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Kôš na odpad
plastový, objem 25 l, úzky, strieborný

1250601

Kôš na odpad Cover Line
plast, objem 45 l, rozmery 38,5x34,5x65,5 cm, 

trojdielna sada smetných košov na tiedený odpad

80000185

Kôš na odpad RASMUS
plastový, objem 25 l, vysúvacie veko, 

výška 54 cm, šírka 33 cm

kód farba
1250456 grafi t
1250454 strieborný

Vrece na odpad 

BioBag 
100% kompostovateľné, 

vhodné na použitie spolu 

s košom na bio odpad. 
  

Kôš BioBag
plastový, priedušný kôš na bio odpad , vhodné na 10 l 

vrecia BioBag, objem 7 l. Rozmery: 21x25,5x22cm. 

307811508

Kôš na odpad RASMUS
plastový, objem 50 l, rozmery 39x 29,5x 67x5 cm, 

zasúvacie veko
kód farba
1250455826 grafi t
1250455095 strieborný

Kôš na odpad MAGNE
plastový, úzky, objem 10 l, výklopný vrchnák, 

výška 37 cm, šírka 16 cm, hĺbka 28 cm

kód farba
1252244826 grafi t
1252244095 strieborný

Kôš na odpad SWANTJE
plastový, objem 25 l, rozmery 

33x25x44/53 cm, preklápacie veko

kód farba
1250307 grafi t
1250308 strieborný

Kôš na odpad
nerezový, šlapací

kód objem

15900147 7 l

15900041 12 l
15900042 20 l
15900124 3 l

kód objem

307810211 10 l

307816077 30 l

Kôš na odpad
práškovaná nerezová oceľ, 

plastová vyberateľná vložka, 

objem 30 l, priemer 30 cm a výška 

65 cm, šľapací

34109351

Kôš na odpad
práškovaná nerezová oceľ, 

plastová vyberateľná vložka, 

šľapací, čierny, 20 l

34109269
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Kôš na odpad IDEA
plastový, objem 10,5+10,5 l, krémový, 

dvojitý, šlápací, rozmery 35x29x44,5 cm

80000242

Kôš na odpad SWING
plastový, preklápací, objem 10 l

kód farba
3621317 antracit

3621315 hnedý

3621316 krémový
3621311 oranžovo-sivý
3621310 zeleno-sivý

kód farba
19560813 červený
19560806 modrý
19560805 oranžový
19560803 zelený
19560804 žltý

Kôš na odpad PEDALLI
plastový, šlapací, vyberateľné 

vnútro, rôzne farby

Kôš na odpad FALA
plastový, objem 30 l, výška 52 cm, 

šírka 35 cm

Kôš na papier
kovový, objem 22 l, strieborný

64302058

kód objem
80000283 25 l
80000164 50 l

Kôš na odpad MAGNE
plastový, s výklopným vekom, objem 45 l, 

rozmery 29x40 cm, výška 60 cm

Kôš na odpad Aurora
plastový, s výklopným vekom

Kôš na papier Ingrid 
plastový, s vekom, objem 10 l, 

rozmery 27,5 x22,5x36,5 cm

Kôš na papier 
kovový, výška 35 cm, priemer 29 cm, čierny

64302038

kód farba
19565503 zelený
19565517 cappuccino
19565514 zlatý

Kôš na odpad FALA
plastový, objem 50 l, rozmery 39x33 cm, 

výška 66 cm

Zberač odpadkov
plastové kliešte, celková dĺžka 82 cm

64302176

kód objem
641051013 18 l
641051014 30 l

kód farba
1252246826 grafi t
1252246095 strieborný

kód farba
80000215 grafi t
80000216 krémový

Kôš na odpad
plastový, s vyklápacím vekom, úzky, objem 5 l, 

rozmery 10,5x14x28,5 cm, farba biely mramor

641059401

Kôš na odpad stojan FLIPO
výška 82 cm, kovový stojan 

s plastovým uchytením vriec 

na odpad, s poklopom, vhodné 

vrecia cca 120 l

kód množstvo
35240991 1 vrece
35240996 2 vrecia
35241000 3 vrecia

Kôš na odpad Moda
plastový

kód objem

80000199 40 l

80000198 25 l
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kód farba
3621328 hnedý
3621331 antracit
3621330 krémový
3621326 oranžovo-sivý
3621325 zeleno-sivý

Kôš na odpad OSKAR
plastový, objem 15 l, 

preklápacie veko, mix farieb

195524

Kôš na odpad SWING
plastový, preklápací, objem 25 l, rozmery 

36x26 cm, výška s vekom 51 cm

kód farba
19565417 béžový-mramor
19565407 biely
19565410 grafi t
19565402 medeno-hnedý

Kôš na odpad 

FANTASY
plastový, vyklápacie veko, 

mix farieb
kód objem
641059701 5 l
641059704 35 l
641059702 10 l

Kôš na odpad Cover Line
plastový, objem 44 l, na recykláciu, rozmery 

38,5x34,5x54,5 cm

Kôš na odpad STANDARD
plastový, objem 50 l, rozmery 39x33 cm, 

výška 66 cm

Kôš odpadkový
plastový, objem 5,2 l, rozmery 21x27x16,5 cm, 

závesný na dvierka kuchynskej linky, bez veka

641057109

kód farba
19561107 biely
19561100 čierny
19561102 mocca
19561118 mramor
19561116 strieborný

Kôš na odpad QUATRO
plastový, objem 28 l, rozmery 

35x30 cm, výška 50 cm, veko 

preklápacie s pružinkou

Lis na plastové fľaše 

a plechovky
efektívne zlisuje plastové fľaše 

a plechovky, celková úspora miesta 

po recyklácií až 75 %, farby: biela, 

čierna, hráškovo zelená

80000301

kód objem / počet ks
3699065 20 l / 30 kusov
3699066 35 l / 20 kusov
3699067 60 l / 15 kusov

Vrece na odpad
s ušami na zaviazanie po 

naplnení

Vrece na odpad STRONG
pevné, 10 kusov v balení

kód objem 
3699053 120 l
3699054 160 l
3699055 240 l
3699052 60 l

Vrece na odpad
rozmery 70x110 cm, objem 110 l, 

25 kusov v balení

307102

Vrece na odpad
rozmery 65080 cm, zaťahovacie 

sáčky, objem 60 l, 10 kusov v balení

307114

Kôš na odpad Arianna
plastový, objem 18 l, šľapací, rozmery 

33x28,5x42 cm

kód farba
80000236 hnedý
80000235 krémový

Vedro PETRA
plastový kôš na odpadky s vyklápacím 

vekom, objem 12 l, hranatý tvar, rôzne farby

308980800

kód farba
80000188 čierno-biely
80000187 čierno-modrý

Kôš na odpad FALA
plastový, s preklápacím vekom, objem 15 l, 

šírka 24 cm, hĺbka 26 cm, výška 37 cm

kód farba
19560513 červený
19560506 modrý
19560505 oranžový
19560503 zelený
19560514 zlatý
19560504 žltý

Kôš na odpad 
plastový, šľapací, objem 18 l, imitácia ratan

kód farba
30247440 béžový
30247439 béžovo-hnedý

Kôš na odpad Arianna
plastový, objem 12 l, na papier, 

ø 25,6x32,3 cm

kód farba
80000238 hnedý
80000237 krémový
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kód farba
641055005 béžový
641055004 biely
641055006 hnedý

kód farba
1250701134 sivý
1250701666 tyrkysový

kód farba
80000229 hnedý
80000227 krémový

Kôš na špinavé prádlo
plastov, imitácia ratan, rozmery 

44x34x61 cm, objem 60 l

Kôš na špinavé prádlo HAMPER
plastový, objem 65 l, rozmery 45x34 cm, výška 60 cm,

Kôš na špinavé prádlo 

Arianna
plastový, s vekom, rozmery 

43,5x33,5x55 cm, objem 50,7 l

Kôš na špinavé prádlo 

HAMPER
plastový, objem 45 l, rozmery 

42x34 cm, výška 52 cm, sivý (taupe)

1250231878

kód farba
80000231 hnedý
80000230 krémový

Kôš na špinavé prádlo 

Arianna
plastový, objem 30 l, rozmery 

37,5x27,5x46,8 cm

Kôš na špinavé prádlo "Forato
plastový, objem 45 l, farba krémová, 

rozmery 41x33,2xh 54,4 cm 

80000201

Kôš na špinavé prádlo ZEBRA
plastový, objem 42 l, rozmery 39x30 cm, 

výška 53 cm, mix farieb

3621403
kód farba
641055007 béžový
641055009 biely
641055008 hnedý

kód farba
35290259 béžový
35290260 hnedý

Kôš na špinavé prádlo
plastový, objem 60 l, povrch 

imitácia ratan

kód farba
80000217 grafi t
80000218 krémový

Kôš na špinavé 

prádlo Ingrid
plastový, objem 30 l, 

rozmery 36x29,4x50,5 cm

Kôš na špinavé prádlo COVER LINE
plastový, objem 53 l, krémový, rozmery 

45x33x58,5 cm

80000206

Kôš na špinavé prádlo Aurora
plastový, objem 60 l, krémový, rozmery 

45x33,5x59 cm

80000170

kód farba
30247441 béžový
30247442 hnedý
30247443 sivý

Kôš na špinavé prádlo
plastový, objem 60 l, s imitáciou ratanu, 

rozmery 42x34 cm, výška 58 cm

Kôš na špinavé prádlo
plastový, rohový, imitácia ratan, 

rozmery 40x40 cm, poloblúk, 

výška 58 cm
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Kôš na čisté prádlo COVER LINE 
plastový

kód objem
80000146 33 l
80000147 40 l

kód farba
80000149 hnedý
80000148 krémový

kód farba
80000222 hnedý
80000221 krémový

kód farba
1250780134 sivý
1250780666 tyrkysový

kód farba
80000144 grafi t
80000145 krémový

Kôš na čisté prádlo Ingrid 
plastový, objem 35 l, rozmery 59x39x27 cm

Kôš na čisté prádlo 

"Arianna" TONTARELLI
plastový, objem 35 l, rozmery 

58x38,2x26 cm

Kôš na čisté prádlo JOST
plastový, rozmery 55x39 cm, výška 23 cm

Kôš na špinavé prádlo Arianna
plastový, objem 23,6 l, rozmery 43,5x33,5x26 cm

Kôš na čisté prádlo 

"Aurora" TONTARELLI
plastový, objem 40 l, krémový, rozmery 65x44x24 cm

80000141

Kôš na čisté prádlo Hipster
plastový, objem 32 l, krémový, 

rozmery 57x37x22 cm

80000139

kód farba
80000224 hnedý
80000223 krémový

Kôš na špinavé prádlo "Arianna
plastový, rozmery 58x38x33 cm, objem 48,3 l

kód farba
80000151 hnedý
80000150 krémový

Kôš na čisté prádlo Arianna
plastový, s rúčkou, rozmery 38x38x31,5 cm
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Kôš na čisté prádlo
plastový, dierovaný, rozmery 60x40 cm, 

výška 25 cm

3178120

Box Arianna

TONTARELLI
plastový

kód farba objem
80000132 hnedý 1,4 l
80000131 krémový 1,4 l
80000136 hnedý 13 l
80000135 krémový 13 l
80000134 hnedý 4 l
80000133 krémový 4 l

kód farba objem
80000264 krémový 1,75 l
80000263 jantárový 3 l
80000262 krémový 3 l
80000261 jantárový 3 l
80000260 krémový 5 l

Košík Brio TONTARELLI
plastový

Kôš na čisté prádlo
plastový, rozmery 60x43x25 cm, modrý

1250144611

Kôš na čisté prádlo
plastový, rozmery 60x43x25 cm, zelený

1250144263

Kôš "Brio
plastový, krémová farba

kód objem
80000266 11,5 l
80000265 21 l

Košík prútený
oválny, s mašľou, rozmery 40x30x23 cm

30226208

Košík prútený
okrúhly, s rúčkou, rozmery 29x21 cm

30226202

Košík prútený
prútený, šírka 40 cm, výška 25 cm

30226204

Košík prútený 
košík prútený, oválny, rozmery 42x28x16 cm, 

s rúčkou 33 cm

12800043  

Košík prútený 
obdĺžnik, rozmery 40x32 cm, výška 23 cm

30226205

Košík na ovocie
prútený, priemer 28 cm, výška 11 cm, 

celková výška 36 cm

30226210

Košík prútený
rozmery 40x24x15 cm, oválny

12800040
Košík prútený
priemer 30 cm, výška 20 cm, 

okrúhly

12800063

Košík prútený
rozmery 32x26x18 cm, oválny

12800064
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Box s kolieskami BEDROLLER
plastový, objem 26 l, rozmery 39x59 cm, výška 

16,5 cm, s kolieskami, na uloženie pod posteľ

3627126

Box detsky dekor
plastový, objem 30 l, rozmery 36x49 cm, 

výška 25,5 cm, detský motív, mix farieb

3627130

Box transparentný
rozmerx 43x36x16 cm, detský motív, s vekom

64302244

kód farba
1250570456 marhuľa/zelená
1250570509 fi alová/zelená
1250570208 medová/modrá

kód farba typ
80000104 hnedá  3 poschodia / 63,5 cm
80000102 krémová 3 poschodia / 63,5 cm
80000108 hnedá 4 poschodia / 82,5 cm
80000106 krémová 4 poschodia / 82,5 cm
80000112 hnedá 5 poschodí / 101,5 cm
80000110 krémová  5 poschodí / 101,5 cm

kód typ
15400510 2 poschodia / 44 cm
15400511 3 poschodia / 62 cm
15400512 4 poschodia / 80 cm

kód typ
15400508 3 poschodia / 67 cm
15400509 4 poschodia / 85 cm

Box detský
plastový, s vekom, výška 40 cm, 

šírka s vekom 38 cm, dlžka 56 cm, 

s kolieskami

Komoda Arianna 

TONTARELLI
plastová

Komoda MEXICO
z mäkkého dreva, široká, 

s drevenými zásuvkami, 

pôdorys 56x31 cm

Komoda MELEKEOK
drevená, drevená zásuvka,košík 

s plátnom, pôdorys 35x30 cm

Regál
plastový, skladací, rozmer 

poličky 25 x 33 x 6,5 cm

kód typ / dĺžka
7433113 3 diely / 52 cm
7433114 4 diely / 75 cm
7433115 5 dielov / 98 cm

kód farba typ / dĺžka
80000090 jantárový 3 poschodia / výška 62 cm
80000091 zelený 3 poschodia / výška 62 cm
80000092 jantárový 4 poschodia / výška 85 cm
80000093 zelený 4 poschodia / výška 85 cm

Regál "Mito" TONTARELLI
plastový, na kolieskach, pôdorys 

40x29 cm

Regál kúpeľňový
3-poschodový, na kolieskach, výška 

66 cm, šírka 33 cm, 3 plastové koše

31140016

Košík FRESH
plastový, farby: fi alová, zelená, biela, 

oranžová, žltá  

kód objem
195637 1 l
195640 12,5 l
195638 2,6 l
195652 22,5 l
195653 37 l
195639 5,8 l

