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ZÁHRADNÉ CENTRUM 
HLAVNÁ 6, SVIT

www.kvetytatry.sk

VŠETKO ČO POTREBUJEŠ DO ZÁHRADY

ZIMNÉ ZÁHRADY

7 kW

97x73x37 cm

150 mm

vrchný

115 kg

79 %
2000706

Poháre a fľaša na víno 
SWAROVSKI CRYSTALS
fľaša Vital 1000 ml + 4 poháre 
na biele víno 360 ml s dekorom 
Lúče - Crystals 

Zvýšená odolnosť voči vyštiepeniu a lomu. 
Krásny a decentný vzhľad umocňuje dekor 
obohatený kryštálmi Crystals from Swarovski®
31900004

Krbové kachle 
BORGHOLM
Štýlové kachle 
s keramickým 
obkladom, na ktoré 
je radosť pozerať.

Uťahovačka - skrutkovač 
PROKIN AKU 12V SF8E12101-SFZ301
12V, 2 rýchlostná, + rýchlonabíjačka a kufrík, vrtáky priemeru 
1,5-10 mm, 2 x batéria Lion 1,5 Ah, LED osvetlenie, 
max. priemer vŕtania do dreva 26 mm, 
max. priemer vŕtania do ocele 10 mm
15904101

2390 €

5490 €

699 €

7 kW

97x73x37 cm

150 mm

vrchný

115 kg

79 %

Krbové kachle Krbové kachle 
BORGHOLM
Štýlové kachle 
s keramickým 
obkladom, na ktoré obkladom, na ktoré 
je radosť pozerať.je radosť pozerať.

Uťahovačka - skrutkovač Uťahovačka - skrutkovač 
PROKIN AKU 12V SF8E12101-SFZ301PROKIN AKU 12V SF8E12101-SFZ301
12V, 2 rýchlostná, + rýchlonabíjačka a kufrík, vrtáky priemeru 12V, 2 rýchlostná, + rýchlonabíjačka a kufrík, vrtáky priemeru 
1,5-10 mm, 2 x batéria Lion 1,5 Ah, LED osvetlenie, 1,5-10 mm, 2 x batéria Lion 1,5 Ah, LED osvetlenie, 
max. priemer vŕtania do dreva 26 mm, max. priemer vŕtania do dreva 26 mm, 
max. priemer vŕtania do ocele 10 mmmax. priemer vŕtania do ocele 10 mm
1590410115904101

23

54

12 V

UŽITOČNÉ 
DARČEKY SÚ 
NAJLEPŠIE.

Crystals from Swarovski®

€

100
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 8.11. do 23.12.2021 alebo do vypredania skladových zásob. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. Dekorácie nie sú súčasťou výrobku.
Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá. Tovar do tejto akcie zabezpečuje KiNEKUS Veľkoobchod. Ak ste nedostali niektorý z akciových tovarov u predajcov, dajte nám to, prosím, vedieť – vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09.

UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. Prosím, informujte sa v predajni.

www.kinekus.sk

PREŠOV Vihorlatská 1/A (pri OC MAX), 051 / 242 00 20, po@kinekus.sk

Žilina

Púchov
Martin

Ružomberok Poprad Prešov

KošicePrievidza
Trenčín

NitraVajnory

Petržalka
2x Bratislava

12
150

zásobujeme
ďalších viac ako

1 150
obchodov

partnerských
obchodov

predajní
v SR

90 90 €

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

NAVŠTÍVTE NÁS V NAŠEJ PREVÁDZKE KINEKUS PREