v hroznových 
vínach  
v objemových 
percentách 
(stupňoch 
Malliganda),  
dĺžka 22 cm

19100103

Kvasná 
zátka
sklenená, 
priemer 
rúrky 8 mm

30226024

649 €

690 € 690 € 599 €

110 € 199 €

770631493 jablkovica

770631494 marhuľovica

770631491 slivovica

2290 €390 €
5002315 1,5 m 2,80 €
5002314 2 m 2,99 €

799 €549 € 120 €

CENOVÝ TRHÁK

42 €
50 €

ULOŽTE SI STAROSTLIVO VŠETKO, ČO MÁ GRÁDY

750 ml

500 ml

1000 ml

2 m

1,5 m
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Vozík RAPID 6
kovová konštrukcia, rozmery korby 
45x64x28 cm, nosnosť 80 kg,  
hmotnosť 11 kg, koleso bezdušové

6000803

Univerzálny vozík XXL
4-kolesový, nosnosť 300 kg, nafukovacie kolesá, rozmery 
125x65x32 cm, vnútorný rozmer 120x60 cm, sklopné bočnice, 
pogumovaná rukoväť, možnosť  
pripojiť cez oje

15900190

Záhradný vozík
plastový, objem 85 l, max. nosnosť  
85 kg, rozmer horného  
otvoru 60x52 cm

36898380

Fúrik
objem 60 l, nafukovacie koleso,  
ťahaná korba

708105602

Skladacia prepravka
plastová, rozmery 48x35x24 cm,  
zložená 48x35x10 cm, čierna

3182510002

Sud na vodu
plastový, objem 200 l, veko, 
výpustný ventil

884520

Rezačka na repu
kovová, stojanová,  
výška 80 cm,  
násypník  
27x27 cm

4100601

Šrotovník
elektrický, s 50 l nádobou, výkon 1,2 kW,  
4 výmenné sitá - otvory ø 1,5/2,5/4/7 mm, 
výkon 30 až 200 kg za hodinu

40222053

Bubon  
na rezačku
kovový,   
priemer 20 cm,  
výška 24 cm

4100602

Oberač ovocia
kovový, s teleskopickou tyčou (1,7 m), 
vysunie sa do 3 m, priemer oberáka 15 cm

40345034

Strečová fólia
šírka 50 cm, 130 m návin,  
na balenie a ochranu tovarov, 
transparentná

989022

Sud
plastový, objem 75 l,  
bez veka, čierny

8803023

119 €

179 €

2190 €6490 €

590 € 2190 €

44 €

249 €

1490 €

1390 €

790 €

1490 €

… A BUDETE SA DO ZÁHRADY EŠTE VIAC TEŠIŤ

85 l60 l

200 l

nosnosť  
300 kg

VÄČŠÍ 
ROZMER

NÁDHERNÝ  
ČERVENÝ

AŽ 3 M

75 l
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10 kg
UNIKÁTNY 
PRÍRODNÝ  
KOMPOST  
OD DÁŽĎOVIEK

OVERENÉ 
PRAXOU

Zemný vrták
oceľový, ručný

4180029

Hnojivo vermikompost
prírodné hnojivo produkované dážďovkami, 
granulované, objem 10 kg

9110902

Švédske hrable
kovové, násada dĺžky 120 cm,  
nastaviteľná šírka hrablí

40345050

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

36814801

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

4102111

Úzka lopata
oceľová silná,  
povrchová úprava,  
šírka 18 cm

1570011

Rýľ
rovný, oceľový, 
sklolaminátová 
násada  
80 cm, 
pogumovaná 
Y-rukoväť

708105354

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

1570002

Vidly
kované, 4-zubé, s drevenou  
násadou, šírka 22 cm

1570031

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

252510

Netkaná  
textília
rozmery 1,6x10 m,  
hustota 50 g/m2,  
proti rastu buriny,  
udržuje vlahu

Tkaná 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

4180029 ø 140 mm 21,90 €
4180030 ø 200 mm 31,90 €

1890 €

790 € 490 €699 €

649 € 749 €

999 €

159 €

590 €
40345551 čierna

40345538 hnedá

15901421 10 m 10,90 €
15901422 20 m 21,90 €

CENOVÝ TRHÁK

1390 €
18 €

VAŠA ZÁHRADA, SKUTOČNÝ RELAX

20 m

10 m

1 kg = 1,89 €

KEĎ TREBA 
ZAVŔTAŤ  
DO ZEME
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Krycia plachta STANDARD
zakrývacia, na obvode upínacie oká, modrá