Košík na štipce
závesný, plastový, rozmery 25x17 cm, 

výška 11,5 cm, mix farieb

3181160026

Košík univerzálny 

RATAN
plastový, imitácia ratanu, rozmery 

30,5x22x7,5 cm, mix farieb

641055206

Košík úložný
drôtený, do police alebo linky, 

rozmery 40x27x14 cm, biely

64302153

Box STRONG
plastový, transparentný, 

s ušami

kód objem
195644 1,5 l
195648 15,5 l
195649 27 l
195645 3 l
195678 35 l
195646 5 l
195677 55 l
195647 9,2 l

kód rozmery
64304855 30x30x30 cm
64304856 31x28x15,5 cm 
64304857 39x29x19 cm
64304858 39x30x24 cm

Box úložný 
skladací, úložný , látkový box 

z netkanej textílie, je vhodný do 

políc, do skrine
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Podnos
plastový, rozmery 30x18cm, 

tvarované rúčky

7193024

Odkvapávač
nerezový podnos a bočný 

box na príbor, 47x32x13 cm, 

pochrómovaný odkvapávač

15900056 

kód dĺžka

880253 25 cm
880255 35 cm

kód farba

62111001 biely
62111002 chrómový

Lopatka na potraviny
plastová, biela

Drezová zátka
gumená, veľkos 6/4", priemer 4/4,3 cm, 

20 kusov v balení

901910

Sporič vody
plastový, možnosť regulácie, 

prepínania prúdenia

64302032

Sporič vody TESCOMA
chrómový, dĺžka 6,5 cm, možnosť zmeny 

toku vody

Sporič vody
predĺžený, 14 cm

64302094

Sporič vody TESCOMA
chrómový, predĺžený, dĺžka 16 cm

62111005

Lapač nečistôt
kovový, priemer 2x8 cm, 1x7 cm, sada

64302045

Lapač nečistôt
plastový, s imitáciou chrómu, na zachytenie 

nečistôt v umývadle, priemer 6 cm

62115206
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Organizér na koreniny
plastový, rozmery 25x15x9 cm

4421009

Podložka protišmyková
plastová, fl exibilná, rozmery 46x122 cm, 

bezfarebná, transparentná

64302231

Organizér univerzálny
plastový, s vyberateľnými 

priehradkami, vytvoria 5 úložných častí 

(obsahuje 4 predeľovače), rozmery 

11,2x31,5x6,5 cm

6410507409

Odkvapávač
plastový, vyberateľná vložka, 12x11 cm, 

výška 16 cm

4421000

Polička univerzálna
Plastová 3-posch. polička do kúpelne. Po bočných 

stranách má mriežkovanú časť. Poličky sú po celej dĺžke 

plastové v celku. Rozmery má š32 x v41 x h17cm. Upína 

sa na skrutky, ktoré nie sú súčasťou balenia. V ponuke 

je mix farieb

195544

Podložka do drezu
silikónová, rozmery 28x28 cm, 

rôzne farby

1145610

Podložka do drezu
silikónová, okrúhla, priemer 30 cm, 

rôzne farby

1145924

Podložka do nerez drezu
plastová, ohybná, rozmery 29x25 cm

308903200

Podložka do drezu
plastová, ohybná

kód typ
308903300 hranatá
308903400 okrúhla

Odkvapávač na riad
plastový, s podložkou, rozmer 30 x 37cm, 

výška 8 cm, mix farieb

31799215

Príbornik transparentný
plastový, rozmery 33,5x27 cm, 

mix farieb, 5 oddelení,

641051405

Odkvapávač na riad
plastový, rozmery 46x38 cm

31799214

Stojan na víno
kovový, na 6 vínových fl iaš, 

rozmery 41x11x37,5 cm, čierna 

farba, s rúčkou

64302398
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Vandlík
plastový, s ušami

kód farba priemer
880126 modrý ø 50 cm
880134 bledomodrý ø 50 cm
880127 modrý ø 55 cm
880132 modrý ø 40 cm

Vandlík
zvýšená rukoväť, rozmery 55,6x54x 27,4 cm, 

farby: fi alová, zelená, biela, oranžová, žltá 

195580

Vandlík
plastový, s rúčkami, priemer 38 cm, 

objem 10 l, rúčky potiahnuté silikónovým 

materiálom

3179103

Vandlík
plastový, s dvoma ušami

kód priemer
308022400 ø 43 cm
308022410 ø 49 cm
308022420 ø 56 cm

Vedro
plastové vedro / kôš na odpad, 

objem 12 l, výška 30 cm, mix farieb

308021800

Misa s ušami
plastová, priemer 48 cm, objem 25 l

7193202

Umývadlo
smaltované, bez dekoru

kód priemer
327101280 ø 28 cm
327101450 ø 45 cm

Misa
plastová, objem 8 l, tvar okrúhly, 

priemer 37 cm, mix farieb

7193137

Vedro
plastové, s rúčkou, s vyklápacím vekom, 

hranatý tvar, objem 6,5 l, výška 19 cm, priehľadné, 

bezfarebné, veko a rúčka rôzne farby

195633
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Vandlík
kuchynská misa, plastová, s rúčkami, 

objem 5 l, mix farieb

3170400

kód farba
80000276 modré
80000275 strieborné

Vedro "Nostalgia" TONTARELLI
plastové, objem 7 l, ø 27 cm, výška25,2 cm

Vedro nerezové
s pokrievkou a rúčkou, objem 12 l

3234469

kód objem
7193279 30 l
7193183 15 l
7193184 20 l

kód farba objem
80000274 modrá 12 l
80000273 strieborná 12 l
80000272 modrá 28 l
80000271 strieborná 28 l

Misa
plastová, oválna, objem 10 l, rozmery 

37,5 x43 cm, výška 12 cm, mix farieb

3179126

Misa
plastová, mix farieb

Nádoba Nostalgia 

TONTARELLI
plastové

Vandlík Nostalgia 

TONTARELLI
plastové, s rúčkami, objem 20 l, ø 39 cm, 

výška 28 cm

kód farba
80000277 strieborné
80000278 modré

Vandlík
pozinkovaný, objem 16 l, priemer 40 cm, 

výška 20 cm, s ušami

22017161
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Vedro univerzálne
na odpad, s rúčkou a vyklápacím vekom, hranatý tvar, 

rozmery 23x27,5x17 cm, vhodné aj do linky, farba biela

308180200

Vedro
plastové, s rúčkou, bez výlevky, okrúhly tvar, objem 10 l, 

výška 26 cm, vnútorná mierka, mix farieb

195613

Vedro
plastové, s rúčkou, objem 8 l, výška 25 cm, 

vnútorná mierka

306013009

Vedro
plastové, s rúčkou, objem 12 l, výška 28 cm, 

vnútorná mierka, rôzne farby

306012959

Vedro
plastové, s rúčkou, priemer 28 cm, vnútorná 

mierka, objem 10 l, výška 27 cm, mix farieb

3179001

Vedro
plastové, s rúčkou, výlevkou, objem 12 l, výška 28 cm, 

vnútorná mierka, rôzne farby

195533
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Vedro
plastové, s poklopom, s rúčkou, okrúhly tvar, 

priemer 21 cm, výška 23 cm, objem 5 l, farebné

641059101

Vedro
plastové, s rúčkou a výlevkou, objem 10 l, výška 27 cm, 

vonkajšia mierka, s dekorom

3621201

Vedro "Nostalgia" TONTARELLI 
plastové, objem 10 l, priemer 31 cm, výška 29,5 cm, 

farba modrá

80000270

Vedro
plastové, s výlevkou, kovová rúčka s plastovým 

úchytom, objem 12 l, výška 27 cm, vnútorná 

mierka, rôzne farby

880182

Vedro
plastové, s kovovou rúčkou, hranatý, obdĺžníkový 

tvar, objem 13 l, výška 22,5 cm, s vnútornou 

mierkou

1250107

Vedro QUICK MAX
plastové, s rúčkou, k mopu Quick Max, s výlevkou, 

oválny tvar, objem 10 l

35272331

Vedro
plastové, s rúčkou a výlevkou, objem 12 l, 

výška 30 cm, priesvitné s dekorom kvetov

64302050

Vedro so žmýkačom TULIP
plastové, k mopu, tvar polooblúka z jedenej strany, 

objem 14 l, šírka 25 cm, výška 26 cm, dĺžka 36 cm, 

dekor tulipány

36970019

Vedro
plastové, objem 10 l, dekor levanduľa

1252614

Vedro METALIC
plastové, s rúčkou a výlevkou, objem 12 l, 

výška 27 cm, rôzne farby

3697105

15

Bez vedra 
sa špiny 

nezbavíte



kód rozmer
6071048 120x80 cm
6071049 150x90 cm
6071047 60x40 cm

Rohož CLIN
gumená, na povrchu textilná

Rohož
obdĺžníková, rozmery 40x60 cm, 

zo spodu gumová, vrátane horného 

gumového okraja, vrch textil, 

bordová

15901153

Rohož pruhovaná
rozmery 50x80 cm, zo spodu 

gumová, vrátane horneho gumeného 

okraja, vrch textil, pruhovaný vzor, 

hnedá

15901162

kód dĺžka
3024009 37 cm
3024012 97 cm
3024010 57 cm
3024011 77 cm

kód dĺžka
3024004 17 cm
3024005 35 cm

Regál odkvapávací
plastový, 3 police, rozmery 

50x34 cm, výška 43 cm, 

na špinavé, mokré topánky 

6422603

Obuvák veľký
plastový, dĺžka 60 cm, mix farieb

2421050

Obuvák
kovový

Obuvák
plastový, farebný

Odkvapávač na topánky
plastový, rozmery 39x54x3 cm, 

farba tmavá

3621500

Odkvapávač na topánky
plastový, rozmery 60 x 40 cm, 

vrúbkovaný povrch

31060706

Odkvapávač na topánky
plastový, rozmery 75x38x3 cm

3621505

Rohož
obdĺžniková, rozmery 40x60 cm, zo spodu 

gumová, vrátane horného gumového 

okraja, vrch textil, čierna

15901150
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Rohož STONE 
predložka pred dvere, rozmery 40x60 cm, 

po okrajochgumenný pás, textilný stred

kód farba
15901182 hnedá
15901183 sivá

Rohož FOOT STEPS
gumená, rozmery 60x40 cm, dekor stopy 

15901102

Rohož LIENKA
plast + kokos, rozmery 40x60 cm

15901119

Rohož FLOWERS
rozmery 40x60 cm, textil, spodná časť guma, sivá

15901181

Rohož STEPS
rozmery 40x60cm, zo spodu gumová, bezokrajová, 

vrch textil, čierna

15901172

Rohož
koberček univerzálne použiteľný aj ako podložka pod 

domácich miláčikov, rozmery 75x45 cm, tehlovej farby, 

nízky profi l, nebráni pohybu dvier, protišmyková spodná 

strana, jednoduchá údržba

33729981

Rohož polkruh
polkruh, rozmery 60x40 cm, 

plast+kokos

15901106

Rohož polkruh
po okrajoch gumený pás, textil 

v strede, rozmery 45x75 cm, sivá

15901117
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Rohož polkruh
gumená, na čistenie obuvi, zachytáva jemné 

nečistoty a vlhkosť, čierna farba, v tvare 

kvetu, rozmery 41x55 cm 

33722735

Rohož vlnky
koberček do kúpeľne, rozmery 50x80 cm, mix 5 farieb, dizajn vlnky, 

materiál 100% polyester, mäkký príjemný na dotyk, s protišmykovou 

spodnou stranou

33730473

Rohož ČIERNE KVETY
guma, kokos, rozmer 43x73 cm, dekor

15901124

  

Rohož HELLO
guma,kokos, rozmer 40x60 cm, dekor 

15901122

Rohož WELCOME SRDCE
guma, kokos, rozmer 40x60 cm, dekor

15901127

Rohož HOME 
guma, kokos, rozmer 43x73 cm, dekor 

15901126

Rohož MAČKA
guma, kokos, 

rozmer 43x73 cm, dekor 

15901123 

18

Pr e čistý 
domov



Rohož
gumená, rozmery 150 x 100 cm

33716807

Rohož zostavovacia 

ISPLEN
plastová, zostavovacia, rozmery dielu 

25x25 cm, 4 diely, balenie 14 kusov, 

béžová

18614420151

kód rozmer
7430122 120x80 cm
7430177 50x40 cm
7430125 80x60 cm
7430176 90x60 cm

Rohož
plastová, čierna, do kúpeľne

kód rozmer
6071329 100x50 cm
6071372 150x100 cm
6071164 60x40 cm

Rohož COMPOS
gumená, čierna, dierovaná, 

protišmyková

Rohož TRÁVA
plastová, rozmery 57x43 cm, farebný mix, 

kockovaný dekor 

3179189

Rohož MIX 
rozmery 40x60 cm, po okrajoch 

gumenný pás, stred z kokosu

3379995

Rohož
gumená, rozmery 37x59 cm, dekor krúžky

33727837

Rohož
gumená, rozmery 37x59 cm, dekor mlyn

33727836

Rohož VLNKY
gumená, rozmery 45x75 cm

15901114

Rohož CRISS CROSS
predložka pred dvere, rozmery 

60x40 cm, plast+kokosové vlákno

15901101

Rohož MULTI
látkový tkaný koberec, rozmery 

40x60 cm, rôznofarebný

15901130
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Mop plochý s násadou CLASSIC
plastový, s pevnou kovovou násadou, na závit, 

dá sa zavesiť, rozmery 39x9 cm

3698108

Mop plochý ECO NATURAL
s teleskopickou kovovou násadou, dĺžka 

násady 80-116 cm, špongia a povrch 

z mikrovlákna, rozmery 28x10 cm

3698167

Mop plochý EURO SZENILI
plastový, s teleskopickou kovovou 

násadou, dĺžka násady 65-116 cm, 

rozmery plochy 40x12 cm

30226296

Mop plochý POWER Skveler
plastový, s nerezovou teleskopickou 

násadou, dĺžka násady 65-110 cm, rozmery 

násady 45x15 cm

15900078

Mop sklápací V Skveler 
nerezový, so sklápacím valcom a teleskopickou 

násadou dĺžky 73-104 cm, pevná, dá sa zavesiť, 

špongia v tvare valčeka šírky 27 cm

15900058

Mop SUPER Skveler
nerezový, so sklápacími 2 valcami 

a teleskopickou násadou, dĺžka násady 

75-108 cm, pevná, bez závitu, dá sa 

zavesiť, na umývanie špongia v tvare 

valčeka šírky 27 cm 

15900050

Mop SUPER
šírka 38 cm, nerezová teleskopická 

násada, 2 rady žmýkacích valčekov

15900038

Mop špongiový valčekový TOP
s kovovou rúčkou a podlhovastou 

špongiovou, žmýkací systém, šírka 26 cm 

3698112

Mop komplet EASY
plastové hranaté vedro s automatickým žmýkacím 

systémom dokáže vyžmýkať špongiový mop bez nutnosti 

vyberania a čistenia rukami - vaše ruky zostanú čisté, 

vedro je minimalistického tvaru pre jednoduchšie 

uskladnenie

3697206

Náhradná špongia EASY

3698127
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Mop nahrada MAXI syntetická
syntetická, strapcová, z viskózy 

