na Veľkú noc
len to najlepšie
160
TIPOV
na výhodný nákup

Plech na pečenie
smaltovaný
29x23x4,5 cm

327100290

34x26,5x5 cm

327100340

37,5x29,5x5,5 cm 327100370
42x29,5x4,5 cm

327100420

3,70
4,70
5,70
5,99

30226530

glazovaná keramická
forma na pečenie,
tvar baranček,
dvojdielna, dĺžka 33 cm
33000033

630

1090
Veľkonočné vykrajovačky
4-dielna sada vykrajovačiek
z pocínovaného plechu

pocínovaný plech, dĺžka 8 cm,
balenie 30 ks

pocínovaný plech, dĺžka 10 cm,
balenie 30 ks

230

160009

1ks - 0,07€

2

30

4150058

1ks - 0,07€

4 ks

sada

sada

NÁRADIE

DOMÁCNOSŤ

199
1ks - 0,5€

30 ks

30 ks

ZÁHRADA

2-dielna, pocínovaný plech,
23x20x5 cm

Forma BARANČEK

Formičky rožok

Formičky vanilka
160006

Forma
na pečenie ZAJAC

sada

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

od 12.3.2018 do 29.3.2018

Miesto pre pečiatku vášho nabližšieho predajcu:

Nezabudnúť kúpiť:
1..................................................................................................
2..................................................................................................
3..................................................................................................
4..................................................................................................
5..................................................................................................
6..................................................................................................

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 12.3.2018 do 29.3.2018 alebo do vypredania skladových zásob. Dostupnosť tovaru u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter.
Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá. Tovar do tejto akcie zabezpečuje KiNEKUS Veľkoobchod. Ak ste nedostali niektorý z akciových tovarov u predajcov, dajte nám to, prosím, vedieť – vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09.

777

REZ DO

449

Záhradné nožnice RG1009

Záhradné nožnice

Záhradné nožnice V5

dĺžka 20 cm, rez do Ø 23 mm, na ruže
a kríky, ergonomická protišmyková rukoväť,
čepele z vysoko kvalitnej ocele

kovové, s pogumovanou rúčkou,
dĺžka 21 cm

41151009

hurá do záhrady

590

390
uhlíková oceľ, dĺžka 20 cm,
protišmyková rukoväť

40345018

japonská oceľ

23 mm

41153813

REZ DO

REZ DO

REZ DO

24 mm

12 mm

20 mm

7 99

6

7

Záhradné nožnice

Záhradné nožnice WINLAND

49

ergonomicky tvarované pogumované rúčky,
dĺžka 23 cm, kvalitné záhradnícke nožnice
s polkruhovými čepeľami

99

2190

Záhradné nožnice WINLAND 3130

dĺžka 20,5 cm, rez do 24 mm, pogumovaná
rúčka, račňový mechanizmus pre ľahšie strihanie

dĺžka 22 cm, 6 cm čepeľ z japonskej
ocele

Záhradné nožnice KDS 4525
s poistkou a plastovou rukoväťou
674525

40345095

40345098

40345019

väčší do
s

2490

21,Nožnice na konáre W1238

celková dĺžka 72 cm, hliníkové rúčky,
pogumované rukoväte

ah a väč

šia sila

1590

REZ DO
45 mm

Nožnice na konáre WINLAND

REZ DO

Nožnice s pílkou

dvojručné račňové nožnice, celková dĺžka
76 cm, hliníkové ramená, rez do ø 45 mm

41 mm

kovové s teleskopickou násadou /max.
240cm/, pílka dl. 18 cm, so špagátom

40344990

41101238

dočiahnete až
do výšky 4 m

40345030

Oblúková pílka PILANA

univerzálna píla pre rezanie suchého
aj surového dreva, pre list 533 mm

590

4

99

5

90

Záhradná píla PILANA

Sklápacia pílka PILANA

plastová rukoväť, čepeľ 17 cm, zuby s tromi reznými
hranami, jednoduché sklápanie, bezpečné skladovanie

prerezávacia pílka, dĺžka pílového listu 300 mm
0795265

0790533

0795296

Prevzdušňovacie hrable

Aj v záhrade
treba poupratovať

kovové, bez násady, 21 zubov
4075480

Hrable

5

kovové, s drevenou
násadou

99

14 zubov 4103041
16 zubov 4103051

5,40
5,70

NOVINKA
Švédske hrable
plastové
s hliníkovou
násadou, vejárové,
šírka 49 cm
36814798

9 90

2.