Krycia plachta PROKIN
kvalitná a pevná plachtovina  
z polyetylénu, hrúbka 140 g/m2,  
s okami  
pre lepšie  
uchytenie

Rebrík AL HOBBY
hliníkový, univerzálny,  
trojdielny, 3x11-priečkový,  
prepravná dĺžka 315 cm,  
max. výsuv 711 cm,  
nosnosť do 150 kg

40407611

Rebrík AL HOBBY
hliníkový, univerzálny, 
trojdielny, 3x7-priečkový, 
prepravná dĺžka  
201 cm, max. výsuv  
399 cm, nosnosť  
do 150 kg

40407607

Dvojitý rebrík
drevený, 5-priečkový,  
výška 165 cm,  
hmotnosť 8 kg,  
nosnosť do 150 kg

4020005

Schodíky AL
obojstranné, hliníkové, 6 stupienkov, 
nosnosť 150 kg, výška 124 cm

40401926

Kotol na guláš smaltovaný
závesný

8
5

 c
m

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

124023

Parková lavica ILIANA
rozmery 170x62x80 cm, hrúbka dreva  
37 mm, s ochranným náterom

232155

Parková lavica MÁRIA
masívne liatinové nohy, prírodné drevo 
z ihličnanov hrubé 37 mm, rozmery 
155x59x78/38 cm, vhodná aj na upevnenie 
do zeme, nosnosť 240 kg

232156

708600055 2x3 m 2,49 €
708600057 3x5 m 5,90 €
708600060 5x8 m 15,90 €

15905101 2x5 m 9,90 €
15905102 3x4 m 10,90 €
15905104 4x5 m 17,90 €
15905106 5x6 m 24,90 €

149 €

5490 €

CENOVÝ TRHÁK

222 €
250 €

6490 €

124004 20 l 21,90 €
124006 25 l 24,90 €

9490 €129 € 179 €

PO PRÁCI ODMENA - PRAVÝ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ

14
0

 g
/m

2
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Panvica  
MODENA
na palacinky,
priemer 28 cm, 
vhodná na všetky 
typy sporákov 
vrátane indukcie, 
dvojvrstvový 
nepriľnavý povrch

15900375

Panvica  
MODENA SMILE
na lievance a volské oká, 
celkový priemer 27 cm, 
vyrábaná razením,  
vhodná na všetky typy 
sporákov vrátane indukcie, 
dvojvrstvový nepriľnavý 
povrch vysokej kvality

15900380

Detský hrnček
porcelánový, objem 225 ml,  
dekor slon

18710039

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

Odkvapávač
nerezový podnos a bočný box  
na príbor, rozmery 47x32x13 cm, 
pochrómovaný odkvapávač

15900056

Krájač na zeleninu
univerzálny, 6 nadstavcov, rozmery 27x7 cm, 
mix farieb, vhodný do umývačky riadu

44600000

Šálka EVA
sklenená, SIMAX, objem  
250 ml, balenie 4 kusy  
v krabičke, vhodné  
aj na kávu

2012452

Detský tanier KUBA
porcelánový, biely

Tanierová sada LUCY porcelán Skveler
18- dielna, 6x plytký ø 27 cm, 6x hlboký  
ø 23 cm, 6x dezertný tanier ø 23 cm,  
dekor biela ruža

15902203

Kávovar
hliníkový, na 6 šálok,  
nie je vhodný  
do umývačky

64301838

Strúhadlo
nerezové strúhadlo,  
so zásobníkom,  
rozmery 24x14,5x11,5 cm, 
ergonomická protišmyková 
rukoväť

64301882

Ošatka
ratanová, na prípravu domáceho chleba, 
okrúhla, priemer 21 cm

15902702

Hrniec s pokrievkou
smaltovaný, čierny  
prskaný

Pekáč
smaltovaný, dvojdielny

Keramický pekáč
glazovaný, objem 5 l,  
rozmery 37,5x24x15 cm

33000028

249 €

2790 €
15900133 3 diely 11,99 €
15900134 4 diely 13,90 €1890 € 1590 €

249 €
18710013 hlboký (ø 19 cm)

18710014 plytký (ø 21 cm)

1390 €

799 €

699 €

2490 €1590 €

344150132 ø 32 cm / objem 21,5 l 31,90 €
344150136 ø 36 cm / objem 31,5 l 37,90 € 2490 €

327130380 ø 38 cm / 5,6 l 22,90 €
327130420 ø 42 cm / 11 l 29,90 €

CENOVÝ TRHÁK

37 €
45 €

OD PANVICE PO TANIERE. VŠETKO, NA ČO SI SPOMENIETE

225 ml

18 ks
sada

5 l31,5 l 11 l

21,5 l 5,6 l

1 kg = 3,98 €
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Džezva
smaltovaná, objem 900 ml,  
praktický pomocník s výlevkou,  
ľudový motív Čičmany

327067083

Hrnček
smaltovaný, objem 1 l, priemer 12 cm,  
s výlevkou, ľudový motív Čičmany

327004127

Smaltovaný hrniec
s pokrievkou, ľudový  
motív Čičmany

Kastról
smaltovaný, s rúčkou,  
ľudový motív Čičmany

327415142

Kastról
smaltovaný, s rúčkou,  
ľudový motív  
Čičmany

Hrnček
smaltovaný, objem 0,7 l, priemer 10 cm,  
s rúčkou, ľudový motív Čičmany

327066103

Celoslovensky známa obec Čičmany tento rok oslávila  
svoje 750. výročie od prvej písomnej zmienky.  
Aj napriek tomu, že obec je našim národným klenotom  
a hrdosťou, pomaly vymiera. 

V Kinekuse veríme, že treba udržiavať a podporovať trvalé 
hodnoty a najmä tie slovenské. Preto sme pre Vás pripravili  
krásnu kolekciu smaltovaného riadu so vzorom Čičmany.

Za každý predaný produkt z tejto kolekcie finančne  
podporíme túto nádhernú obec, aby sme ju tak pomohli 

uchovať aj pre budúce generácie. 

SPOLOČNE PODPORUJEME

SLOVENSKÉ HODNOTY

1290 € 790 €790 €

327002162 2,5 l 13,99 €
327002192 4 l 17,90 €
327002232 8 l 24,99 €
327002302 17,5 l 39,90 €

327413182 2 l 14,90 €
327413222 4 l 19,90 €

890 €

KOLEKCIA 

ČIČMANY

0,9 l 1 l0,7 l

17,5 l4 l

4 l

8 l2,5 l

2 l

1 l

NOVIN
KA
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Sušiak na bielizeň HAPPY Skveler
oceľový, rozmery 174x68x110 cm, dĺžka šnúr 20 m

15900070

Sušiak na bielizeň JOLLY SKVELER
oceľový, celková dĺžka šnúr 18 m, rozmery  
180x55x93 cm, nosnosť 15 kg

354000

Sušiak na bielizeň IRINA
oceľový, dĺžka šnúr 20 m,  
rozmery 60x30 cm, rozkladací

3241120

Žehliaca doska  
REFLECTOR P
podklad kovový, bavlnený  
poťah na doske,  
nastaviteľná výška  
do 95 cm, rozmery dosky  
120x38 cm, elektrická  
zásuvka, odkladací  
priestor, rukávnik

35422738

Šarkan
farebný, rozmery 87x81 cm, chvost dlhý  
4 m, s jednou rúčkou, lanko 36 m

64303276

Šarkan klasik
polyesterový, rozmery 52x57 cm, chvost 4 m,  
s rukoväťou, dĺžka lanka 36 metrov

64303233

Detská reflexná vesta
pre deti vysoké 100-120 cm, obvod  
hrudníka 54-60 cm (pre deti vo veku 3-6 r.),  
zapínanie na suchý zips

Plynový varič SOLO
základná verzia turistického variča, výkon 
1,2 kW, priemer 15 cm, napojenie priamo  
na 2 kg PB fľašu, spotreba plynu cca.  
100 g/hod. = 20 hodín varenia na jednu  
PB fľašu

2001317

Turistický varič SPARK
výkon 2,6 kW, skladací, balené  
v malom puzdre,  
váha 80 g, čas  
do bodu varu  
1 l  vody - 3 min.  
40 sek., spotreba  
186 g/hod.,  
bez kartuše

20014001

Plynová kartuša
náplň zmes bután/propán,  
hmotnosť 230 g,  
závit s ventilom

20012006

VYŠANTITE SA  
S DEŤMI

1590 €44 €

CENOVÝ TRHÁK

3990 €
47 €

CENOVÝ TRHÁK

53 €
60 €

390 €

330 €
205052 dievčenská

205051 chlapčenská2990 € 2290 € 550 €

CENOVÝ TRHÁK

299 €
4 €

NAJPRV TROCHU PRÁCE, A POTOM...