a polyesteru, plastový závit na násadu,

dĺžka strapcov 22 cm, farebné

3697501

Mop náhrada 360 / SPIN / SPIN LUX
syntetická, strapcová na mop 360 a SPIN, okrúhly tvar, 

priemer 16 cm, dĺžka strapcov 10 cm

15900149

Mop náhrada COLOR
syntetická, strapcová, z viskózy 

a polyesteru, plastový závit na násadu, 

dĺžka strapcov 24 cm

3697507

Mop náhrada AZUR
na plochý mop, z mikrovlákien a nylonových 

vlákien, rozmer hlavy 36,5x11 cm

3698117

Mop náhrada BIANCO MAXI
strapcová, z viskózy a polyesteru, plastový 

závit na násadu, dĺžka strapcov 21 cm

3697802

Mop náhrada RUBI
z mikrovlákna, plastový závit na násadu

3697708

Mop náhrada Smart
na plochý mop, z mikrovlákien a nylonových 

vlákien, rozmery 45x15 cm, univerzálny, 

vhodný aj do iných typov mopov

3698115

Náhrada na mop 

ECO NATURAL
rozmery 28x10 cm, strapce 

3698168 

Handra na metlu
návlek na metlu, z mikrovlákna, po obvode má 

gumičku, rôzne farby

64302159

Handra na podlahu MILADA
z hrubšej bavlny, rozmery 50 x 70 cm 

607009

Handra GIGANTE
z mikrovlákna, rozmery 60x40 cm

36171117

Mop strapec BUZZZ
strapcový, bavlnený, plastová násada, dĺžka 

násady 120 cm, farba žltá s dekorom včielky

361310160

Mop náhrada QUICK MAX
na plochý mop Quick Max, z mikrovlákna, 

na suchý zips, rozmery 32x11,5 cm

35272324

Mop náhrada SPECIAL
strapcová, z mikrovlákna, na mop Special, priemer 

plastového kruhu16 cm, dĺžka strapcov je 5 cm

3697276

Mop náhrada SUPREME
strapcová, bavlnená, plastový závit 

na násadu, dĺžka strapcov 22 cm

3697355

Mop náhrada MAXI bavlna
bavlnená, strapcová, plastový závit 

na násadu, dĺžka strapcov 20 cm

3697302

Rukavice 
gumené 

kód veľkosť
3699211 L
3699212 M
3699213 S

Mop SMART
plastový, s teleskopickou kovovou násadou 66-125 cm, 

na závit, dá sa zavesiť, rozmery hlavy 45x15 cm

3698114 21



Mop plochý POWER JOTTA
plastový, s teleskopickou pogumovanou násadou, dĺžka 

násady 76-135 cm, na závit, dá sa zavesiť, rozmery 

násady 46x16 cm

35287599

Mop plochý AZUR
plastový, s pevnou kovovou 

násadou, na závit, dá sa zavesiť, 

rozmery hlavy 36,5x11cm

3698116

Mop plochý s násadou EURO
plastový, s pevnou kovovou násadou 

dĺžky 116 cm, na závit, dá sa zavesiť, 

rozmery hlavy 40x15 cm

3698104

Mop rotačný AZUR REGULAR
plast, mikrovlákno, system spin, bez pedála, 

pohon vďaka rotačnej rúčke, rúčka sklopná, 

teleskopická

3697280

Mop rotačný SPECIAL
plastový, bez pedála, vedro so žmýk.systémom, 

teleskopická 2-dielna násada 100-120 cm, 

2 náhrady: okrúhla so syntetickými strapcami 

(priemer 16 cm). plochá z mikrovlákna 33x13 cm

3697274

Vedro BUZZZ
plastové, s výlevkou a so žmýkačom, 

objem 12 l, priemer 30 cm, farba žltá 

s dekorom včielky

361350956

Mop komplet FLOWER
plastové okrúhle vedro, objem 12 l, bavlnený 

vlasový mop s násadou, mix farieb

3697205

Mop komplet 
plastové vedro, objem 14 l, bavlnený 

strapcový mop s násadou, 

farebné - mix farieb

3697201

Mop komplet
plastový, objem vedra 8 l, vedro, 

mop, násada, mix farieb

3697218

Mop SPIN LUX
plastový, rotačný, bez pedála, obsahuje vedro 

so žmýkacím systémom a rúčkou, 1+1 zdarma 

náhradnú hlavicu, teleskopickú kovovú 

násadu 90-120 cm, náhrada strapcová zo 

syntetických vlákien

15900276

8581561111821

Mop rotačný 360° Skveler
mop z mikrovlákna, + 1x náhradný mop, vedro 

s pedálom na žmýkanie, pohodlné umývanie 

bez kontaktu s vodou

15900074 
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Stierka na okná a kúpelne 

BAMBOO ECONATURAL
s bambusovou rúčkou, vhodná na hladké 

povrchy, okná, kúpelne, šírka 25 cm

3698434

Stierka na podlahu
s gumou, kovová farebná násada, 

dĺžka násady 130 cm, šírka stierky 55 cm

41102274

Stierka na okná
jednostranná, plastová rúčka, šírka stierky 30 cm, 

dĺžka rúčky 12 cm

3698441

Stierka na okná
dvojstranná, hliníková rúčka, šírka stierky 21 cm, 

dĺžka rúčky 20 cm

41109439

Stierka na okná
dvojstranná, gumený pás a špongia, 

šírka 20 cm, dĺžka rúčky 40 cm

15900221

Stierka na okná
dvojstranná, teleskopická hliníková rúčka, z jednej strany 

gumený pás, z z druhej strany špongia, šírka stierky 

25 cm, dĺžka rúčky 65-120 cm

41102111

Stierka na okná FLOWE
dvojstranná, plastová, gumený pás 

a špongia, šírka stierky 20 cm, možnosť 

pripevniť na násadu

3698401

Stierka na okná
silikónová, šírka 30 cm

41102361

kód šírka
40315886 45 cm
40315887 60 cm

Stierka sťahovacia
jednostranná, s gumou, bez násady, 

šírka 45 cm
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Metla + lopatka
2-dielna sada, plastová stojatá lopatka 

s gumou a s dlhšou násadou, dĺžka 

násady 72cm + plastová plochá metla 

s násadou, farebné štetiny, šírka 18 cm, 

mix farieb

3696303

Kefa podlahová
ryžák s plastovými štetinami, bez 

násady, nemá závit, rozmery 21x5,5 cm

4017207

kód dĺžka
3690011 40 cm
3690012 50 cm
3690013 60 cm

Metla cestárska
drevená, bez násady, 

plastový závit a štetiny

Násady nájdete  na str. 29.

Metla FRONTIERA
plastová, husté štetiny, bez násady, 

šírka 27 cm, rôzne farby

3695002

Metla cestárska
drevená, bez násady, šírka 25 cm

3650240

Metla ELIZABETH
plastová, bez násady, šírka 26 cm, rôzne farby

3695011

Metla NATURA
drevená, šírka 30 cm, bez násady, jemné 

štetiny, 30 % konský vlas, 70 % umelý vlas

3690033

Metla SABRINA
plastová, šírka 27 cm, bez násady, na závit

3695001

Metla
drevená, bez násady, na 

šikmý kovový úchyt, husté 

plastové štetiny

kód šírka
3650060 60 cm
4017221 100 cm
3650040 40 cm
4017219 60 cm

Kefa na podlahu TWINGO
plastový kartáč, bez násady, na závit, oválny 

tvar, rozmery 27x5 cm, výška 3,5 cm

3694301

Kefa na podlahu ECONOMIC
plastový, bez násady, na závit, obdĺžnikový 

tvar, rozmery 23x7 cm, dĺžka štetín 3 cm

36105000

Ryžák na násadu
šírka 23 cm, plastový závit

3690030
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Metla ciroková DIANA
s drevenou násadou, 5 krát prešívaná 

aj hustejšia, šírka 36 cm, dĺžka 143 cm 

4610305

Metla ciroková malá
dĺžka 43 cm, ručná

4610306

Metla + násada PRINCE
plastová, s násadou dĺžky 120 cm, dá sa 

zavesiť, šírka 24 cm, plastový závit

36100097

Metla gumenná
plastová metla s teleskopickou násadou 

130 cm s antibakteriálnou technológiou 

BACTERIA STOP, metlička šírky 28 cm má 

gumové štetiny pre jednoduchšie čistenie, 

vhodná na zametanie vlasov, prachu, atd.

3695130

Metla ciroková detská
detská, 3 krát prešívaná, šírka 22 cm, 

dĺžka 102 cm

4610307

Metla + lopatka BIO
2-dielna sada, metla + lopatka s dlhšou drevenou 

násadou, na lopatke sklopná rúčka a  dolná časť 

plastová, dĺžka násady 67 cm, šírka metly 21 cm, 

šírka lopatky 24 cm, s dekorom štvorlístok

36105510

Metla sada CENTI
3-dielna sada, plastová metla s násadou 

103 cm, šírka metly 25 cm, farebné štetiny, 

malá metlička, lopatka široká 22 cm

3698205

Metla s násadou + lopatka
2-dielna sada, metla s násadou 104 cm, šírka 

28 cm, farebné štetiny, lopatka široká 21 cm, 

dá sa pripevniť na veľkú metlu

3698202

Metla sada COMBI
3-dielna sada, metla s násadou v dĺžke 103 cm, 

metlička, lopatka široká 22 cm

3698201

Držiak na stenu na metly
kovový, 3 úpony, dĺžka držiaka 

35 cm, pripevňuje sa pomocou 

šróbov, ktoré sú súčasťou balenia

64304404

Metla BACTERIA STOP
plastová metla s násadou 

s antibakteriálnou technológiou 

BACTERIA STOP Násadu je možné 

zavesiť. Šírka metličky je 27 cm, má 

plastový závit a farebné štetiny.

3695117

Metla + násada 

FRONTIERA
plastová, dĺžka násady 106 cm. 

šírka metličky 27 cm, rôzne 

farby

3695102

Metla + násada BIO
drevená, násada 120 cm, s dreveným 

závitom, šírka metly 28 cm

36100100

Metla cestárska
drevená, s nasadou, dĺžka 120 cm, 

šírka 40 cm

3690016

Metla + násada LIENKA
plastová, s násadou, s potlačou lienky, dĺžka 

násady 120 cm, dá sa zavesiť, šírka metly 

27 cm, plastový závit

36100093

Metla + násada MUU
plastová, s násadou, dĺžky 

120 cm, šírka metly 28 cm, 

plastový závit

36100094

kód dĺžka
4017035 25 cm
4017025 35 cm

Metla cestárska
drevená, plastové štetiny, 

drevená násada

Metla + násada ECO 

NATURAL
ekologická metla s násadou 

z bambusového vlákna, dĺžka 120 cm, 

hlava metly vyrobená zo 100% 

recyklovaných materiálov

3695216

Metla ciroková
s drevenou násadou, 5 krát prešívaná, 

šírka 30 cm, dĺžka 143 cm

4610303
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kód počet ks
2161080 10 ks
3693101 3 ks
3693102 5 ks

Hubka na riad MIDI
10- dielna sada hubiek na riad a na všetky 

povrchy, rozmery 7,5 x 4,5 cm, rôzne farby

3693001

Hubka na riad
 rozmery 9x6 cm, hrúbka 3 cm, 

z jednej strany drsnejší povrch, 

rôzne farby kód počet ks

3693003 10 ks
3693014 28 ks

kód počet ks

3693017 5 ks
3693016 10 ks

Hubka na riad CENTI 
klasická, rozmer 9x6 cm

Hubka na riad PROFIL
z jednej strany pevná vrstva odolná proti 

opotrebeniu, po bokoch tvarovaná pre lepšie 

držanie

Hubka na riad WAVE
sada 4+1 zdarma, rozmer 14x10 cm

3693022

Hubka na umývanie ECO
na riad, vyrobená z prírodných materiálov, 

2 kusy, rozmer 10x7 cm

3693020

Hubka na riad ECONATURAL
z celulózy, recyklovateľná, ekologická, 

nezanecháva škrabance, je odolná 

a nepotrebuje toľko umývacieho 

prostriedku ako bežné hubky, 2 kusy

3693554

Utierka mikrovlákno CENTI
3-dielna sada, mikrovlákno, rozmery 

30 x 30 cm, rôzne farby

3692620

Hubka na riad
kuchynská 10- dielna sada 

antibakteriálnych hubiek na riad a na 

všetky povrchy. Rozmer: 9 x 5,5 cm.