Nastaviteľné
hrable

Špicatý rýľ

19799400

38900002

38900001

770

770

kovové, drôtené,
násada dlhá
120 cm

390

s kalenou čepeľou,
šírka 20 cm,
celková dĺžka s
násadou 120 cm

Rovný rýľ

s kalenou čepeľou,
šírka 20 cm,
celková dĺžka s
násadou 120 cm

Špicatý rýľ
s T násadou

silný, drevená
násada s rúčkou
tvaru T
1570002

499

Elektrický kultivátor

• výkonný elektrický motor 1 400 W
• záber 40 cm • pracovná hĺbka 10-20 cm
• kompaktný, a vďaka kolieskam
a prednému madlu aj ľahko ovládateľný
a prenosný
• ušetrí veľa času a tvrdej práce pri
príprave záhonu
• špeciálny tvar nožov pre dôkladné
prekyprenie zeminy
• kovová prevodovka pre dlhú
životnosť stroja
• skladacia rukoväť
pre ľahký transport
aj skladovanie

1kg - 0,799 €

599

1l - 0,135 €

270

349
Lepiaci pás

Substrát BALKONIA

105040080

105040065

obojstranný, dĺžka 5 m,
na stromy, zabraňuje lezeniu
hmyzu z pôdy na strom, poslúži
na signalizáciu výskytu škodcov

Hnojivo ORGANIK

Dekorácia

330

7,5 kg, bez zápachu
kvietok
objem 20 l, s guánom, zemina
obohatená o BIO rastlinné vlákna 100 % organické hnojivo zapichovacia,kovová,
Ø 16 cm, výška 78 cm
a dlhopôsobiace živiny pre všetky zo slepačieho trusu,
105040034
64304490
druhy rastlín

252079

139,1“

5006410

3/4“ 5006434

Netkaná textília

rozmer 1,6x10 m, hustota 50g/m2,
proti rastu buriny, udržuje vlahu
a teplo v pôde, čierna

NOVINKA

Netkaná textília

rozmer 1,6x5 m, hustota 45g/m2, proti prerastaniu
buriny, udržuje vlahu a teplo v pôde, hnedá
40345537

čierny 36898103

NOVINKA

KVALITA za
rozumnú cenu

balenie 25 m

230

40345551

1,40/bm
0,90/bm

Záhradná
hadica
HAWAII

449

1,Truhlík

hnedý

7194050

terakota

7194051

samozavlažovací

hnedý 36898102

Truhlík RATOLLA CASE P

3,-

plastový, imitácia ratanu, s miskou,
rozmer 49x17,3x15 cm

plastový, 50 cm, výška 11 cm,
spodná šírka 12 cm

antracit 36819624
mocca 36819627

Truhlík RATAN

649

plastový, dĺžka 51 cm, výška a šírka 19 cm,
imitácia ratanu, samozavlažovací

7 99

NOVINKA

Dekorácia SLIEPOČKA
keramická, rozmer 21 cm
64304489

NOVINKA

2

99

Krhla

objem 5 l, plastová, s držiakom na ružicu,
motív slnečnica
36819501

6

3

90

Kvetináč na bylinky

skladací, plastový, trojdielny, farba sivá,
výška 34 cm, Ø 35 cm
36815548

Kvetináč JUKA
DLUTO

30

biely plastový kvetináč
s vložkou

Kvetináč MALVA DLUTO

19x19x19,5 cm 19359807
25x25x26 cm 19359907

biely, plastový, vrúbkovaný povrch,
Ø 19 cm, výška 19,5 cm, s vložkou

4,49
8,90

19372107

VYPESTUJTE SI VLASTNÚ BIO ZELENINU
Ako orientovať skleník?
Ako pripraviť pôdu?
Prečítajte si na: blog.kinekus.sk

