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VILKA Slovensko - TATRY

Vilka Tatry - pre bývanie,
domov a lepší život
Číslo: 2015 / 04 – jar II
Vydané: 13.4.2015
Ďalšie číslo vyjde
v máji 2015
Náklad a distribúcia Vilky Tatry:
40.000 výtlaþkov zdarma pre obyvateĐov rodinných domov v mestách
Poprad, Levoþa, Kežmarok, Svit,
Spišská Nová Ves, Stará ďubovĖa,
Krompachy, Podolínec, Vysoké Tatry,
Spišská Belá, Spišské Podhradie,
Spišské Vlachy a v ćalších 125
obciach. Vychádza mesaþne, 10 x
roþne

jar II - 2015

Obchodné oddelenie:
Vierka Balogová, 0918 370 746,
balogova@vilka.sk, 0907 923 374,
info@vilka.sk, www.vila.sk
VILKA - sieĢ regionálnych þasopisov zdarma
do schránok pre obyvateĐov rodinných domov
Registrácia: EV 3024/09, Roþník XV
VydavateĐstvo: Ing. Michal Nemþík - ADS
GRAPHIC, Jantárová 30, 040 01 Košice,
IýO: 33902437
055/ 678 02 85, info@vilka.sk,
www.vila.sk
© ADS graphic. Autorské práva sú vyhradené
a vykonáva ich vydavateĐ. AkékoĐvek rozmnožovanie þasti alebo celku textov, fotogra¿í, inzerátov alebo ćalších súþasti vydania bez
písomného súhlasu vydavateĐa je zakázané.
VydavateĐ nezodpovedá za obsahovú správnosĢ uverejnených inzerátov, vydanie neprešlo
jazykovou úpravou.
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40 ROKOV
STOLIČKOVÝCH
VÝŤAHOV
ZA

LOŽ

ENÉ 18

67

30.03.15 15:03

MÁME VŠETKO,

čo potrebujete?
2 l, Ø 18 cm

90

7

410
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované
počas akcie v trvaní apríl / máj 2015, alebo do
vypredania skladových zásob. Niektoré tovary môžu byť dostupné
na objednávku. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter.
Za tlačové chyby predajca nezodpovedá.

1530

9,-

Lis na cesnak
kovový, 14 cm, s vstavaným
čističom na piestiku

Vandlík - krájač
smaltovaný, Ø 34 cm, objem 7 l

varte zdravo :)

POPRAD - OC Kriváň

8 l, Ø 28 cm

oproti OC MAX, Dlhé hony 4587/1

Kastról
smaltovaný, s dekorom, s pokrievkou

kvalitná stabilná
konštrukcia

Skúšobná prevádzka už koncom apríla
Slávnostné otvorenie 1. mája

tel: 052/202 22 02

1490

Prešov

Žilina

Keramický neglazovaný pekáč
rímsky hrniec, objem 6 l, 40x27 cm, výška 16 cm

KiNEKUS
M

Žehliaca doska
VIKTORIA PREMIUM

LIDL

OC

AX

37,-

podklad kovová mriežka, rozmer 120x38 cm,
výška max. 98 cm, so zásuvkou, odkladacia plocha

22

HYPERNOVA

OC KRIVÁŇ

Tanierová
sada

70

keramická, 18 dielna,
dekor krúžky

www.kinekus.sk

SUHèRQRVLĿWDŗNØ
nákup v rukách?

1390
Sada hrnčekov v stojane
keramické, objem 400 ml, 4 ks v sade

1050
1350
Sada misiek v stojane
keramické, 6-dielna sada, objem
misky 550 ml, vzor bodky

780

290

Sada hrnčekov v stojane

Stierka na okná

keramické, 4-dielna sada, v kovovom
stojane, objem hrnčeka 280 ml, vzor káva

silikónová, šírka 29 cm, pre jednoduché
umývanie okien, nezanecháva šmuhy

Taška na kolieskach
kovový rám, farebná, výška 90 cm, vrecko

nová predajňa KiNEKUS
SlovenskÝ OBCHOD s viac ako 24
ročnou tradícIou už aj v POPRADE