3693401

Handra bambusové vlákno ECO
utierka z bambusového vlákna s vysokou 

absorbčnou schopnostou, rýchlo schne, dlho 

zachováva sviežosť, 50x50 cm, na umývanie 

všetkých typov podláh

3692700

Drátenka na riad ECONATURAL
vyrobená z listov AGAVE, odolná, po namočení 

zmäkne a nezanecháva škrabance, efektívne 

čistí, 3 kusy, rozmer 14x10 cm

3693204
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Hubka na umývanie auta
rozmery 21x11x7 cm

3691201

Hubka na plasty MAGIC
na čistenie plastových produktov (aj na 

plastové okná a nábytok), 2 kusy

3691330

Hubka na riad COLOUR LUX
6 + 1 kus zdarma, rozmer 9x6 cm

3693018

Hubka BACTERIA STOP
hubka na jemné povrchy, šetrná a zároveň 

účinná, obsahuje technológiu bacteria STOP, 

rozmer 10x7 cm

3693205

Hubka na riad
na riad s tefl onovým povrchom, rozmery 

12 x 8 cm, hrúbka 2,5 cm

3693202

Utierka CENTI
3-dielna sada, veľmi jemné a mäkké, rozmery 

35 x 30 cm, rôzne farby

3692012

Utierka VOLUME
z mikrovlákna, na všetky druhy 

povrchov, rozmery 30x40 cm

36171106

Utierka mikrovlákno
100% polyester, rozmery 31x31 cm, sada 5 kusov

64302276

Utierka papierová HOME
2-vrstvová papierová utierka, 

zo 100% celulózy, 250 útržkov

30732636

Utierka savá
3-dielna sada, vysoko absorbčné, hygienické a odolné, 

na všetky typy povrchov, rozmery 17,5x15,5 cm, každá 

utierka má inú farbu

3692401

Prachovka syntetická
s plastovou rúčkou, celková dĺžka 26 cm, dĺžka štetín 

9 cm, 400 ml, farebné štetiny, dvojfarebná rúčka, 

mix farieb

64302273

Handra mikrovlákno
na umývanie podlahy, rozmery 50x60 cm

3692607

Drátenka na riad kombinovaná
mix materiálu -kovová a  silonová, 2 kusy v valení, 

priemer 8 cm

2166003

Drátenka na riad
silónová, priemer 8 cm, mix farieb, 

sada 2 kusov

2166002

Drátenka kovová MAXI
na riad, priemer 10 cm

3076010

Drátenka na riad kovová
priemer 6 cm, sada 2 kusov 

2166001Drátenka na riad
plastová, balenie 3 kusy

3690101
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Lopatka + metlička
rúčka z bambusu, vlákna metličky vyrobené 

z recyklovaných PET fl iaš, šírka 23 cm

3696214

Lopatka + metlička KLIP
2-dielna sada, plastová, šírka lopatky 21,5 cm

3696203

Lopatka + metlička BIO
2-dielna sada, plastová lopatka s gumou + drevená malá 

metlička s potlačou, šírka lopatky 21 cm

36135100

Lopatka bez gumy + metlička
2-dielna sada, plastová, šírka lopatky 

22 cm, rôzne farby

3696201

Lopatka + metlička MUU
2-dielna sada, plastová, šírka 

lopatky 21 cm

36103594

Lopatka + metlička LIENKA
2-dielna sada, plastová, šírka 

lopatky 21,5 cm

36103593

Lopatka + metlička
2-dielna sada, plastová, šírka lopatky 22 cm, 

rôzne farby

3696202

Metla + násada TWEED
plastová, dĺžka 120 cm, šírka metličky 27 cm, 

dekor tweed

36952107

Kefk a na riad TWEED
plastový tvarovaný kartáč na riad, dĺžka 

rúčky 22 cm, sivá, dekor TWEED

36941047
Kefa WC komplet TWEED
plastová, rozmery nádobky 12 x 12 cm, 

výška 12 cm, dĺžka rúčky kefy 27 cm

36964087

Vedro so žmýkačom TWEED
plastové, so žmýkačom, tvar obdĺžnika, 

objem 15 l, dekor TWEED

36970047

Lopatka + metlička TWEED
plastová, farba sivá, dekor TWEED

36962137
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Metla + lopatka BUZZZ
2-dielna sada, metla + lopatka s dlhšou plastovou 

násadou, na lopatke sklopná rúčka dĺžka násady 

67 cm, šírka metly 21 cm, šírka lopatky 26 cm

36155956

kód dĺžka
3699102 120 cm
3699103 130 cm

kód dĺžka
3699106 110 - 200 cm
3699105 80 - 150 cm

kód parametre
3696206 lopatka bez gumy 
3696207 lopatka s gumou 

Násada na metlu
poplastovaná, s plastovým závitom, 

uško na zavesenie

Násada teleskopická
kovová, poplastovaná, plastový závit, 

s uškom na zavesenie

Minivysávač 
plastový, v spodnej časti kefk a, 

rozmery 14 x 7,5 cm, rôzne farby

123006

Lopatka + metlička BUZZZ 
2-dielna sada, plastová lopatka s gumou + plastová 

metlička s potlačou včielky, šírka lopatky 21,5 cm

36135956

Lopatka s metličkou
plastová metlička s gumennými 

štetinami, vhodné na prach a vlasy, 

so zmetákom, s antibakteriálnou 

technológiou BACTERIA STOP

Lopatka na odpad
pozinkovaná, farebná, šírka lopatky 23 cm

4168044

Lopatka s gumou
plastová, šírka 22 cm, rôzne farby

3696102

Metla + násada BUZZZ
plastová, násada 120 cm

36100956

Násada na metlu AZUR
drevená, plastový závit, s uškom, 

dĺžka 130 cm

3699130

Násada na metlu
drevená, s plastovým závitom, 

dĺžka 120 cm

37200020

Metlička ručná Economic
plastová, s dlhšou rúčkou, celková dĺžka 37 cm, 

jemné plastové štetiny

3696002
Metla mechanická PEGAS Skveler
kovový mechanický zametač na koberce a iné textilné 

materiály

15900200

kód dĺžka
4017216 28 cm
4017218 40 cm

Metlička ručná DREVENA
drevená, husté plastové štetiny 

Metlička ručná
drevená, 5-radová, s rúčkou, celková dĺžka 

28 cm, plastové farebné štetiny

3690050

Metlička ručná
drevená, dĺžka 28 cm, husté dlhšie 

plastové štetiny

3650100

Metly nájdete na str. 24

3696002
Metla mechani
kovový mechanický z

materiály

15900200
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Kefa podlahová
na podlahy, z pevných plastových štetín, oválny tvar, 

rozmery 17,5x5,5 cm 

4017205

Kefa šatová LIENKA 
plastová, na odev, oválny tvar, rozmery 

5,5x17 cm, rôzne farby s dekorom bodiek

36104093

Kefa šatová
drevená, na odev, tvar obdĺžníka, 

rozmery 14 x 4,5 cm

4017215

Kefk a na ruky
drevená, dĺžka 10 cm, obojstranná

3690040

Kefa antibakteriálna
plastová kefa s tvarovanou pogumovanou 

rúčkou s antibakteriálnou schopnosťou 

BACTERIA STOP. Má tvar žehličky. Rozmery 

6,5x 15cm, Výška 10cm. 

3694004 

Kefa na obuv
drevená, na čistenie obuvi od blata, 

rozmery 18 x 4,5 cm 

4017211

Kefa MAXI
plastová, s tvarovanou rúčkou, tvar žehličky, 

rozmery 6x14 cm, výška 8,5 cm, rôzne farby

3694001

Kefa leštiaca
drevená, na leštenie obuvi, tvar obdĺžníka, 

rozmery 4 x 13 cm 

4017210

Kefa midi žehlička
plastová, s tvarovanou rúčkou, 

tvar žehličky, rôzne farby

kód rozmer
3694002 4,5x10,5x7 cm
3694003 3 x 8,5x6,5 cm

Klepáč na koberce
drôtený v bužírke, dĺžka 60 cm

30226201

Klepáč na koberce
plastový, dĺžka 56 cm

123054

Klepáč na koberce
prútený, dĺžka 80 cm

30226200
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Kefk a riad
kefk a/ kefa s rukoväťou banbusového vlákna, 

moderný dizajn, ekologický materiál, kartáč 

s mäkkými štetinami, dlžka 13 cm

3694053

kód rozmer
40190100 ø 10 cm / dĺžka 52 cm 
40190120 ø 12 cm / dĺžka 70 cm 
40190140 ø 14 cm / dĺžka 85 cm 
30220080 ø 12cm / dĺžka 65 cm 
30220081 ø 12 cm / dĺžka 80 cm 

Kefa na demižóny
vhodné na demižóny

Kefa na riad
z bukového dreva, dĺžka 21 cm

kód popis
4017264 konský vlas
4017263 kaktusové vlákno

Kefa na fľaše
točený drôt

kód priemer
4017224 ø 4 cm
4017225 ø 5 cm
4017226 ø 6 cm
4017227 ø 7 cm

Kefa-kartáč na radiátory 4420
dvojitá kefa na umývanie a čistenie 

radiátorov, celková dĺžka 33 cm, použiteľné 

do teploty 70°C

3181332297

Kefk a na fl aše
plastový tvarovaný kartáč na riad, 

dĺžka rúčky 22 cm, sivá, antibakteriálna 

technologia BACTERIA STOP

3694110

Kefk a na riad
kefa na riad vyrobená z ekologických 

materiálov, rúčka bambus, štetiny sú vybavené 

z recyklovaných PET fl iaš

3694113

Kefk a + pemza 
Plastová kefk a s pemzou na päty. Z jednej strany je 

kefk a a z druhej pemza. Rozmery má 3x8cm, výška 

4cm. Plastová časť má rôzne farby.,, 

3694006

Kefk a na riad 
plastová kefk a na riad s rúčkou, dĺžka rúčky 16 cm, 

tvarovaná, dá sa zavesiť, štetiny sú usporiadané do 

okrúhleho tvaru v priemere 4 cm, celková dĺžka kefk y 

21 cm, farebná

3694102

Kefa kúpeľňová
na chrbát, s dlhou rúčkou, oválny tvar, rozmery hlavy 

12x8 cm, celková dĺžka 40 cm, rôzne farby

3694201

Kefa na fl aše BAMBOO 
s bambusovou rúčkou, dĺžka 36 cm

3694120

Kefa, mazacka na obuv, drevo
Drevená malá kefk a na obuv. Používa sa na mazanie 

obuvi krémom. Dĺžka 16 cm. 

4017201
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Kefa WC Standard
Plastova kefa na WC. Priemer má 8 cm, dĺžka s rúčkou 

je 35 cm. Má rôzne farby

3696501

Kefa WC
plast, výška 35 cm

64305089

Kartáč na čistenie žalúzií
návlek z mikrovlákna s antistatickou úpravou, 

plast

1150001

Kartáč na radiátor
dĺžka 70 cm, plastový, fl exibilný

64302379

Ometák - prachovka SZENILI
s teleskopickou násadou a plastovou rúčkou, po 

rozšírený dosahuje dĺžku 50 cm

33718307

Valček čistiaci
na odevy, na viac použití, priemer 5 cm, dĺžka 23 cm, 

mix 2 farieb (čierna / svetlo sivá) 

64302326

Prachovka mikrovlákno
100% polyester, dĺžka 55 cm, mikrovlákno v bielej farbe, 

rúčka mix farieb - svetlo sivá, tmavo sivá

64302278

Ometák na pavučiny FIOCCO
plastový, bez násady, plastové farebné štetiny, 

priemer 19 cm

36100201

Kefa WC DUAL
plastová WC kefa s prídavnou malou kefk ou na 

vnútornom ráme, priemer kefy 7,5 cm, dĺžka 35 cm 

3696521
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kód farba
641051118 béžová
641051119 hnedá
641051117 biela

Kefa WC komplet
plastová, s imitáciou ratanu, 

v nádobke rozmerov 15x15x15 cm, 

dĺžka kefy 35 cm

Kefa WC komplet
plastová kefa v rohovej plastovej 

nádobke, rozmery nádobky 

20 x14 cm, priemer kefy 7 cm, 

výška 35 cm, rôzne farby

3696404

Kefa WC komplet
plastová kefa v kovovej 

nádobe (imitácia nerezu), 

priemer nádoby 10 cm, 

výška 25,5 cm, dĺžka kefy 

36 cm

3238061

Kefa WC komplet LUX
plastová kefa v plastovom 

stojane, celková výška 38 cm

3696402

Kefa WC komplet mini
plastová kefa v plastovej nádobke 

priemeru 13 cm, priemer kefy 7 cm, 

dĺžka kefy 35 cm

3696403

Kefa WC komplet
plastová kefa na WC s hranatou 

nádobkou, rozmery má 12 x 12cm 

x 12 cm, husté štetiny, dĺžka 

kefk y je 27 cm, s antibakteriálnou 

technológiou BACTERIA STOP

3696456

Kefa WC komplet
plastová, imitácia chrómu, plastová nádobka na 

kefu v kovovom stojane, výška spolu so stojanom 

35 cm, priemer kefy 8 cm

31120006
Kefa WC komplet MIDI
plastová kefa v plastovej 

nádobke, okrúhly tvar, priemer 

15 cm, priemer kefy 7 cm, dĺžka 

kefy 35 cm, rôzne farby 

3696401

Stojan na WC 

papier
drôtený, 

pochrómovaný, 

výška 60 cm

64305039

Stojan na WC papier
chrómový, rozmery 81x16x28 cm, 

s WC kefou

31170037

Označenie WC /dámy+páni/
plastové, 2-dielne označenie na dvere 

s nápisom dámy na jednom kuse a  páni na 

druhom kuse, rozmery 6,5 x 10,5 cm

721010

Držiak/stojan TWIST
pochromovaný, drôtený, rozmery 22,5 x 14 cm, 

upevňuje sa pomocou skrutiek

8320107

Držiak/stojan na toaletný 

papier
pochrómovaný, na prísavke, rozmery 

držiacej časti 14,5x9,5 cm, celková 

výška 17,5 cm

31190345

Držiak/stojan na toaletný 

papier OSKAR
plastový, rozmery 12,5 x 13,5 cm, dá sa 

zavesiť, upevňuje sa pomocou skrutiek, ktoré 

sú súčasťou balenia

4022711

Držiak WC papiera
kovový, 13x12 cm, na toaletný papier

3233602
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kód farba
1251834625 modrý
1251202810 biely
12512028262 limetkový
1251834559 ružový

Nočník detský
plastový, protišmykový, s potlačou 

little duck

Nočník detský
plastový, priemer 22 cm, výška 14 cm, po bokoch 

otvory na lepšie uchytenie, farebný

880345

Nočník detský
plastový, priemer 22 cm, výška 15,5 cm, rôzne farby

308914000

Nočník detský PANDA
plastový, protišmyková podložka, rozmery 36x27 cm, výška 

zpredu 11 cm, výška s operadlom vzadu 23 cm, motív PANDA

12518648100

Nočník detský PAW PATROL
plastový, protišmyková podložka, rozmery 36x27 cm, 

výška zpredu 11 cm, výška s operadlom vzadu 23 cm, 

motív PAW PATROL

12518670100

Nočník detský STARS
plastový, protišmykový, rozmery 38x27x23,5 cm, farba 

svetlo - sivá, motív STARS

12518648519
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Nočník - pisoár ŽABA
detský pisoár v tvare žaby, rozmer: výška 30 cm, 

šírka 21 cm

647007100

Nočník detský PEPPA
plastový, s protišmykovou úpravou, rozmery 

38x27x23,5 cm, motív PEPPA

12518670133

Nočník detský FROZEN
plastový, protišmyková podložka, rozmery 

36x27 cm, výška zpredu 11 cm, výška s operadlom 

vzadu 23 cm, motív FROZEN

1251865

Nočník detský POŽIARNIK SAM
plastový, protišmyková podložka, rozmery 36x27 cm, 

výška zpredu 11 cm, výška s operadlom vzadu 23 cm, 

motív POŽIARNIK SAM

12518670401

kód farba
1258650130 tmavosivé
1258650519 svetlosivé

kód farba
1258017625 modré
1258017559 ružové

Sedátko detské STARS
plastové, protišmykové, rozmery 

30x40x15 cm

Sedátko detské "Frozen"
na WC, plastové, protišmykové, s potlačou frozen

1251866

Sedátko detské FUNNY FARM
plastové, na WC, protišmykové, rozmery 41x30 cm, výška 

zadnej časti 13,5 cm, rôzne farby so vzorom obrázka 

zvieratiek

1258723

Sedátko detské PANDA
plastové, protišmykové, rozmery 30x40x15 cm

1251865010024

Sedátko detské POŽIARNIK SAM
protišmykové, plastové, rozmery 30x40x15 cm, 

farba červená, s potlačou POŽIARNIK SAM

12510819401

Sedátko detské
plastové, detské, na sedátko WC, rozmery 

28x38 cm, výška zadnej časti 12 cm
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kód farba
12510334100 biela
1250334625 modrá
1250334559 ružová