99,-

na nerozbitnosť

kru

6

oporných tyčí RMO
k zelenine ZADA

teplomer
s vlhkomerom
ZADARMO

499,-

Fóliovník MAX

Skleník KYKLOP

19105021

213085

oceľová galvanizovaná konštrukcia, fólia 170 g/m2, vxšxd 200x300x190 cm,
s dverami a 2 oknami, zelený, vytvorí rastlinám optimálne podmienky pre rast
a ochráni ich pred nepriaznivým počasím

10

rokov záruka
na polykarbonpoát
bitím

rozmery 3x4x2m /šxdxv/,
vyrobený z kvalitného komôrkového polykarbonátu,
pevná oceľová pozinkovaná konštrukcia, kompletné balenie

12 m2
3.

Čo všetko sa dá kompostovať?
Prečítajte si na našom blogu:
blog.kinekus.sk
Šrotovník

elektrický,
na obilie, s 50 l
nádobou,
1,2 kW, 230 V,
4 výmenné sitá
40222053

57

Kompostér

1790

1090

90

229,-

Záhradný postrekovač

Záhradný postrekovač

plastový, objem 850 l, čierny, skladací

objem 8 l, na plece, s príslušenstvom

36814800

15901004

objem 12 l, mechanický, na chrbát,
nadstavec s rukoväťou, popruhy

790

15901002

Odpudzovač
krtov

plastový, na solárnu
energiu, celková
výška 38,5 cm,
vrátane nabíjacej
batérie

7490

Ručná rezačka

64306061

3

70

na žihľavu a trávu, Ø 28 cm,
dĺžka 30 cm

Demižón STELLA

3026401

sklenený s uzáverom, objem 5 l

objem 10 l 302110
objem 15 l 302115

9,90
12,49

Demižón

sklenený, plastový obal

30225009

1290

Hliníkový
rebrík
HOBBY

Vedrová napájačka

plastová, objem 6 l, s plavákom

univerzálny,
jednodielny,
11-priečkový,
dĺžka 313 cm,
hmotnosť 4,3 kg,
nosnosť 150 kg

708308049

Plotová
bránka

šírka 100 cm,
výška 125 cm,
vrátane kľučky
a cylindrickej
vložky

40407111

9

90

15901641

99,-

hlboké
zakotvenie
v zemi

Ohrada trávnika STELLA GREEN
plastová, 4 ks po 75 cm, celkom 3 m,
12 ks upevňovacích kolíkov
36819160

33,-

2390
Hliníkové schodíky

obojstranné, hmotnosť 2,5 kg,
nosnosť 150 kg
40401923

ilustračné foto

Schodíky
SUPERMAX 2

1

59
/bm

Zajačie pletivo

poplastované, zelené, oko šesťhran 20 mm,
výška 1 m, vhodné na ohradenie hydiny

Ohradové pletivo

oceľové protisklzové
skladacie schodíky
s nosnosť 150 kg

199/bm

3542022

1690

poplastované, výška 1,25 m,
rozmer oka 55x55 mm, zelené
409472554

40342162

hustota 80 g/m2 15901251
hustota 230 g/m2 15901266

pozinkované, rozmer oka 60x60 mm,
výška 1,5 m, hrúbka drôtu 2 mm

4.