Poprad

DOPRAJTE SI
zaslúžený relax

Vytvorte si súkromie
DFKU¼ĥWH sa pred prachom

novinka
na sezónu
2015

výška 1,5 m

1799

tropické drevo

TEAK

exkluzívne tropické drevo

699,-

výška 2 m

2390

Záhradný nábytok TEREZA
7-dielny, rozkladací stôl 180/240x90 cm,
6 ks polohovateľných kresiel

Štiepaný bambus
viazaný drôtom, dĺžka 5 m, odolný, vhodný
na tienenie, proti prachu

Lehátko
Le
ehá
átko VA
VANDA
DA
Záhradný
slnečník
MANGO
priemer 270 cm, s kľukou
zelený, bordový

35,-

drevené ležadlo, rozmer 183x60x57 cm,
polohovateľné, výsuvný stolík, na kolieskach,
s poduškou

novinka
na sezónu
2015

vychutnajte si relax naplno

189,-

v tieni je mi

89,,-

najlepšie :)

odolný

POLYRATAN

Slnečník BANANA

POHODLNÉ

179,-

SEDÁKY V CENE
Záhradný
hradný
hra
ra
adný
ý ná
nábyto
nábytok
ytok EMA
MA

5-dielny
ny , materiál
ny
materiál
iál tvrdé
tvvrddé dr
drev
drevo,
eevvo,
o stôl rozmer
roozm
z err 990x90
00xx900 ccm,
m,
m,
uhol
uh
o níík,
k, 44xx sk
sskladacia
kla
lada
dacicia
daci
ia st
tol
oličička
k , so sedákmi
seddák
á mii
osemuholník,
stolička,

bočný s podstavcom,
priemer 300 cm, s kľukou,
primer hlavnej tyče 48 mm,
farba bordová alebo zelená

67,-

Ideálne na balkóny
Záhradný nábytok SILVIA
Z
33-dielny, kov+polyratan, skladací stôl
70x70 cm, skladacie stoličky

POHODLNÉ
PODUŠKY V CENE

LGH¼OQHSUHN¼YLèN¼URY
Dvojkreslo so stolíkom PEPE
polyratanové, šírka 150 cm, výška 85 cm,
s odkladacím priestorom a stolíkom, vrátane
podušiek, kovová konštrukcia

159,-

POHODLNÉ
PODUŠKY V CENE

249,Záhradný nábytok
MARIANA
4-dielny, polyratan, 1x dvojkreslo, 2 x kreslo,
stôl 80x48 cm, výška 42 cm, s poduškami
vankúše nie sú súčasťou nábytku

novinka
na sezónu
2015

novinka
na sezónu
2015

novinka
na sezónu
2015

odolný

POLYRATAN
Záhradný nábytok MIRIAM

379,-

8-dielny, konštrukcia kov s polyratanom, stôl so sklom
120x85 cm, 6 ks stoličiek, čierny slnečník - priemer 240 cm

dizajnová novinka
Záhradný nábytok DENISA
5-dielny, polyratanový s kovovou konštrukciou,
vrátane podušiek, stolík o priemere 100 cm,
vrch
vrc
vr
ch stolaa drevoplast, 4x
4x kreslo
kresllo

POHODLNÉ
PODUŠKY V CENE

459,-

všetko potrebné v jednom sete

44,Detský nábytok GARDEN DISNEY

MHGQRGXFK¼ÕGUŗEDDYØERUQ¼VNODGQRVĿ
Záhradný nábytok SABINA
6 stoličiek + 1 stôl, 150x90 cm, materiál
hliník+drevoplast, stohovateľné stoličky

469,-

99

7

Kreslo OCEAN

kov - plast, 4-dielny, stôl priemer 50 cm, 2 ks stoličky
skladacie, slnečník priemer 100 cm, dekor MICKEY

99

Stôl FARO

24

plastový, rozmer 137x85x72 cm, biely

plastové, 54x59x91 cm, biele

zelená
elená
červená
ervená
modrá
žltá
ružová

1090

259
Stolička BABY
detská, plastová, 38x38 cm,
výška 52 cm, červená

Stôl BABY DISNEY
plastový, rozmer stola 55x50 cm,
výška 44 cm, motív auto alebo princezná

pre GRIL-majstrov
Slnečná markíza
rozmer 4x2,5 m, hliníkový roler o
priemere 70 mm, predný hliníkový nosník
45x35 mm, zadný oceľový 52x28 mm,
farba: ružovo-biele pruhy alebo zelená