Vanička STARS
s vyberateľnou kojeneckou vložkou, rozmer vložky 

48x24x11 cm, rozmery vaničky 87x45,5x32,5 cm, 

farba svetlosivá

12530076519

Vanička PANDA
plastová, detská, rozmery 100x51x29 cm

12518437100

Vanička detská
plastová, dĺžka 84 cm

Vanička STARS
plastová, detská, rozmery 84x49x29, s výlevkou

12518426519

Vanička FAVORY
plastová, tvarovaná, detská, objem 55 l, 

rozmery 100x40-50x25 cm

641051200

Vanička transparentná
plastová, detská, z jednej strany zúžená, 

rozmery 91x35-45x27 cm, transparentná, 

farby: ružová, modrá

194110007

Hubka kúpeľňová FALA
oválna, rozmery 14x9,5 cm, výška 5cm, 

rôzne farby

3691401

Hubka kúpeľňová masážna
penová, rozmery 17x9x5 cm, tvar motýľ/

piškóta, s masážnou stranou

3691103

Hubka kúpeľňová masážna
oválny tvar, rozmery 14x9,5cm, výška 

4,5 cm, rôzne farby

3691101

Hubka kúpeľňová MINI
detské tvary, sada 4 kusov, rôzne farby, 

rozmer 10x7 cm

3691013
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Mydelnička s dnom
plastová, rozmery 12,7x8,3 cm

123056

Mydelnička s prísavkou
plastová, rozmery 13x9 cm

308914100

Hubka kupeľňová CINDY
oválny tvar, rozmery 14x9,5 cm, výška 5 cm

3691105

Hubka kúpeľňová detská
cez stred má zvieratko, dá sa zavesiť

3691509

Hubka kúpeľňová ruža
tvar ruža, závesná

kód počet ks

64305056 1 ks
64305111 2 ks

Puzdro na mydlo
plastové, zatváracie, rozmery 11x8 cm, výška 

5 cm, rôzne farby 

123055

Puzdro na zubnú kefk u
plastové, tvarované, rozmery 20x3 cm, výška 2 cm, 

transparetné, rôzne farby

641020319

Vedro na použité plienky 
plast, 37x30 cm, výška 27 cm

1250021

Sporič mydla
sieťka, plastová, dĺžka 25 cm, žltá sieťka, 

25 kusov v balení

3076022

Pemza
na päty, rozmery 8x5x2,5 cm

3691601
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Stojan na WC papier
nerezový, podstavec s priemerom 15 cm, 

výška tyče 45 cm, celková výška 46,5 cm

64301355

Polička rohová
drôtená, 2-poschodová, 

rozmer 22,5x14,8x30 cm

31180049

Polička kúpeľňová
kovová, závesná, s vešiakom na uterák, 

rozmer 31x11x25 cm

3230138

Držiak/stojan na toaletný 

papier
s kefou, výška 75 cm

64305082

Polička kúpeľňová
drôtená, 3-poschodová, rohová, chrómová, 

rozmery 43x31x25 cm

3184680088

Polička drôtená
chrómová, rohová, rozmery 34x18 cm

31180212

Polička chrómová
drôtená, rozmery 29,5x12,5x33,5 cm, 

2- poschodová

31180052
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Polička dvojposchodová
chrómová, rozmery 26,5x26,5x31 cm, s vešiakmi

31180050

Polička dvojposchodová
chrómová, drôtená, rozmery 54x45x26 cm, 

so sklenenými policami

31150029

Polička drôtená
chrómová, rozmery 48x13x12,7 cm

31180053

Polička kúpeľňová ALPINA
drôtená, rozmery 40x10,5x10 cm, závesná, s vešiakom 

na uterák

64699549

Polička rohová
drôtená, 2-poschodová, rozmery 19,5x16x30 cm

31180047

Polička rohová
chrómová, drôtená,2- poschodová, 

rozmery 28,5x21x31 cm

31180045

Stojan na papierové 

kuchynské utierky
nerezový, výška 32 cm, dolná časť priemer 

13,5 cm v tvare listok

3236098

Polička chrómová
rozmery 20 x 9,5 x 6 cm, na prísavke, s ozdobnou 

hviezdou

31180211

Držiak na 

pokrievky
6 stupňový, chrómovaný, 

rozmery 42x24 cm

100181
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kód typ
30247228 2-ramenný
30247229 3-ramenný
30247230 4-ramenný
30247231 5-ramenný
30247232 6-ramenný

Vešiak na uterák BIELY
kovový, ramená poplastované, upínanie na dve 

skrutky, dĺžka ramien 50 cm, farba biela
kód typ
30247132 2-ramenný
30247133 3-ramenný
30247134 4-ramenný
30247135 5-ramenný

Vešiak na uterák CHROM
pochrómovaný, dĺžka 50 cm, upínanie 

na dve skrutky

Mydelnička 2
chromová, na nožičkách, rozmery 13x9,5 cm

31190062

Mydelnička 4
chrómová, na nožičkách s gumennými koncami, 

rozmery 13x8 cm

31190197

Mydelnička drôtená
chrómovaná, rozmery 13x9x10 cm, na prísavke

31190210

Dávkovač mydla 

bezdotykový
objem 330 ml, napájanie: 4 AAA 

batérie, na všetky druhy mydla 

a umývacích prostriedkov

96545429kód objem
33729680 1 000ml
33706152 400 ml

Dávkovač mydla 
plast, závesný, 1000 ml, rýchla 

a bezproblémová inštalácia 

pomocou lepiacej pásky alebo 

skrutiek

Dávkovač mydla
plastový, objem 350 ml, na 

zavesenie, biely s bledomodrým 

sklom

641010015
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kód typ
31121124 chrómová, 1,5 m
31121122 plastová

Hadica sprchová
chrómová, dĺžka 1,5-2 m

Polička CLASSIC
plastová, rozmery 38x14x9 cm, šírka 14 cm

195553

Polička
plastová, 3-dielna, rozmery 52x20,5x14 cm

195535

Držiak mydla
plastový, rozmery 7,5x4 cm, magnetický, 

samolepiaci, mix farieb

721052

Polička na vaňu
plastová, rozmery 55x17x70 cm rozšírená veľkosť 

78x17x70cm, biela farba

64305115

Ružica sprchovacia
plastová, imitácia chrómu, s troma funkciami, 

priemer ružice 8,5 cm

31121116

Držiak na sprchovú ružicu
plastový, imitácia chrómu, 

nastaviteľný úchyt na hlavicu sprchy, 

rozmery 6x4 cm

31121120

Dávkovač mydla ALPINA
plastový, na mydlo alebo saponát, s nádobkou 

na špongiu, rozmery 15x7x20 cm mix farieb: 

biela, čierna

64699550

Dávkovač mydla bambus
dávkovač mydla, bambus s plastovou 

(ABS) pumpičkou, objem 185 ml, matný, 

celková výška 175 mm

64305118

Dávkovač mydla 
keramika, plast, výška 19 cm

64305078

Dávkovač mydla SOAP
materiál: sklo, mix 3 farieb, rozmery: výška 19,5 cm, 

šírka 7 cm, dĺžka 9 cm, objem 450 ml 

64305117

Dávkovač mydla
materiál plast, rozmery: šírka 8 cm, výška 18 cm, 

transparentný s bielym dávkovačom 

64305114

Sada kúpeľňová ALPINA
dávkovač mydla, misky na pevné mydlo, 

kúpeľňový pohár a WC kefa, plast, mix 

farieb: biela, čierna, L

64699542
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kód počet ks
1791103 200 ks
1791101 3 ks

kód počet ks
1791012 400 ks
1791002 5 ks

Háčik Twenty MAXI
plastový, kovové hroty, dĺžka 

4 cm, biely

Háčik Twenty UNI
plastový, s kovovými hrotmi, dĺžka 3 cm

Háčik UNI
plastový, s prísavkou, 

priemer 4,5 cm

kód farba
18602609151 béžový
18602609091 biely
18602609140 hnedý

Háčik na uterák
plastový, samolepiaci, balenie 

50 kusov, biely

4022742

Háčik STANDART veľký
plastový, samolepiaci, okrúhly, priemer 

3,5 cm, farba rôzna (4 farby)

721020

Háčik BAROKO okrúhly
plastový, priemer 4 cm, samolepiaci

721017

Háčik CLASSIC
plastový, bez potlače, farebný, 

samolepiaci, rozmery 50x35 mm

721016

Háčik KALA
plastový, samolepiaci, kala

721024

Háčik KVAPKA
plast, bez potlače,

 samolepiaci, farebný, 

rozmery 45x30 mm

721012

Háčik NOHA
plastový, samolepiaci, balenie 50 kusov, 

dĺžka 6 cm, 3 farby (biela, tmavohnedá, 

bledá káva)

721011

Háčik BAROKO oválny
plastový, samolepiaci, oválny, 

dĺžka 5cm

721018

42

Doplnky, ktor é 
váš domov pr ivedú 

k dokonalosti



Vešiak
kovový, matná povrchová úprava, so 6 háčikmi, 

dĺžka 40 cm

64302127

Vešiak kúpeľňový
pochrómovaný, tvarovaný, drôtený, 6 háčikov, rozmery 

41x20 cm

31180190

Háčik samolepiaci
plastový, samolepiaci, s kovovým hrotom, 

rozmery 3,5x3,3 cm, biely

17329054

Háčik samolepiaci
kovový, sada 4 kusov, strieborný, 

rôzne tvary (kruh, ovál, štvorec, 

kosoštvorec), rozmery v priemere 

približne 3,5 cm 

64302001

Háčik samolepiaci
nehrdzavejúca oceľ 18/10, brúsená, sada 6 

kusov, mix 2 tvarov (oválny, obdĺžnikový), 

jeden tvar v sade

64302445

Háčik samolepiaci
2-dielna nerezová sada háčikov do 

kúpelne, štvorcový tvar, šírka 5 cm, 

samolepiace

64302161

Háčik vitrážkový NOKO
samolepiaci, rozmery 2,5x1,5 cm, 

balenie 100 kusov

17320124

kód farba  dĺžka
10611802 čierny  3 cm
10611776 biely  13 cm
10611777 hnedý  13 cm
10611778 niklovaný  3 cm

Vešiak - háčik
kovový

Vešiak kúpeľňový
pochrómovaný, drôtený, 3 háčiky, rozmery 

26,5x14,5 cm 

31190224

Vešiak
pochrómovaný, drôtený, kúpeľňový, dva 

dvojháčiky, rozmery 28,5x12,5 cm

31180191

Vešiak na prísavke
plast, hačik kovoýv, sada 6 kusov

64305108

Vešiak-háčik kúpeľňový
2- dielna sada, chrómovaný na prísavke

31190341
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Krúžok záclonový
plastový, biely

kód priemer / balenie
10541602 16 mm / 20 kusov
10543410 34 mm / 100 kusov
10543401 34 mm / 10 kusov

kód dĺžka
15900073 110 - 200 cm
15900072 60 - 106,5 cm

kód dĺžka / materiál
31100232 110 - 200 cm / chróm
31100234 140 - 260 cm / chróm
31100230 70 - 120 cm / chróm
31100231 110 - 200 cm / biela
31100233 140 - 260 cm / biela

Tyč rozperná
 rozťahovacia, upevnenie bez 

vŕtania

Tyč rozperná Skveler
nerezová, rozťahovacia, vhodná na 

predelenie miestností závesom

kód rozmer
173120040 70 - 120 cm 
173120050 110 - 200 cm 
173120060 140 - 260 cm
173120070 110 - 200 cm
173120080 60 - 106,5 cm

Tyč vitrážková
pogumovaná, plochá, nastaviteľná, 

biela farba

kód farba
31190809 biela
31190811 hnedá
31190810 sivá

Podložka do sprchovacieho kúta
gumená, rozmery 54x54 cm

Podložka do vane
protišmyková, gumená, 

oválna, rozmery 

69 x 35 cm, 

transparentná

Záves kúpeľňový 
z trvácneho a vlhku odolného materiálu, 

12 krúžkov, rôzne dekory 

kód rozmer / materiál
770201001 180x180 cm / PVC
31101107 180x180 cm / PVC
770201101 180x180 cm / PES
770201002 180x200 cm / PVC
770201102 180x200 cm / PES
31100127 180x180 cm / PES

kód rozmer
1048121 25 cm
1048131 30 cm
1048141 40 cm
1048151 50 cm
1048163 60 cm

Madlo pochrómované
kovové

kód rozmer
1048120 25 cm
1048130 30 cm
1048140 40 cm
1048150 50 cm
1048160 60 cm
1048181 80 cm

Madlo biele
kovové, prášková farba

Štipec záclonový
kovový

532311

Štipec záclonový
plastový, farba hnedá

51001

kód farba
1060982 biely
1060986 cappucino
1060984 hnedý
1060983 krémový
1060987 terakota

Štipec ROMANTIK
plastový, 28 mm, ozdobné 

ukončenie, uško, balenie 100 

kusov

kód farba
1060977 hnedý
1060979 strieborný
1060988 terakota
1060978 zlatý
1060981 krémový

Štipec ROMANTIK
kovový, 20 mm, 

ozdobné ukončenie

Podložka 

do sprchovacieho kúta
gumová, protišmyková, s prísavkami, 

rozmery 53x53 cm

3179086

Podložka protišmyková
rozmery 30x150 cm, farebná

64301233

Podložka protišmyková
rozmery 45x125 cm, farebná

64301245

Podložka do vane
gumová, protišmyková, zo spodnej strany 

s prísavkami, rozmery 74x35cm

3179087

kód farba
31190814 fi alová
31190813 modrá
31190812 bezfarebná
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Vešiak - ramienko
plastové, otočné, s paličkou na nohavice, s háčikmi 

na šaty, šírka 29 cm, detské

242710

Vešiak - ramienko tvarované
plastové, na sako, šaty, široké ramená, s paličkou 

na nohavice, šírka 45 cm

242750

Vešiak - ramienko detské  
vešiak - ramienko detské, drevo, sada 5 ks

64304812    

Vešiak - ramienko
3-dielna sada vešiakov, drevený, lakovaný, 

so zárezom na šaty, s paličkou na nohavice 

3696751

Vešiak - ramienko
3-dielna sada, kovové ramienko 

s 2 štipcami, šírka 28 cm

64302245

Vešiak - ramienko sada
plastové , sada 5 kusov, s možnosťou 

univerzálneho použitia - na nohavice, sukne, 

šaty, tričká, kravaty, s protišmykovou úpravou, 

360° otočné

Obal na šaty
rozmery 60x150 cm, sada 2 kusov, čiernej farby, so 

zipsami a PE okienkom, polyester

64302405

kód farba
12530061052 antracit
12530061514 svetlé
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Sušiak na prádlo KLAD
plastový, 4x šnúra 6 m, celková dĺžka šnúr 24 m, samonavíjaci 

šnurovový sušiak, vhodný do kúpelne a na balkóny

30605479

Sušiak na prádlo TRIO 60
sklopný, celková dĺžka na sušenie 3 m, šírka 60 cm

35400706

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

35400303

Sušiak záhradný Skveler
hliníkový, rozkladací, šnúra 50 m, 4 ramenný, priemer 2 m

19100055

Sušiak na prádlo
závesný, s 20 štipcami, rozmery 44x31 cm, mix 2 farieb: 

zelená/modrá

64302382

Sušiak na prádlo TOP
do vane, dĺžka šnúr 9 m

35400505

Sušiak rozťahovací PRAKTIK
plastový, rozťahovací, harmonikového 

typu, 5 šnúr, biely

kód dĺžka
3182530008 60 cm
3182530009 80 cm
3182531411 90 cm

Sušiak na bielizeň KLAD
závesný, 4-šnúrový, dĺžka šnúry 3,6 m, šírka 30 cm, 

určený na zavesenie do steny, bielosivý

64302319
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Sušiak na prádlo JOLLY
kovový, celková dĺžka šnúr 18 m, rozmery 

rozložený 180x55x93 cm, zložený 128x55 cm, 

nosnosť 15 kg

354000

Sušiak na prádlo 

MAGIC
kovový, s plastovými úchytmi, 

rozťahovací od min. 110 cm - max. 