... ZÁBAVA SO ŠARKANOM

230 g
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5,2 l

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

4017035

Ciroková metla
5 krát prešívaná,  
s drevenou násadou, 
šírka 30 cm,  
celková dĺžka  
metly 143 cm

4610303

Detská metla
ciroková metla,  
s drevenou násadou,  
3 krát prešívaná,  
šírka 22 cm, celková 
dĺžka metly 102 cm

4610307

Rohová metla
metla so zahnutými štetinami, 
koniec metly polohovateľný 
do 45° pre lepšiu manipuláciu, 
teleskopická tyč,  
dosah až 4 m

44600011

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

15900074

Kôš na odpad FLIPO 3
stojan na 3 vrecia, rozmery 117x37 cm, 
výška 82 cm, kovový stojan s plastovým 
uchytením vriec na odpad, s poklopom, 
farba žltá/zelená/modrá

35241000

Kôš na separovaný odpad DUOBIN
plastový, dvojdielny, rozmery 44x33 cm, 
výška 50 cm, výklopné veko s pružinou

31069432

Odpadkový kôš
plastový, závesný, objem 5,2 l,  
rozmery 21x27x16,5 cm,  
na dvierka kuchynskej  
linky, bez veka

641057109

Vrece na odpad STRONG
mimoriadne pevné vrecia  
na odpad, balenie 10 kusov

Vrecia na stavebný odpad
LDPE fólia, objem 120 l, rozmery  
60x110 cm, nosnosť až 50 kg,  
balenie 3 kusy

4380969501

Popolnica
plastová, objem 120 l, rozmery 94x48 cm, 
na kolieskach, zelená

6000399
Zakrývacia fólia Skveler
dvojvrstvová, filcová vrstva  
pre absorbciu tekutín, spodná 
nepriepustná fólia, protišmyková,  
hustota 180 g/m2, rozmery 1x10 m

15901500

Poštová schránka JAKUB
nerezová, rozmery 41x36 cm, šírka 10 cm, 
predné dvierka sklo, v spodnej časti  
priestor pre noviny a letáky, do interiéru  
aj exteriéru, zámok a dva kľúče

15901531

Poštová schránka OSKAR
nerezová,  predné dvierka polopriehľadné, 
sklenené, 36x31x10 cm, zámok a dva kľúče

15901533

549 € 590 € 330 €

1590 €

33 €

3 €

3699053 120 l 1,90 €
3699054 160 l 2,70 €
3699055 240 l 6,49 €

3490 €899 €59 € 59 €

CENOVÝ TRHÁK

199 €
2,70 €

CENOVÝ TRHÁK

3490 €
40 €

CENOVÝ TRHÁK

2690 €
30 €

KTO POVEDAL, ŽE VÁS UPRATOVANIE NEBUDE BAVIŤ?

120 l

120 l

AŽ 4 M
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Návnada RATIMOR  
BROMADIOLON
rodenticíd vo forme granulovej 
návnady, hmotnosť 150 g, 
určený k ničeniu myší  
a potkanov

105052729

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

105052601

Návnada RATIMOR  
BRODIFACOUM
rodenticíd vo forme parafínových 
blokov, hmotnosť 300 g, určený  
k ničeniu myší a potkanov,  
odolný proti vlhkosti

105052608

Odpudzovač kún KUNAGONE
odpudzuje kuny a chráni pred poškodením 
elektrickej inštalácie a polstrovania vášho 
auta, použiteľný aj v podkroví a ďalších 
miestach s výskytom kún