410115055

výška 1 m 15901270
výška 1,5 m 15901271
výška 2 m 15901272

9,90
16,90
19,90

sú
schody už nie
prekážkou

vytvorte si súkromie

210/bm

Ohradové pletivo

8,90
22,90

Trojdielny rebrík
Zelená tieniaca sieť

výška 1,5 m, dĺžka 10 m, UV stabilizovaná,
použitie na plot, ohrady, steny

Sivá tieniaca sieť

dĺžka 10 m, hustota 150g/m2, UV
stabilizovaná, použitie na plot, ohrady, steny

89,-

hliníkový, možnosť použiť aj na schodoch,
3x7 priečok, prepravná dĺžka 201 cm,
max. výsuv 399 cm, hmotnosť 10,6 kg,
nosnosť do 150 kg
40407807

Fúrik LUX

pozinkovaná korba,
objem 80 l, nafukovacie koleso
4071943

39

90

109,-

Univerzálny vozík

4-kolesový, nosnosť 300 kg, nafukovacie kolesá, 125x65x32 cm,
vnútorný rozmer 120x60 cm, sklopné bočnice
15900190

Vysávač KL1202A

nerezový viacúčelový
vysávač na kolieskach
na mokrosuché
vysávanie,vybavený
textilným a HEPA
filtrom, funkcia
fúkania, synchronizácia
zásuvky

6990
5990

15903130

Zakrývacia fólia s filcom

770

Záhradná pumpa

ponorné kalové čerpadlo, 1100W,
230V/50Hz, prietok max. 16000 l/h

liatinová, závit 5/4“, ručná,
celková výška 65 cm, max. hĺbka 7 m

25094634

2541007488

dvojvrstvová, vrchná filcová vrstva, spodná PE fólia,
veľmi dobre absorbuje tekutiny a farby, protišmyková,
1x10 m, využitie pri maľovaní interiéru, pri murárskych/
inštalačných prácach
15901500

7
12 l 40339012
5l

40339005

79,-

Čerpadlo

Uhlová brúska MAKITA

kotúčov
ZADARMO

85,-

1,20
0,69

výkon 720 W, Ø kotúča 125 mm,
vrátane 5 rezných, 1 brúsneho
a 1 diamantového kotúča
2541180437

Stavebné vedro

plastové, pružné, s rúčkou

239,-

biela

Stavebná miešačka

užitočný objem 70 l, 550 W,
230 V, hmotnosť 51 kg

Maltovník

plastový, objem 60 l

708000070

40339165

antracit, pravý

203745

antracit, ľavý

203746

4

99

Popolnica

2990

hnedý melír, ľavý

kvalitné kovové prevedenie,
rozmer 31x26x9 cm

plastová, objem 120 l, hmotnosť 10 kg
6000399

Poštová schránka
ROLAND

kovová, rozmer 30x26 cm,
šírka 9 cm, priehľadné
predné dvierka
15901523

1690

203702

antracitové 203854

výkon 5 kW, rozmery 85x92x57
cm, Ø dymovodu 120 mm, pravý

399,-

1390

Poštová schránka RADIM

hnedý melír, pravý 203701

Sporák R46 De Luxe

15901511

hnedá 15901512

poznáte

červené

203853

krémové

203855

z TV

149,-

3499

Kachle EKONOMIK LUX

výkon 7 kW, dymovod 120 mm,
zadný, hmotnosť 47 kg, s varnou
platňou

Ohrievač STARLYF HEATER

elektrický ohrievač do zásuvky, keramické
vyhrievacie teleso, príkon 370 W,
výška 150 mm, nastaviteľný výkon
95700015

5.

Domáce
je najlepšie
Mäsiarska pílka PILANA

na rezanie kostí, rám z masívnej
plochej ocele

Kotlina

plechová, Ø 39 cm,
na 16-20 l kotlík, s
dymovou rúrou, kolenom,
na pevné palivo, bez kotlíka
124030