198 cm, rozmer šírka 55 cm, výška 

88 cm, dĺžka šnúr 20 m, max. záťaž 20 kg

35400507

Sušiak na prádlo STAR Skveler
oceľový, ošetrený práškovou farbou, rozmer zložený: 

78x60x8 cm, rozložený: 60x53x144 cm, celková dĺžka 

15 m, pevný

15900075

kód dĺžka
100327 1,0 m
100334 1,1 m
100341 1,2 m
100358 1,3 m
100365 1,4 m
100372 1,5 m
100389 1,6 m
100396 1,7 m
100402 1,8 m
100419 1,9 m

Sušiak stropný
kovové tyče, na balkón, do kúpeľne, 5-šnúrový, 

šírka 45 cm, v balení materiál na uchytenie

kód dĺžka
30226411 1 m
30226401 1,2 m
30226405 1,3 m
30226402 1,4 m
30226406 1,5 m
30226403 1,6 m
30226407 1,7 m
30226404 1,8 m
30226408 1,9 m
30226409 2,0 m

Sušiak na prádlo FILIP Skveler
oceľový, ošetrený odolnou práškovou farbou, 

celková dĺžka šnúr 35 m, kvalitné prevedenie, 

moderný dizajn 

15900088

Sušiak na prádlo 

JOLLY DELUX
kov + plast, zložený 103x55x101 cm, 

rozložený 187x55 cm, celková dĺžka 

šnúr 18 m

35400503

Sušiak na prádlo 

HAPPY Skveler
kovový, rozmery rozložený 

174x68x110 cm, zložený 

104x68x90 cm, dĺžka šnúr 20 m

15900070
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Košík na štipce
plastový, okrúhly, priemer 19 cm, teleskopický, 

závesný

2421040

Vrecko ochranné
vrecká do práčky na ochranu bielizne, 

sieťové, so zipsom, sada 2 kusov, rozmery 

30x40 cm a 25x30 cm

64302285

kód priemer / dĺžka
64302320 ø 4,7 mm / 15 m
64302321 ø 5,5 mm / 25 m

Šnúra na prádlo
bavlna/silon, biela

Košík na štipce "Magico" TONTARELLI
skladací, s rukoväťou, rozmery: 19x15,5 cm, dostupný v troch 

rôznych farbách: modrá, červená, žltá

80000259
kód počet ks
80000286 25 ks štipec
2421031 50 ks štipec

Košík teleskopický + štipce
plastový, okrúhly, priemer 19 cm, 

teleskopický, závesný, 

Doska na pranie RUMPĽA
plastová, na ručné pranie, rozmery 45x27 cm 

880275
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Štipce na prádlo
drevené, 24 kusov

30400450

Štipce na prádlo
plastové, dĺžka 7 cm, farebné, 20 kusov

102001

Štipce na prádlo "TS SUPER" 

TONTARELLI
plastové, sada 10 kusov, mix 

80000252

Štipce na utierky
kovové, s farebným uškom, sada 10 kusov

64302251

Šnúra prádlová
polyester, vhodná na 

sušenie prádla, balenie 

100 m

kód priemer
12901111 ø 3 mm
12901104 ø 2 mm

Šnúra na prádlo
silonové lanko

kód dĺžka
2161316 20 m
2161317 30 m

Šnúra na prádlo
tkaninová, dĺžka 20 m

2161313

Štipce na prádlo EXTRA
plastové, sada 16 kusov

3699602

Štipce na prádlo
plastové, sada 20 kusov, mix farieb

31060935

Štipce na prádlo PRESTIGE 
plastové, sada 10 kusov

3699603

Štipce na utierky
sada 5 kusov 

64302026

Šnúra na prádlo
oceľové jadro v plaste, odoláva 

počasiu

kód dĺžka

2162030 30 m
317530914 30 m
2162050 50 m
317530913 20 m

kód typ
5005710 1 m
5005715 1,5 m
5005720 2 m
5005725 2,5 m
5005730 3 m
5005735 3,5 m
5005740 4 m
5005750 5 m

Hadica práčková 
plastová, napúšťacia, ukončená na 

jednej strane kolienkom, obsahuje 

tesnenie
Hadica práčková 
vypúšťacia, rozťahovacia, dĺžka 0,6 - 2 m, 

s kolenom

5005899

Hadica práčková 
plastová, vypúšťacia, ukončená na 

jednej strane kolienkom, obsahuje 

tesnenie

kód typ
5005815 1,5 m
5005820 2 m
5005825 2,5 m
5005830 3 m
5005840 4 m
5005850 5 m
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Poťah na žehliacu dosku
bavlna, vhodný na žehliace dosky 110x30-114x34 cm, 

mix dekorov

kód typ
35400426 PREMIUM
35400429 METALLIC

Doska žehliaca OK PLUS
podklad drevotrieska, farebný bavlnený poťah 3 mm, 

rozmery dosky 120x38 cm, nastaviteľná výška do 90 cm

35416038

Doska žehliaca REFLECTOR P + RUKÁVNIK
podklad kovový, bavlnený poťah na doske so špeciálnou 

plochou REFLECTOR, odkladacia časť na žehličku, nastaviteľná 

výška do 95 cm, rozmery dosky 120x38 cm, s elektrickou 

zásuvkou,odkladacím priestorom a rukávnikom 

35422738

Štipce na prádlo TONTARELLI
plastové, sada 36 ks, mix farieb

80000249

Rukávnik
na žehlenie rukávov, kovový podklad, rozmery 13x53 cm 

kód typ
35401002 poťah bavlna
35401003 poťah metalický

kód typ
35400428 PREMIUM
35400431 METALLIC

Poťah na žehliacu dosku
bavlna, vhodný na žehliace dosky 130 x 

48 cm, mix dekorov, 3 mm hrubá pena

Poťah na žehliacu dosku
bavlnený poťah žehliacu dosku, rozmery 

120x38 cm

35400425
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kód typ
35422238 bez zásuvky
35422538 so zásuvkou

kód rozmer
35420030 110x30 cm
35453438 120x38 cm

Doska žehliaca EUROPA
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah na doske, 

odkladacia časť na žehličku, nastaviteľná výška do 

95 cm, rozmery dosky 120x38 cm

Doska žehliaca REFLECTOR
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah 

5 mm na doske so špeciálnou plochou 

REFLECTOR, odkladacia časť na žehličku, 

nastaviteľná výška do 90 cm

Doska žehliaca MONO
kovová konštrukcia, rozmery 120x42 cm, max. vyška 

90 cm, nosnosť 8 kg, praktický odkladač na prádlo

35437542

Doska žehliaca PERFECT + RUKÁVNIK
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah 8 mm na doske, 

odkladacia časť na žehličku, nastaviteľná výška do 95 cm, 

rozmery dosky 120x38 cm, so zásuvkou, s rukávnikom

35430738

Doska žehliaca PERFECT
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah na doske, 

odkladacia časť na žehličku, nastaviteľná výška do 

95 cm, rozmery dosky 120x38 cm

35430238

Doska žehliaca BASIC
podklad kovová mriežka, bavlnený poťah s 5 mm 

penou, rozmery dosky 110x30 cm, nastaviteľná výška 

do 90 cm, s odkladacou plochou na žehličku

35420031

kód typ
35400425 ULTRA
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Schodík detský FROZEN
detský, plastový, max.nosnosť do 80 kg, 

protišmykový

1251863 

Schodík detský CARS
plastový, tvarovaný, rozmery 41x28 cm, 

výška 14 cm, s gumovými pätami 

a gumovým povrchom, pre deti od 3-14 kg, 

max.zaťaženie 100 kg

125184314010

Schodík detský PEPPA
plastový, protišmykový, svetlosivý, 

rozmery 40,5x28,5x14 cm

12518431133

Schodík detský PANDA
protišmykový, plastový, rozmery 

40,5x28,5x14 cm, s potlačou PANDA

12518642100

Schodík detský PAW PATROL
detský, plastový, max.nosnosť 80 kg, 

protišmykový

12518431100

Schodík detský POŽIARNIK SAM
protišmykový, plastový, rozmery 

40,5x28,5x14 cm, farba červená, s potlačou 

POŽIARNIK SAM 

12518431401

kód farba
1250002876 krémový
12510013625 modrý
12510013559 ružový

kód farba
12518642519 svetlosivý
12518642130 tmavosivý

Schodík detský
plastový, protišmykový, 

rozmery 40,5x28,5x14 cm

Schodík detský STARS
plastový, protišmykový, rozmery 

40,5x28,5x14 cm, max.nosnosť 80 kg, 

motív STARS

Dvojschodík detský PEPPA 
plastový, protišmykový, rozmery 40x37x21 cm, farba sivá, 

motív PEPPA

12510032133

Dvojschodík detský STARS 
plastový, protišmykový, rozmery 40x37x21 cm, 

farba svetlo sivá, motív STARS, max. zaťaženie 

120 kg

12510031519

Dvojschodík detský PAW PATROL
plastový, 2-poschodový, tvarovaný, rozmery 40x37 cm, 

výška 21 cm, protišmykový, farba bielo-červená

12510032100

Dvojschodík detský PANDA 
plastový, protišmykový, rozmery 40x37x21 cm, motív 

PANDA

12510031100 
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Stolček
plastový, rozmery 25x34x26 cm, rôzne farby

31060228

Stolček
drevený, rozmery 40x22x20 cm

3030138

Stolček
drevený, rozmery 18x20x35 cm

3030137

Stolček drevený
bez povrchovej úpravy

kód priemer
3030185 32x32x40 cm
3030184 26x24x24 cm

Stolček smrekový
drevený, rozmery 22x20x40 cm

70110016

Schodík detský WINNIE
detsky plastový stolček, max.nosnosť do 100kg, 

rozmery su 20x 32cm, výška 13cm, je tvarovaný, 

na okrajoch zo spodnej časti má protišmykovú časť, 

1250025

Dvojschodík detský Minnie Mouse 
plastový, tvarovaný, s gumovými pätami 

a gumovým povrchom , ružový, 40x37x21 cm

1251950552

 

Dvojschodík detský Mickey Mouse
plastový, tvarovaný, s gumovými pätami a gumovým 

povrchom , modrý, 40x37x21 cm

1251950614

 

Schodík detský Mickey Mouse 
detsky plastový stolček, max.nosnosť do 100kg, 

rozmery su 20x 32cm, výška 13cm, je tvarovaný, 

na okrajoch zo spodnej časti má protišmykovú 

časť, je pekný farebný s potlačou myšky MIckey

1258444
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Teplomer
plechový, rozmery 190x48 mm, 

mix 3 farieb (čierna, sivá, biela) 

64302325

Teplomer
vonkajší, dĺžka 29,5 cm šírka 

6,5 cm, mix 4 dekorov kvetov 

64302336

Teplomer
vonkajší, dĺžka 29,5 cm šírka 

6,5 cm, mix 4 dekorov zvierat 

64302335

Termofor
objem 2 l, dizajn macko s motýlikom

33727516

Termofor
gumený, objem 2l

64305097

Termofor
guma, textil objem 2 l 

33727520
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cítili pr íjemne 
a bývali zdravo 



Teplomer
plastový, vonkajší teplomer 

s dĺžkou 27,5 cm, od + 50 °C 

po -40 °C

64302020

Teplomer
rozmery 41x10 cm, čierny, 

plastový

64302291

Teplomer bambus
bambusové drevo, rozmery 198x45 mm, rozsah 

merania -20 C až +60 C, stupnica v zelenej farbe, 

použitie v interiéri aj vo vonkajších priestoroch

14121049

Teplomer do kúpeľa RYBKA
plastový, rozmery 15x6 cm v tvare rybky, 

do 50 °C

14143004

Teplomer chladničkový
plastový, rúrkového tvaru, dĺžka 

13 cm, stupnica -30°C do +40°C

1490041

Teplomer chladničkový
plastový, hranatý, s háčikom, dĺžka 

15 cm, stupnica od -25°C do +25°C

14144002

Teplomer izbový
plastový, dĺžka 22,5 cm, stupnica 

od - 15 °C do +50 °C, mix farieb

1490030

Teplomer izbový
drevený, rozmery 15,5x4,5 cm, 

stupnica od -20°C do +50°C

1490015

Teplomer izbový
drevený, dĺžka 21 cm, stupnica 

od - 45 °C do +50 °C

14121004

Teplomer izbový
drevený, dĺžka 22 cm, stupnica 

od - 10 °C do +50 °C, bledé 

alebo tmavé drevo

1490017

Teplomer izbový
drevený, dĺžka 29 cm, stupnica od 

-20 po +50°C

1490016

Teplomer izbový
drevený s plastom, dĺžka 16 cm, 

stupnica od -25 °C do +50 °C

14121011

Teplomer okenný
plastový, rúrkový, dĺžka 28,5 cm, 

stupnica od -50 po +50°C

1490023

Teplomer okenný
chrómový, sklenený, trubicový, dĺžka 

20 cm, stupnica od -50 po +50°C

14145000

Teplomer okenný
plastový, vonkajší, lepiaci, dĺžka 

14 cm, stupnica od -25 po +40°C

14146013

Teplomer okenný
plastový, vonkajší, rúrkový, dĺžka 

20 cm, stupnica od -40 po +50 °C

14146007

Teplomer saunový
plastový, výška 35,5 cm, 

stupnica od 0°C do +150°C

1490040

Teplomer
plastový, vnútorný a vonkajší, dĺžka 

18 cm, stupnica od -30°C do +50°C

14123008

Teplomer
plastový vonkajší a vnútorný, 

závesný

14123010

Teplomer
plastový, vonkajší, dĺžka 27 cm, 

rozsah od + 50 stupňov C do -30 

stupňov C, farebný

1490019
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Teplomer a vlhkomer
plastový, priemer 10 cm, farba 

čierno-zlatá

14452005

Teplomer a vlhkomer
plastový, izbový, okrúhly, 

priemer 7 cm

14452040

Teplomer a vlhkomer
plastový, izbový, priemer 7 cm

14452024

Teplomer a vlhkomer
plastový, priemer 10 cm, farba 

strieborno-čierna

14452027

Teplomer okenný
plastový, okrúhly, priemer 8 cm, na nalepenie, 

stupnica od -50°C do +50°C

14146004

Teplomer okenný
plastový, štvorcový, rozmery 77x77 mm, 

na nalepenie na okno, stupnica 

od -50°C do +50°C

1490047

Teplomer okenný
plastový, okrúhly, priemer 7 cm, na 

nalepenie, stupnica od -50°C do +50°C

14146006

Ventilátor prenosný
s akumulátorom, 3 úrovne rýchlosti, 

10 hodin práce pri úrovni 1, vstavaná 

nočná lampa s výdržou až 50 hodin, 

konektor micro USB

96545242

Teplomer okenný
plastový, okrúhly, priemer 72 mm, stupnica 

od -50°C do +50°C

1490048

Vlhkomer UH
Plastový mechanický vlhkomer so 

sklom s priemerom 7 cm. Meria 

vlhkost vzduchu v %.