3141044

Pasca na hlodavce
kovová odolná klietka,  
rozmery 100x18x23 cm

406221094

Pasca na myši
pozinkovaná, domčeková, priemer 10 cm

4100609

Pasca na myši
plechová, odolná,  
rozmery 10x5 cm

4100608

Pasca na myši
plastová, extra citlivá, 8x5 cm

16201006

Pasca na potkany
kovová, rozmery 17x9 cm

4100606

Plašič na hlodavce
elektrický, napájanie 220 V, spotreba 7 W, funguje  
na princípe vysielania elektromagnetických impulzov,  
max. efekt dosahuje po 21 dňoch, do priestorov  
do veľkosti 120 m2

10522201

Stanička na návnadu 
MULTIBAITER
plastová, pre bezpečné uloženie 
požerových návnad, chráni 
domáce zvieratá

105031301

Lepidlo na myši
tuba 150 ml/135 g, lepidlo na hlodavce  
a škodlivý hmyz je odolné voči vode,  
vlhku, nevysychá a zostáva mimoriadne 
lepkavé, neobsahuje  žiadne jedovaté  
látky, netoxické, nehorľavé  
a bez zápachu

1056100

Lepidlo na myši  
a potkany RATIMOR
lepiace dosky,  
rozmery 28x14 cm,  
sada 2 kusov

105051641

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

290 € 320 € 520 €

399 €

4690 €

059 €

190 €2790 €

CENOVÝ TRHÁK

170 €
2,50 €

CENOVÝ TRHÁK

190 €
2,50 €

CENOVÝ TRHÁK

649 €
9 €

CENOVÝ TRHÁK

349 €
4 €

CENOVÝ TRHÁK

129 €
1,80 €

ABY „NÁS” MYŠI CELÝCH NEZOŽRALI

150 g 150 g 300 g

2 ks
sada

2 ks
sada
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Sporák ELEGANT SD7 new line
Smaltovaný model, je vhodný  
na vytvorenie tej správnej atmosféry  
vašej chatky či víkendovej chalupy.

449 €

7 kW

71x82x59 cm

120 mm

bočný, zadný

74 kg

75 %
ľavý - 203460 

pravý - 203459

ľavý - 203492

pravý - 203491

Sporák DOMINANT 70
Kvalitný smaltovaný sporák 
s preskleným ohniskom. 
Elegantné madlá, v balení 
smaltovaný plech do rúry.

6,7 kW

85x70x60 cm

120 mm

bočný, zadný, vrchný

126 kg

84 %

červený

ľavý - 203714 

pravý - 203713

Vysávač na popol MIR-VC2
výkon 800 W, objem 15 l, špeciálny  
filter na efektívne filtrovaniu popola

35418010

Komínový kartáč
drôtený, rúrkový, na závit

Nadstavec na kartáč
drôtený, točený,  
so závitom M12

Plech pod kachle
oceľový plech, farba antik

Krbový ventilátor
bez potreby napájania, zaistí rovnomernú 
cirkuláciu teplého vzduchu z kachlí, 
pracovná teplota 50 až 350 °C,  
prietok vzduchu 13 m3/min.,  
tichá prevádzka

70108757

Krbové kachle 
EKONOMIK 
LUX
Kachle na tuhé 
palivo, liatinová  
varna platňa,  
zadný dymovod.

Krbové kachle 
EKONOMIK N
Super pomer ceny  
a výkonu.

DOSTUPNÉ  
V PREDAJI  
OD 19.9.

DOSTUPNÉ  
V PREDAJI  
OD 19.9.

299 €219 €

6,5 kW

90x40x46 cm

120 mm

zadný

47 kg

75%

6,1 kW

93x36x33 cm

120 mm

vrchný

37 kg

76% červené

203853

čierne

203888 203855

5 kW

90x33x35 cm

120 mm

vrchný

57 kg

78 %

2,5 - 7,5 kW

89x29x32 cm

120 mm

zadný

58 kg

78 %

899 €

45115196 120 mm 2,49 €
45115226 150 mm 2,70 €

45115835 1,5 m 4,70 €
45115837 3 m 7,49 €
45115875 7 m 13,49 €

4180003 47x60 cm 11,90 €
4180005 50x80 cm 19,90 €
4180004 60x80 cm 26,90 €

6490 €

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

299 €
2000124

čierne

2000123

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

219 € čierne

2000125

CENOVÝ TRHÁK

3990 €
47 €

STAČÍ PRILOŽIŤ A UŽÍVATE SI TEPLO
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Rukavica SOLO
samostatná rukavica (pravá)  
z hovädzej usne, s vnútornou 
bavlnenou podšívkou,  
veľkosť 10, určená  
na ochranu rúk  
pri manipulácii  
s grilom, pecou  
alebo krbom