10

nerezový, objem 14 l,
závesný, Ø 42 cm

90

124016

1750

075257

Mlynček
na mäso

Kotol na guláš

liatinový,
č.22, upínanie
na dosku
skrutkami

59

90

smaltovaný, objem
16 l, závesný, Ø 44 cm
124007

1690

6800022

Plnička jaterníc a klobás

89

90

nerezová, objem 3 l, upínanie na stôl,
4 nátrubky
15900016

12,-

Dvojitý pekáč

smaltovaný, 30 cm, dvojdielny

Kastról s pokrievkou

smaltovaný, objem 11 l, Ø 34 cm

Nemecká kvalita

329400092

17

Hrniec s pokrievkou CITY

nerezový, objem 3,6 l, Ø 20 cm, na
všetky druhy sporákov

10,90
11,90
12,90

Forma na biskupský chlebík

smaltovaná, rozmer 30x12 cm, výška 7 cm
327105030

Panvica PARMA

25

90

Hrniec s pokrievkou

590

327013340

24 cm 15900362
26 cm 15900363
28 cm 15900364

90

glazovaný, objem 6 l, rozmery 41x27x15 cm

1490

6990

nerezová, 11-dielna,
vhodné na všetky
druhy sporákov, objem
0,8/1,3/1,8/2,8/4,8/1,3 l,
sklenené pokrievky

Keramický pekáč

1890

33000026

327140300

Sada hrncov
MANGO

4990

Kotol na guláš

hliníkové jadro, nepriľnavý
povrch s kameninovým
efektom, vhodná na
všetky typy sporákov

nerezový, objem 10 l, na všetky druhy sporákov
329400120

329420420

30 ks
sada

Sedliacka misa

smaltovaná, Ø 22 cm,
s dekorom

570

327153221

7 ks
sada

2l

15201156

3l

15201157

6,99
9,99

2,3 l 15201703
3,5 l 15201708

Termomisa PICASSO

Termomisa PALAZIO

plastová, s vekom,
s nerezovou vložkou, rôzne farby

plastová, s vekom,
s nerezovou vložkou, rôzne farby

6 ks
sada

7 90
Misa s miskami VIRA
6.

misa na kompót s objemom 1,8 l
a šesť misiek na kompót v sade
641550001

2299

1 ks - 3,83 €

Porcelánové misky

objem 550 ml, motív levanduľa,
sada 6 ks
3255464

9,49
13,49

240

950

1 ks - 0,08 €

Mlynček na strúhanku

Formičky košík

15900001

160028

kovový, s bubnom na zeleninu,
upínanie na stôl

pocínovaný plech, Ø 6,1 cm,
balenie 30 ks

27,Tanierová sada
LUCY

dekor biela ruža
18-dielna, 6x hlboký,
plytký a dezertný tanier dekor škvrna

15902203
15902204

Sušiak stropný

27,2690
Sušiak na
bielizeň BRUNO

Záhradný sušiak
hliníkový, rozkladací,
Ø 2 m, šnúra 50 m

oceľový, ošetrený
práškovou farbou,
celková dĺžka šnúr
13,5 m

19100055

10,90
11,90

šírka 1,5 m 100372
šírka 1,8 m 100402

s kovovým úchytom,
5 tyčí / šnúr, ideálny pre
použitie napr.
na balkóne, v kúpeľni
Pomocou šnúr sa tyčky
na zavesenie znížia do
vhodnej polohy - aby
ste ľahko zavesili
bielizeň - potom ich
môžete pomocou šnúrky
vytiahnuť pod strop
a ušetriť tak miesto.
100402

13,90

15900087

na veku košík na drobnú bielizeň

Cestárska
metla

drevená,
plastové
štetiny, dĺžka
25 cm, drevená
násada

340

9

90

4017035

420

Žehliaca doska
PERFECT
podklad kovová
mriežka,
120x38 cm,
bavlnený
poťah na doske

Kôš na bielizeň
KENGURA

2890

35430238

plastový, rozmer
66x47x42 cm

13

50

Teleskopická násada

Mop SUPER

Teleskopická násada

nerezový mop
so 4 sklápacími
valcami
a teleskopickou
násadou,
dĺžka násady
75-108 cm