14441001
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Skrinka zrkadlová
plastová, dvojdielna, do kúpelne, 

rozmery 54x33 cm

1220020

Zrkadlo
so stojanom a úchytom na zavesenie, 

farby biela, čierna, sivá,

 rozmery 14,5 x19,5 cm

64308803

Zrkadlo JITUSKA
plastový rám priemeru 32,5 cm, biely

101017

Zrkadlo kozmetické
plastový rám, priemer 87 mm, s 2 prísavkami 

priemeru 2cm, 10-násobné zväčšovanie, mix 4 farieb 

(modrá, ružová, staroružová, čierna)

64305121

Zrkadlo kozmetické
s rúčkou a možnosťou zavesenia na háčik na 

stenu, rozmer 25,5 cm, predná strana veľké 

zrkadlo, zo zadnej strany malé zrkadielko 

s 3-násobným zväčšením, a druhé zrkadielko 

s 5-násobným zväčšením, mix 4 farieb - čierna, 

biela, ružová, svetlomodrá

64305122

Zrkadlo LEJSA
v plastovom ráme s poličkou, priemer zrkadla 31cm, 

celkový rozmer 39x52x14 cm

101019

Zrkadlo PODKOVA
plastový rám, rozmery 40 x 47,5 cm, biele

101033
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Papier policový
rozmery 0,5x10 m, farba hnedá - kresba dreva

30739100 

Fólia zakrývacia
Zakrývacia fólia s rozmermi 4,2x1,6 m. Je pevná, chráni 

pred hrubou špinou, prachom, farbou a vodou.

307021 

Fólia fi lcová zakrývacia
dvojvrstvová, vrchná fi lcová vrstva absorbuje tekutiny, 

zo spodnej časti potiahnutá PE fóliou pre maximálnu 

nepriepustnosť, protišmyková, rozmery 1x10 m

15901500

Podložka protišmyková
protišmyková, rozmery 90x32 cm

64302324

Utierka bavlnená ECO NATURAL
na opakované použitie, 30 kusov v rolke

3692041

Utierka bambusové vlákno
ekologická, bambusové vlákna majú antibakteriálnu 

schopnosť, zostávajú dlho svieže a čisté

3692701

Obrus
PVC obrus, voskovaný povrch, 140x100 cm, vzorovaný

3251043

Pohlcovač pachov SUPERSORB
rozmery balenia 18x11 cm, účinok pretrváva 2 mesiace, 

balenie 1+1

2161230

Vak s odsávaním SPACE
vákuové odkladacie vrece, rozmery 100x130 cm, ideálne 

na sezónne uskladnenie oblečenia

317730728
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Ťažítko na obrus
sada 4 kusov, umelý kameň, tvar kamienka, 

sivá farba s textom, mix, priemerná veľkosť 

4,5x4,5 cm

64303187

Spona na obrus
plastová, s pružinou, sada 4 kusov, pre 

hrúbku do 30 mm

64302197

Spona na obrus
nerezová, dĺžka 5 cm, hrúbka do 30 mm

1900003

kód farba  priemer
17329003 biela  ø 18 mm
17329004 hnedá  ø 18 mm
17329007 biela  ø 26 mm
17329008 hnedá  ø 26 mm
17329002 hnedá  ø 14 mm
17329005 biela  ø 22 mm
17329006 hnedá  ø 22 mm
17329009 biela  ø 30 mm
17329010 hnedá  ø 30 mm
17329011 biela  ø 35 mm
17329012 hnedá  ø 35 mm
17329013 biela  ø 40 mm
17329014 hnedá  ø 40 mm
17329015 biela  ø 50 mm
17329016 hnedá  ø 50 mm
17329001 biela  ø 14 mm

kód farba
205002 biela
205003 hnedá

Podložka plstená
okrúhla, samolepiaca

Zarážka dverí
nerezová, okrúhly tvar, priemer 9 cm, 

výška 7,5 cm, zo spodnej strany má 

gumenú protišmykovú časť

64302155

Poistka vetracia KUB-14
plastová, na zaistenie otvoreneho okna

kód typ
96599013 CR 2016
96599012 CR 2025
96599011 CR 2032

Batéria lítiová
 gombíková, 3 V

Monočlánok alkalický PLATINET
1,5 V, v blistri, dlhá životnosť

Predlžovací kábel

kód typ
96599001 AA / LR06 / 4 ks
96599002 AAA / LR03 / 4 ks
96599003 C / LR14 / 2 ks
96599004 D / LR20 / 2 ks
96599010 6LR61 v blistri

kód typ
9561310 10 m, 3 z. s vypínačom
9562313 3 m, 3 z. s vypínačom
9560415 5 m, 4 z. 
9560311 1,5 m, 3 z

Vidlica
zásuvková, na kábel, 

250V/16 A max.,farba biela

9562234

Zásuvka priama
na kábel, 250V/16 A max., 

biela

9562242 

Zásuvka
biela, 4 x zásuvka, 230 V , 

dlžka 22 cm 

9562400

Rozbočka zásuvková
biela, 3 - zasuvková, 230V / 2300 W max.  

zelené

9562224

Tlmiče nárazu
guma, samolepiace, hnedá farba, 

balenie 8 kusov

17329039

Podložka plstená
samolepiaca

kód farba  rozmer
17329063 25x25 mm
17329059 ø18 mm
17329061 ø26 mm
17329062 ø30 mm
17329027 biela 100x100 mm 
17329028 hnedá 100x100 mm
17329017 biela 20x20 mm 
17329018 hnedá 20x20 mm
17329031 biela 20x40 mm 
17329032 hnedá 20x40 mm
17329019 biela 25x25 mm 
17329020 hnedá 25x25 mm
17329033 biela 25x50 mm 
17329034 hnedá 25x50 mm
17329021 biela 30x30 mm 
17329022 hnedá 30x30 mm
17329023 biela 35x35 mm 
17329024 hnedá 35x35 mm
17329035 biela 50x100 mm 
17329036 hnedá 50x100 mm
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Odvlhčovač 
jednorazový, objem, 500 ml, parfémovaný, 

s rôznymi vôňami

64302117

Odvlhčovač vzduchu
s náplňou 2 x 400 g, na pohlcovanie 

vlhkosti v byte, garáži a pod.

64302105

Vložka do odvlhčovača 
hmotnosť 450 g

331009

Vložka chladiaca
rozmery 25x14x1 cm, mix farieb

64302162

Vložka chladiaca
hmotnosť 400 g, tenká

64302145

Vložka chladiaca
sada 2x200 g

64302056

Vlozka chladiaca
dvojdielna sada, 2 x 400 g

64302069

Vložka do odvlhčovača
hmotnosť 400 g, 3 kusy v balení

64302240

Odparovač keramický
dĺžka 23 cm, šírka 9 cm, s dekorom

64302160

Odparovač na radiáto
keramický, plochý, rozmery 

12x6x15 cm

10589537

Odparovač
keramika, s dizajnom jarných 

kvetov, s háčikom na zavesenie. 

Rozmery: 20,5x8x3,5 cm.

64308797 

Odparovač na radiátor
keramický, rebrový, rozmery 

9x9x21 cm

10589538

Odparovač plastový
rozmery 21,7x13x4 cm

64302102
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Váha osobná METALL BH-9034 
digitálna, max. hmotnosť 150 kg, rozmery 30x30x1cm, 

z tvrdeného skla v metalickej farbe, LCD displej

33724556

Váha osobná BLACK BH-9034
digitálna, max. hmotnosť 150 kg, rozmery 30x30x1cm, 

z tvrdeného skla v čiernej farbe, LCD displej

33724506

Váha osobná SMART PLATINET
s možnosťou synchronizovať dáta so smartphonom 

prostrednictvom Bluetooth, do 180 kg

96544838

Váha osobná
klasická kúpeľňová váha, osobná, mechanická, do 

130 kg, motív korytnačka, rozmery 4x27x24.5 cm

3239476

Váha osobná
klasická kúpeľňová váha, osobná, mechanická do 

130 kg, motív mramor, rozmery 4x27x24,5 cm

3234952

Váha osobná
digitálna, do 180 kg, vrchná plocha bambus, 

s LCD displejom, rozmer 30x30 cm, 2x AAA nie 

sú súčasťou balenia 

64305088

Váha osobná
digitálna, veľkosť 28x28x0,5cm, s podsvietením 

a digitálnym LCD displejom, maximálna váha 

150 kg, v 3 farbách: ružová, čierna, strieborná

64305096

Váha závesná
mechanická závesná váha - mincier 

určený na váženie batožiny 

s váživosťou do 32 kg

64301389

Váha závesná
váha mincier, max.50kg, digitálny 

displej, na batérie, ktoré sú súčasťou 

balenia, typ batérií AAA, povrch váhy - 

plastový -rôzne farby

2058000
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Mucholapka
lepiaca páska na muchy, 

100 kusov v balení

105642

Náplň pre odpudzovač na 

komáre EFFECT PROTECT
45 ml

105053099

Návnada granule 

s gélom na potkany 

PROTECT REVOLUTION
účinná látka bromadiolon, 

požerová nástraha vo forme 

granúl, hmotnosť 150 g

105011102

Sieť samolepiaca
rozmery 150x130, na 

okná, dvere, čierna

64304730

Lapač hmyzu 
na odchyt otravného lietajúceho hmyzu, 

účinkuje bez chemikálií, ako náplň postačí 

ovocný sirup

3141045

Lapač na mole 

BIOSTOP
na použitie v bytoch, 

potravinárskom priemysle 

a skladoch

105016002

Návnada na čierne 

mravce PROTECT COMBI
moderná nástraha určená na 

použitie v interiéri, intenzívne 

priťahuje mravce k blistru, ničí celé 

mravenicko, 3 kusy v balení

105021745

62

Pr e pokojné 
bývanie



Plácačka na muchy MIKY 
plastová, dĺžka 44 cm, mix farieb, dekor 

Mickey Mouse

101023

Placačka na muchy 

RUKA 
plastová, dĺžka 44 cm, 

dekor ruka, mix farieb

101024

Návnada granule RATIMOR 

BROMADIOLON
rodenticíd vo forme granulovej návnady, 

hmotnosť 150 g

105052729

Návnada mäkká RATIMOR 

BRODIFACOUM
rodenticíd vo forme mäkkej návnady, 

hmotnosť 150 g, určený k ničeniu myší 

a potkanov

105052601

Návnada parafínové bloky 

RATIMOR BRODIFACOUM
rodenticíd vo forme parafínových blokov, 

hmotnosť 300 g, určený k ničeniu myší 

a potkanov

105052608

Návnada zrno na potkany 

RODENTOX
rodenticíd vo forme zrna, hmotnosť 3x50 g, 

určený k ničeniu potkanov

105011106

Lepidlo - knižka
lepová pasca vo forme knižky, 

rozmery 27x19 cm, bez jedovatých 

látok, s arómou arašidov, Ratimor

105040643

Pasca na myši
drevená, 2 kusy, rozmery 95x45 mm

3041021

Pasca na myši
pozinkovana, priemer 10 cm, domčeková

4100609

Lepidlo dosky
lepiaca doska 28x14 cm, sada 2 kusov, 

na chytanie a hubenie myší a potkanov 

v obytných a obchodných priestoroch 

105051641

Postrek na kuny 

PROTECT NATURAL
neobsahuje biocídnu látku, na 

odpudzovanie kún a iných drobných 

cicavcov, objem 500 ml

105011970

Postrek na lezúci hmyz 

PROTECT
bez pachu, okamžitý a dlhotrvajúci 

účinok, objem 500 ml

105021645

Postrek BIOTOLL
univerzálny insekticíd, 

objem 500 ml, proti hmyzu, 

s rozprašovačom

105050225

Postrek EFFECT
sprej na osy a sršne

kód objem
105040270 400 ml
105040178 750 ml

Postrek proti 

mravcom FARACID
insekticíd, objem 500 ml, proti 

faraónom a iným mravcom, 

s rozprašovačom

105050169

Plácačka na muchy
plastová, ohybná, dĺžka 45 cm

2161360
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kód typ
10690020 0
10690021 1
10690022 2
10690023 3
10690024 4
10690025 5
10690026 6 / 9
10690027 7
10690028 9

Číslo domové
javorové drevo, bez povrchoej 

úpravy, výška 18 cm, s kolíkmi

kód typ
2340010 0
2340011 1
2340012 2
2340013 3
2340014 4
2340015 5
2340016 6 / 9
2340017 7
2340018 8
2340020 lomítko

Číslo domové
hliníkové, výška 14 cm, vhodné 

pre vonkajšiu fasádu

kód typ
1068006 6 / 9
1068000 0
1068001 1
1068002 2
1068003 3
1068004 4
1068005 5
1068007 7
1068008 8
1068020 lomítko

Číslo domové
keramické, výška 16 cm, na 

vonkajšiu fasádu budovy

kód typ
10690010 0
10690011 1
10690012 2
10690013 3
10690014 4
10690015 5
10690016 6 / 9
10690017 7
10690018 8

Číslo domové
polystyrén, výška 14 cm, 

farba hnedá, na vonkajšiu 

fasádu

kód typ
1068016 6 / 9 
1068010 0
1068011 1
1068012 2
1068013 3
1068014 4
1068015 5
1068017 7
1068018 8
1068019 lomítko