239,-

Slnečná markíza
rozmer 3x2 m, hliníkový roler o
priemere 70 mm, predný hliníkový
nosník 45x35 mm, zadný oceľový nosník
52x28 mm, hustota tkaniny 280 g/m2,
farba: ružovo - biele pruhy, alebo zelená

189,-

Gril WOOD

3490

vozík, rošt 53x33 cm, pojazdný na
kolieskach, smaltovaná miska
53x33 cm, výška 70 cm, odkladacie
plochy po stranách a pod grilom

999
Náradie grilovacie
nerezové, 3 ks, dĺžka 40 cm,
drevená rukoväť, + zástera - taška

PRE VAŠU ZÁHRADU

len to najlepšie

Kvetináč
JUKA DLUTO
plastový kvetináč s vložkou,
exkluzívny pásikavý reliéf

19x19 cm
výška 19,5 cm

biely

420

grafit

25x25 cm
výška 26 cm

biely

830

grafit

560
Kvetináč FINEZJA DLUTO
plastový kvetináč s obalom, 19x19 cm, spodok
zúžený na 14,5x14,5 cm, hĺbka vložky 17 cm,
celková výška 37 cm, exkluzívny pásikavý reliéf,
biela farba

649
Samozavlažovací truhlík
dizajn RATAN, dĺžka 50 cm, štruktúra
podobná prírodnému ratanu, zavlažovací
systém, estetický a ľahko exotický nádych

30x30 cm
výška 31 cm

50

11

grafit

2590

Umývadlo
záhradné M
vonkajšie, plastové,
imitácia kovu,
výška 72 cm,
šírka 48 cm,
otvor na ventil 3 cm,
dekor

4999
1599
Nožnice s pílkou

Stojan na kvety FÚRIK

70

4

drevený, dekoračný, rozmer 120x38x33 cm,
koleso priemer 290 mm

Stojan na kvetináč

Postavička JEŽKO

kovový, lampášik zavesený v hornej časti,
kvetináč v dolnej časti, celkový rozmer
70x25 cm, kvetináč vnútorný priemer 16 cm,
vonkajší 20 cm, výška 18 cm

dekorácia, polypropylén,
dĺžka 20 cm

449
Záhradné nožnice
dĺžka 20 cm, ergonomická
hliníková rukoväť, poistka

1490

1799
Postrekovač
záhradný, 12 l, mechanický, na
chrbát, nadstavec, popruhy

370

záhradné, kovové s teleskopickou
násadou, max. 240cm, pílka 18 cm,
pg
so špagátom

Švédske hrable
kovové, nastaviteľné,
é,
násada 1200 cm
cm,
m,
nastaviteľná šírka hrablí
ablí

trávnik
treba

učesať

Švédske hrable
plastové, s drevenou násadou,
farebné

270
Hrable

90

Okraj trávnika

5

plastový, vlnka, výška 20 cm,
dĺžka 9 m, zelený alebo hnedý

Náradie detské

950

záhradné, 4-dielna sada, plast/drevo,
násada 65 cm, obsahuje: hrable, švédske hrable,
lopata špicatá, lopata rovná

5

49

Hrable na mach
kovové, prevzdušňovacie, 36 cm, bez násady,
y,
na odstránenie machu, suchej trávy z trávnika
ka

:)

kovové,
s drevenou
násadou

14-zubové
80

4

16-zubové
99

4
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KATALÓ
ZDARMAG!

Pri objednávke nad 50,-€ obdržíte
Nákupnú poukážku v hodnote 10,-€!
Každá Nákupná poukážka bude zaradená
Kód: 1501504
Uzávierka akcie: 15.máj 2015
do žrebovania o jednu z 5 kusov
Magnólií Genie v hodnote 54,20 €!

www.sieberz.sk
Katalóg zdarma! Široký výber rastlín na 92 stranách!

Objednajte náš katalóg:
Sieberz, s.r.o., Veľká zásielková služba pre záhradkárov

Széchenyiho ul. 2000/11, 929 01 Dunajská Streda
Tel./Fax: 031 550 05 05, Mobil: 0918 138 893, e-mail: info@sieberz.sk

Jar

Jar

je už tu!

je už tu!

ZÁHRADNÉ CENTRUM

Hlavná 6, 059 21 SVIT • Tel./Fax: +421 52 788 7016 • Mobil: +421 908 255 877 • www.kvetytatry.sk
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