3141011

Tesniaca šnúra
na sporáky, kachle, nehorľavý  
materiál, dĺžka 2 m + 0,5 m grátis

Kôš FLEXI
plastový, 40x40 cm, s dekorom

70106498

Krbové náradie
s nerezovými 
úchytkami,  
4-dielne (lopatka, 
metlička, kutáč, 
kliešte), priemer 
stojana 18 cm,  
výška 65 cm

70108761

Krbové náradie  
TARTAROS 
Skveler
kutáč, metlička, 
lopatka + stojan, 
poniklovaný povrch, 
luxusný vzhľad,  
výška 59 cm

15903024

Pevný podpaľovač PEPO
drevitý, prírodný, valec,  
100 kusov, kakaová aróma

952073

Pevný podpaľovač PEPO
pevný, biely, 40 kusov podpalkov

952068

Odstraňovač sadzí  
polienko PEPO
na čistenie usadenín v komínoch,  
hmotnosť 1100 g, vysoká účinnosť,  
kvalita PEPO

952072

Stojan na rezanie dreva
kovový rám, rozmery 119x38x101 cm,  
na drevo do priemeru 20 cm

25699991

Prístrešok  
na drevo  
WOODLAND
pozinkovaná oceľ, 
rozmery  
83x163 cm,  
predná výška  
142 cm, zadná  
výška 154 cm 
na dlhodobé  
uskladenie dreva

35416010

Kálačka
hmotnosť 3000 g,  
sklolaminátová násada

708107002

Štiepací klin
oceľový, hmotnosť 2 kg,  
rozmery 23x4,5x4 cm

708107150

549 €

4294194426 6x6 mm 2,90 €
4294194254 8x8 mm 2,99 €
4294194428 10x10 mm 4,99 €

1190 €

4490 € 4490 €

449 € 179 €749 €

6490 €

119 €

2790 €999 €

POVINNÁ VÝBAVA KAŽDÉHO KRBOVÉHO MAJSTRA

3 kg2 kg

POMOCNÍK KTORÝ:
- NEPIJE
- NEFAJČÍ
- VŽDY RÁD POMÔŽE
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Nabíjačka Li-ion batérií  
CH-1802A
pre AKU 18V SYSTEM PROKIN,  
60 W, nabíjací prúd 2,3 A, 
kompatibilná s litiovými batériami 
BA-1820B a BA-1840B

15910000

Batéria BA-1820B
kapacita 2 Ah, pre AKU 18V SYSTEM  
PROKIN, pre 18 V príslušenstvo,  
ukazateľ stavu batérie

15910001

PRIVÍTAJTE AKU POMOCNÍKOV
A ROZLÚČTE SA S KÁBLAMI 18V EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ

JEDNA 

BATÉRIA 
PRE VŠETKY 
ZARIADENIA

KUFRÍK 
V CENE

Batéria BA-1840B
lítiová, napätie 18 V, kapacita 4,0 Ah,  
pre AKU 18V SYSTEM  
PROKIN

15910002

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

15910060

Okružná píla CS-L0418
AKU 18V SYSTEM PROKIN, až 3800 ot. 
pre hladký rez, priemer kotúča 165 mm, 
nastavenie náklonu 0-50°

15910050

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

15910040

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

POZNÁTE 
Z TV

2990 €

1590 €

5990 €

6490 € 4990 €

CENOVÝ TRHÁK

4990 €
55 €

18V

18V 18V
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KUFRÍK 
V CENE

KUFRÍK 
V CENE

KUFRÍK 
V CENE

Uhlová brúska PROKIN 9100D
240 V, priemer kotúča 125 mm,  
výkon 1020 W

15904150

Uhlová brúska  
PROKIN SF7C224-T2
240 V, max. priemer kotúča 
230 mm, výkon 2400 W

15904155

Vŕtačka s príklepom RH-L0118
AKU 18V SYSTEM PROKIN, napájanie 18 V, výkon pre ťažšie situácie, SDS+ uchytenie 
vrtákov, 0-1500 ot./min., počet úderov príklepu 0-5500, 3 režimy

15910030

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

15904200

Uťahovačka - skrutkovač CD-L0118 STARTER KIT
AKU 18V SYSTEM PROKIN, napájanie 18 V, 2 rýchlostná uťahovačka  
(400 ot./1100 ot.), skľučovadlo s bezkľúčovým rýchloupínaním  
vrtáku o priemere do 10 mm

15910019

Tavná pištoľ PROKIN FL-009AA
akumulátorová - bezdrôtová, priemer 
tyčiniek 7-7,2 cm, výkon 10 W, doba 
nahrievania 3-5 min

15904210

Uhlová brúska AG-L0118 PROKIN - STARTER KIT
AKU 18V SYSTEM PROKIN, akumulátorová, 18 V, max. otáčky  
9500 ot./min., tri polohy rúčky, kľúč v tele rúčky

15910029

BATÉRIA A NABÍJAČKA V CENE

KOMPLETNÁ SADA

BATÉRIA A NABÍJAČKA V CENE

KOMPLETNÁ SADA

4990 €7990 €

7990 €

CENOVÝ TRHÁK

149 €
170 €

CENOVÝ TRHÁK

21 €
25 €

7490 €

119 €

SO ŽLTOU IDÚ KUTILSKÉ PRÁCE AKO PO MASLE

S KÁBLOVÝMI POMOCNÍKMI VÁM NEDÔJDE ŠŤAVA

KVALITNÉ KÁBLE

18V 18V

18V
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Kladivo INGCO
z uhlíkovej ocele, pogumovaná rukoväť, 
sklolaminátová rúčka

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

1535901709

Kombinované kliešte  
INGCO
chrómvanádiová oceľ,  
antikorózna úprava, dĺžka 180 mm, 
ergonomická dvojfarebná  
TPR rukoväť

1531028188

Kliešte SIKO INGCO
nastaviteľné, chrómvanádiová oceľ, 
antikorózna úprava, dĺžka 300 mm, 
ergonomická rukoväť

1531703300

Imbusové kľúče INGCO
predĺžené, sada 9 kusov, chrómvanádiová 
oceľ, veľkosť 1,5-10 mm

1536211092

Sada náradia INGCO
60 dielna sada náradia  
s príslušenstvom  
v originálnom kufríku INGCO  
+ 60 kusov vrutov

1534021201

Chvostová pílka INGCO
stolárska píla, 7 zubov na palec,  
na rezanie dreva a plastu, hrúbka  
čepele 0,9 mm

Prerezávacia píla INGCO
na drevo, so zahnutou čepeľou, vhodná  
na konáre, veľkost 330 mm, 7 zubov  
na palec, trojstranne zabrúsené zuby

1538203308

Nožnice na konáre INGCO
celková dĺžka 76 cm, tepelne ošetrené 
vysokokvalitné čeľuste s povrchovou 
úpravou teflónom, ergonomický tvar rúčok

1538007401

Hasák s maticou  INGCO
celokovový, pogumovaná rukoväť,  
čeľuste so zubami, rýchle  
a jednoduché nastavenie rozteče 
pomocou matice

Vodováha INGCO
vysoká presnosť, hliníková, 2 libely

Maliarske valčeky INGCO
8 dielna sada, 1x valček 230 mm/7 mm  
vlas, 3x valček 230 mm/12 mm vlas,  
1x valček 230 mm/18 mm vlas, 1x násada  
s ergonomickou rukoväťou, 25 mm  
štetec, nádoba na farbu

1535730083

1530880300 300 g 3,90 €
1530880500 500 g 5,30 €
1530881000 1000 g 8,90 €

699 €

599 € 899 €

630 €

1535208400 400 mm 4,90 €
1535208500 500 mm 5,90 € 990 €

CENOVÝ TRHÁK

1890 €
22 €

1532000812 42/300 mm 9,49 €
1532000818 60/450 mm 13,90 €

1537228040 400 mm 3,90 €
1537228060 600 mm 4,90 €
1537228100 1000 mm 6,99 €

CENOVÝ TRHÁK

5490 €
60 €

CENOVÝ TRHÁK

1249 €
16 €

NÁRADIE DO VAŠICH RÚK

60 ks
sada

8 ks
sada