Číslo domové
plastové, výška 14 cm, na 

vonkajšiu fasádu

Schránka poštová 

NEREZ TX160 Skveler
nerezové prevedenie, rozmery 

32x36x9 cm, hranatý priečinok na letáky, 

plnenie spredu aj zozadu, okienko na 

menovku, zámok a 2 kľúče

15901530

Schránka poštová MICHAL 

Skveler
nerezová, rozmery 36x31 cm, šírka 10 cm, 

okienko na menovku, zámok a 2 kľúče

15901532

Schránka RETRO AL
kovová, predná časť hliníková, 

s patinou, rozmery 41x26x9 cm

205580

Schránka poštová 

JAKUB Skveler
nerezové prevedenie, rozmery 

41x36x10 cm, predné dvierka sklo, 

v spodnej časti priestor pre noviny, zámok 

a 2 kľúče

15901531

Schránka poštová + VALEC ST 101 Skveler
rozmery 46x34x10 cm, s valcom, plnenie z prednej strany, 

kvalitné kovové prevedenie, z pozinkovaného plechu 

lakovaného práškovou vypalovacou farbou, okienko na 

menovku, zámok a 2 kľúče

15901520

Schránka poštová ST102 
tepaná, rozmery 35x39/ 49/

cm, s valcom, plnenie z predu, 

trojuholníková stieška

4074102

Schránka poštová ST 103 
tepaná, rozmery 35x40 cm, samostatný valec 

/dĺžka 40 cm/, plnenie zpredu

4074103

Poštová schánka ROLAND 
z pozinkovaného plechu lakovaného 

práškovou farbou, rozmer 30x26x9 cm, 

predné dvierka tvrdené sklo, do interiéru 

aj exteriéru, vrátane okienka na menovku 

a zámku

15901523

Schránka RADIM Skveler
z pozinkovaného plechu, lakované 

práškovou vypalovacou farbou, 

okienko na menovku, zámok a 2 kľúče

kód farba / rozmer
15901511 biela / 31x26x9 cm
15901512 hnedá / 31x26x9 cm
15901513 biela / 31x36x9 cm
15901514 hnedá / 31x26x9 cm

kód farba
15901525 hnedá
15901526 strieborná

kód farba
15901515 biela
15901516 hnedá

Schránka poštová 

MATEJ Skveler
kvalitné kovove prevedenie, 

rozmery 39x34,5x20,5 cm, 

priečinok na letáky, okienko 

na menovku, zámok a 2 kľúče

Schránka poštová
kovová, rozmery 32x24x6 cm, 

okienko na menovku, zámok a dva 

kľúče
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Hodiny SUNDAY
nástenné hodiny 

s priemerom 24,5 cm

Hodiny nástenné 
drevo, plast, rozmer 

73x33x4 cm, 

tvar kladka, 1xAA

64304822 

kód farba
96543730 sivá 
96543731 biela

kód farba
96542575 sivá 
96542576 biely ciferník

Hodiny stolové
kovový rám, drevená podložka, šírka 40 cm, 

výška 29 cm, hodiny priemer 14 cm, na baterku 

1xAA ( nie je súčasťou balenia

64304477

Hodiny
nástenné hodiny s nerezovým rámom, 

priemer 30 cm, zabudovaný teplomer 

a vlhkomer

Hodiny FAMILY
nástenné hodiny s fotorámikmi s vloženými 

obrázkami detí, rozmer 33x33 cm, rozmer 

jedného rámiku cca 9x9 cm

96542568

Hodiny - budík 
detské hodiny - budík, rozmer 12x6,5x17 cm, 

zvieratko, mix 3 dizajnov

64304823

Hodiny nástenné 
plastové, s veľkými číslami, 

o 40 cm, 1xAA

64304817

  

Hodiny nástenné ČÍSLA
materiál HDF, priemer 30cm, antracit. batéria 

1x AA 1,5V (nie je súčasťou balenia), tichý 

strojček

3092002

Hodiny nástenné HOROLEZCI
materiál HDF, priemer 30cm, antracit. 

batéria 1x AA 1,5V (nie je súčasťou balenia), 

tichý strojček

3092003

Hodiny nástenné SVET
materiál HDF, priemer 40cm, antracit. batéria 1x 

AA 1,5V (nie je súčasťou balenia), tichý strojček

3092005

Hodiny - budík
hodiny - budík, rozmer 90x25 mm, 

mix 3 farieb

64304814

Hodiny stolové LIETADLO
kovové, rozmer 21x33x17 cm, kovové, 

1xAA, mix 3 dizajnov

64304819 

Hodiny stolové 
kovové, rozmer 18,8x5,8x25 cm, 

64304821

Hodiny stolové 
kovové, v tvare glóbusu, rozmer 

16,5x10,5x20 cm, mix 2 dizajnov

64304820
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Čistiaca vata 

AURON
a vata napustená látkami 

(viskózová striž, plavená 

krieda, pomocné prísady) 

na čistenie strieborných 

a zlatých predmetov, 

šperkov, hmotnosť 10 g

95208002

Čistič plastov IRON
na odstraňovanie nečistôt 

z plastových rámov okien, dverí, 

plastového a polyratanového 

nábytku, výborne odstraňuje 

aj prilepený hmyz zo skla 

a plastových častí automobilu, 

objem 0,5 l

95208005

Čistič skla kachlí PEPO
na čistenie krbových skiel, 

sporákov, objem 0,5 l, rozprašovač

952060

Sviečka záhradná 

citronela
s esenciu, ktorá odpudzuje komáre 

a otravný hmyz, horí cca 10 hodín, 

ideálna pre letné večery strávené 

vonku, 130 g, v keramickom obale

3141047

Zapalovač PIEZO
zapaľovač s dĺžkou 23 cm s plastovou rúčkou.

205581

Zapaľovač fl exi
vetruodolný fl exi zapaľovač , je 

prispôsobený vonkajšiemu použitiu

Zapaľovač plazmový
plazmový zapaľovač, elektrický, 

nabíjateľný cez USB, priložený káblik na 

nabíjanie, bez nabíjačky, odolný proti vetru

952085

Zapaľovač plynový
plastový + kov, dĺžka 19 cm, plniteľný, 

s poistkou, farebný

64301132

Lepidlo sekundové 

SUPER GLUE
3g, silné, rýchle, univerzálne,

9923022

kód rozmer
952086 40x25x290mm
01829119 40x26x290mm
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Popolník zatláčací
priemer 9 cm, výška 12 cm, mix 4 dizajnov na bielom podklade

64302434

Popolník zatláčací VINTAGE
priemer 9 cm, výška 12 cm, 

mix 4 dizajnov typu "vintage"

64302433

Popolník
veľký stojanový nerezový popolník, 

výška 60,5 cm, priemer 25 cm

32209655

Popolník keramický
s odnímatelným vrchnákom, mix troch 

farebných vzorov, priemer 11 cm

64999564

Popolník
nerezový, stojanový, v tvare valca, 

výška 56 cm, priemer 15 cm

32209653

Vysávač viacúčelový
elektrický, vysávač na kolieskach, je vhodný 

na mokrosuché vysávanie, je vybavený 

textilným fi ltrom a HEPA fi ltrom, má 3 hubice: 

podlahovú, okrúhlu, štrbinovú, výkon 1200W, 

objem 20l, priemer/dl.hadice: 37mm/1,5m, dl. 

kábla 4,5m 

15903120

Náplň do zapaľovačov
propán-bután, objem 250 ml

64301360
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Špagát 
polypropylénový, /balenie 10 kusov

4084213

Špagát
jutový, 1 kg, TEX 500x3

841140

Špagát ľanový
potravinársky, 40 g, biely, ľanová šnúrka 

vhodná na použitie s potravinami

4084211

Špagát
polypropylénový, priemer 2 mm, dĺžka 

300 m, (+/- 8%) balenie 10 kusov

4084212

kód priemer / dĺžka
12907253 ø 10 mm / 100 m
12907255 ø 15 mm / 100 m
12902373 ø 2 mm / 200 m
12903424 ø 3 mm / 200 m
12904264 ø 4 mm / 150 m
12905375 ø 5 mm / 100 m
12905376 ø 6 mm / 150 m
12907251 ø 7 mm / 150 m
12907252 ø 8 mm / 100 m
12900418 ø 4 mm / 100 m
12900420 ø 6 mm / 100 m
12900422 ø 8 mm / 100 m

Šnúra
polypropylénová, 

farebná

Zásobník na skladané 

papierové vreckovky
bambusová krabička, rozmery 

24,5x12,5 cm, výška 7,5 cm

64302327

Box/krabica úložná
kartónová, rozmery 51x37x24 cm, 

mix 3 farieb (biela, hnedá, modrá)

64302303

Páska lepiaca
rozmery 48mmx60 m, hnedá

40875321

Páska lepiaca
rozmery 48mmx60m, priesvitná

40875320

kód typ
1153279 oválne červené
1153280 oválne zelené
1153278 oválne hnedé

Pripínačky
oceľové, chrómované

Váza DRUM
váza na kvety z číreho skla, 

značky SIMAX, priemer 

84mm, výška 275mm

18512496

Váza GLOBE
sklenená číra váza na kvety, tvar 

gule, priemer 164mm

18518206

Váza ROSE
váza na kvety ROSE, priemer 95mm, 

výška 200mm, značka SIMAX

2013060

Váza ORION B
číra váza z krištáľového skla značky 

BOHEMIA, model ORION B, výška 20cm

2019927

Gumičky
mix 30 g (85 kusov)

1155020

Nožnice pre domácnosť
kovové, s plastovou rúčkou, dĺžka 14 cm

64305008
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kód typ / dĺžka
3542022 2 schodíky / 46 cm
3542024 4 schodíky / 92 cm

Schodíky SUPERMAX
oceľové, protisklzové, skladacie, nosnosť 150 kg

Schodíky SUPER UP 3
oceľové, skladacie, 3-priečkové, nosnosť 

150g, hmotnosť 4,44kg, rozmer schodíka 

20x30 cm, výška rozloženého rebríka 131 cm

35420223

Rebrík ALW
hliníkový, jednostranný, s plošinkou, 

nosnosť 120 kg

kód typ / dĺžka
40400003 3 priečky / 125 cm
40400004 4 priečky / 148 cm
40400005 5 priečok / 171 cm
40400006 6 priečok / 194 cm
40400007 7 priečok / 217 cm
40400008 8 priečok / 240 cm

Stolička skladacia
stupienok/stolček, skladací, plastový, zložený 32x36x4cm, rozložený 

29x22x22cm, hmotnosť 1 kg, mix farieb (biela, červená, sivá), 

maximálna nosnosť 300 kg

64303256

Stolík podnos
servírovací, do postele, material MDF+kov, 

rozmery 52,5x30x21,5 cm

64302377
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Svietidlo nástenné
s prepínačom, rozmery 8x9x2 cm, 

biele, balenie obsahuje: 2 x magnetky 

a 2 x suchý zips na pripevnenie, 

monočlánok 3 x AAA

64306260

Svetlo závesné
na odev, ø 40 mm, vhodné na turistiku, 

domácnosti, na dve baterky 2032

64306265

Lampa 

multifunkčná LED 
LED, nabíjateľná, s bočným refl ektorom, 

možnosť použiť ako externú nabíjačku, 

praktický magnet na uchytenie

15904003 

Lampa kempingová 
6 LED, z ABS plastového materiálu, rozmery 

8,5x8,5x12,5 cm

64303226

Lampa LED 
plastová, kempovacia, na 3 

baterky AA 1,5V, priemer 8 cm, 

výška 9,5 cm, baterie nie sú 

súčasťou balenia

64303180 

Pumpa + úchyt na 

bicykel 
ručná, dĺžka 27 cm

64303095  
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Ruleta
16-dielna sada, štamprlík objem 2 cl, hra

64303037

Fľaša sklo neoprénovom obale 
farebná, sklenená, objem 500 ml, priemer 6 cm, 

výška 23 cm, mix 4 farieb

64308794

Fľaša športová
termosková fľaša dvojplášťová 

s bambusovým vrchnákom, objem 

500ml, nerezová, mix 3 farieb (zelená, 

čierna, indigo)

64303253

Fľaša športová
plastová, objem 600 ml, mix farieb: 

ružová/modrá/čierna

64303050

Fľaša športová/šejker 
plastová fľaša so sitkom, 

objem 0,5 l

18602173950

Fľaša sklo športová
sklenená, objem 750 ml, mix 4 modely 

s nápismi 

64303223

Fľaša športová
plastová, objem 900 ml, mix 3 farby: 

zelená, modrá, čierna 

64303224

Fľaša športová/turistická
hliníková, objem 600 ml, v 4 farbách: 

strieborná, modrá, tyrkysová, ružová

64303222

Flaša športová
objem 650 ml, materiál PET, vrchnák so silikónovým 

tesnením, vrátane polyesterového úchytu, mix 3 

farieb (modrá, sivá, ružová)

64303127
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UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. Prosím, informujte sa v predajni. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter.

BRATISLAVA - VAJNORY
NC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 0945 800 322

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

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

ŠUMPERK
Žerotínova 2833/46

MARTIN
Pri TESCU, OC TURIEC, 0907 999 223

PREŠOV
Vihorlatská 1/A, pri OC MAX, (budova Hypernovy), 051/242 00 20

PÚCHOV
Okružná 1746/74 (pri ČS Slovnaft) 042/471 03 03 - 5

www.kinekus.sk
e-shop

a v ďalších 150 partnerských obchodoch...

www.kinekus.sk/partnerskeobchody

nová adresa

vynovená predajňa

CZ

Taška nákupná
kovový rám rozmeru 92x35x28 cm, objem 

tašky 30 l, materiál polyester, mix 3 farieb 

s bielym nápisom "ONLY GOOD STUFF", 

kolieska, maximálna nosnosť tašky 20 kg 

64302408

Taška nákupná
na kolieskach, rozmery 

38x32x25 cm

Taška nákupná
objem 30 l, kovový rám, rozmery 

95x35x28cm, rozmery tašky 53x32x20 cm, 

mix 3 farieb (zelená, červená a modrá), 

maximálna nosnosť 20 kg, s 2 kolieskami

64308796

Taška nákupná
objem 30 l. kovový rám, rozmer rámu 

92x35x28 cm, textilná taška rozmeru 

53x32x20 cm, mix 3 farieb (červená, modrá, 

zelená), maximálna nosnosť 20 kg, s kolieskami

64302323

kód farba
3234746 bordová
3234753 sivá

Krabica kartónová
pevná, úložná, jednoduché zloženie bez 

dodatočného použitia lepiacej pásky, rozmer: 

55x32x40 cm, objem 70 l, nosnosť 30 kg

7839200

Vrecko nákupné ECONATURAL
z ekobavlny, v balení 3 kusy: 18x23 + 25x30 + 

30x35 cm, praktické zatváranie

3699907

Taška nákupná 

ECONATURAL
z ekobavlny, pletená, s dlhým uchom, 

rozmery 45x35cm, nosnosť 6 kg, 

s praktickým bočným vreckom

3699906