Mop POWER
s teleskopickou
násadou, dĺžka
násady
65-110 cm
15900078

849

15900050

4

49

integrovaný žmýkací systém so schopnosťou
samočistenia zaistí čisté a suché ruky

dĺžka násady 120 cm
36100956

1252498

Teleskopická násada

Mop EASYSHOT

Metla s násadou

15900214

náhradná hlavica ZADARMO

Mop EURO
SZENILI

Pozbiera všetko
od prachu po veľké nečistoty

mop s
teleskopickou
kovovou násadou,
dĺžka násady
65-116 cm,
rôzne farby

Univerzálna
vhodná na všetky typy podláh
Bezdrôtová
už žiadne zamotané káble

30226296

399

Akumulátorová metla
TWISTER

Rotačný mop SPIN

2150

plastový, bez pedála, vrátane vedra
so žmýkacím systémom a rúčkou,
náhradná hlavica zdarma
15900076

Nabíjateľná (7,2 V batéria)
na jedno nabitie až 45 min. prevádzky
360° otočná hlavica
jednoduché ovládanie aj
v ťažšie dostupných priestoroch
3 otočné kefy
15903200

2490

Odvlhčovač
vzduchu

970

granule pohlcujú
vlhkosť, hmotnosť
1 kg, dokáže
absorbovať až 600 ml
vody, viacnásobné
použitie
33120100

Odkvapkávač na topánky
plastový, rozmery 75x38x3 cm
3621505

Komoda SOFIA

drevená s prúteným
košíkom, s drevenou
zásuvkou, rozmer 25x36 cm

Lavica SARAJEVO

Rohož FOOT STEPS

299

Polkruhová rohož

599

gumená, rozmer 60x40 cm, dekor stopy

po okrajoch gumený pás + sivý
textil v strede, rozmer 45x75 cm

15901102

15901117

drevená, so sedákom, s poličkou na
obuv, výška 53 cm, hrúbka sedáka 4 cm

rozmer 110x35 cm 15400154
rozmer 80x35 cm 15400153

74,90
54,90

22,90
29,90
15400102 39,90

2-posch, výška 44 cm

15400100

3-posch, výška 62 cm

15400101

4-posch, výška 79 cm

299

7.

Stojan
na truhlík

drevený, dvojitý,
na 40 cm truhlíky

77,-

2590
110
cm

Doprajte si

Záhradná hojdačka AMANDA

ODDYCH

s poduškou, šírka 170 cm, nosnosť 220 kg
354146

všetky komponenty
sa zmestia pod stôl

110 cm

70110221

POHODLNÉ
PODUŠKY V CENE

329,-

Záhradný nábytok ZOJA

7-dielna súprava, 2x taburet, 4x kreslo s poduškou, 1x stolík 110x70x110 cm so sklom
232103

POHODLNÉ
PODUŠKY V CENE

POHODLNÉ
PODUŠKY V CENE

výnimočné
pohodlie vďaka
vyklápateľnej
podnožke
a operadlu

339,Záhradný nábytok
VILMA
polyratanový s kovovou
konštrukciou,
2x polohovateľné kreslo
s vyklápacou podnožou
a poduškou, stolík
232102

s hojdacím
mechanizmom

129,-

Záhradný nábytok JULIA

3-dielna súprava, polyratanový, stolík
so sklom 40x40 cm, 2x kreslo, podušky

Hojdacia lavica ZAIRA

kovová konštrukcia + plastická textília,
rozmery 100x78x101 cm, nosnosť do
160 kg, pohodlné sedenie s hojdaním
232220

199,-

232141

o
všenotk
m sete

v jed

359,-

299,-

999
Záhradná
pergola

kovová,
skladacia,
rozmer
240x140x38 cm,
na popínavé
rastliny, bez dekorácie
30212200

Záhradný nábytok RENATA

299,-

5-dielna súprava, polyratanový, 4x stohovateľné kreslo,
stôl Ø 110 cm
232142

Záhradný nábytok MIRIAM

8-dielna súprava, kov s polyratanom, stôl so sklom 120x85 cm,
6 ks stoličiek, slnečník Ø 240 cm, pohodlné záhradné sedenie
232059

299,-

249,Záhradný nábytok MARIANA

polyratan, obsahuje dvojkreslo a 2x kreslo, vrátane
podušiek, čajový stolík 80x48 cm, bez vankúšov
232130

POHODLNÉ
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