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VILKA Východ - TATRY

Vilka Tatry - pre bývanie,
domov a lepší život
Číslo: 2015 / 08 – leto III
Vydané: 10.8.2015
Ďalšie číslo vyjde v septembri 2015
Náklad a distribúcia Vilky Tatry:
38.000 výtlačkov zdarma pre obyvateľov
rodinných domov v mestách Poprad, Levoča, Kežmarok, Svit, Spišská Nová Ves,
Stará Ľubovňa, Krompachy, Podolínec,
Vysoké Tatry, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy a v ďalších 125
obciach. Vychádza mesačne, 10 x ročne
Obchodné oddelenie:
Vierka Balogová, 0918 370 746, balogova@vilka.sk, 0907 923 374, info@vilka.sk,
www.vila.sk
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VILKA - sieť regionálnych časopisov
zdarma do schránok pre obyvateľov
rodinných domov
Registrácia: EV 3024/09, Ročník XV
Vydavateľstvo: Ing. Michal Nemčík - ADS
GRAPHIC, Jantárová 30, 040 01 Košice,
IČO: 33902437, 055/ 678 02 85, info@
vilka.sk, www.vila.sk
© ADS graphic. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek
rozmnožovanie časti alebo celku textov,
fotografií, inzerátov alebo ďalších súčasti
vydania bez písomného súhlasu vydavateľa
je zakázané. Vydavateľ nezodpovedá za obsahovú správnosť uverejnených inzerátov,
vydanie neprešlo jazykovou úpravou.
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VŠETKO PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ,
ZÁHRA
ZÁHRADU, DIELŇU A STAVBU
Demižón
objem 54 l, sklenený,
plastový obal s ušami

3390
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované
počas akcie v trvaní od 10.8. - 31.8.2015 alebo do
vypredania skladových zásob. Niektoré tovary môžu byť dostupné
na objednávku. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter.
Za tlačové chyby predajca nezodpovedá.

POPRAD - OC Kriváň

Dóza PIKNIK

plastová, 2-poschodová, na potraviny,
rozmer 38x28x15 cm, s úchytmi

380

AKCIA

tel: 052/202 22 02

plastová, rozmer 59,5x39,5x10 cm,
nosnosť 10 kg

Sud na vodu

AKCIA

799

XŗLWRèQ¼
SRLVWND
QDYHNR

www.kinekus.sk

1999

90

49

Domček na náradie

malá, praktická brúska určená
na ľahké rezacie a brúsne práce,
obrusovanie zvarov a pod.
výkon 850 W, Ø kotúča 125 mm
otáčky 11 000/min

príkon 600 W, membránové,
max. hĺbka ponoru 5 m,
max. prietok 2000 l/hod,
max. výtlak: 70 m +/- 5%
10 m kábel

uschovajte si všetko,
èRSRWUHEXMHWH

SUDNWLFNØYHQWLO

Ponorné čerpadlo

Uhlová brúska

299,-

1749
Podstavec pod sud
pod 150/200/300 l sud,
plastový, výška 37 cm

180/bm
Pletivo HEX
zajačie, pozinkované, rozmer oka
13x13 mm, výška 1 m, vhodné na
ohradenie hydiny

odolný

POLYRATAN

4990

Záhradný nábytok NINA
3-dielny set, konštrukcia kov s polyratanom,
sklenený stôl s priemerom 60 cm

tropické drevo

MERANTI

30 €

Tieniaca sieť

899

tropické drevo

MERANTI

PODUŠKY V CENE

rozmer lavice 89x160x63 cm, 2 kreslá spojené so
stredovým stolom, s otvorom na slnečník a policou

Vozík PEGAS 16“
kôš 68x45 cm, nosnosť 100 kg,
nafukovacie kolesá s dušou

VÝPREDAJ

349 €

111,- 299,-

Dvojkreslo so stolíkom TETE

99,-

výška 1 m, dĺžka 10 m, zelená, 150 g/m2,
vhodná na ploty, ohrady, UV stabilizovaná

POHODLNÉ

141 €

drevená
konštrukcia,
kovové hroty,
dĺžka 22 cm,
šírka 14 cm

pozinkovaný plech, dxšxv 244x193x210 cm,
vystužené steny, zásuvné dvojité dvere,
bez podlahy, prepravné balenie 184x97 cm

s ventilom a vekom
objem 200 l, priemer hornej
časti 70 cm, výška 75 cm

na celú ponuku
ručného náradia

Česák na
čučoriedky

Prepravka na zeleninu

na celú
ponuku
čerpadiel

oproti OC MAX, Dlhé hony 4587/1

3999

1349

Záhradný nábytok KLAUDIA
5-dielny, malajzijské tvrdé drevo, stôl 150x90 cm,
2 ks lavíc 91x120x66 cm, 2 ks stoličiek 91x60x66 cm

50€

záhradného
nábytku
širšia ponuka priamo v predajni
alebo na www.kinekus.sk
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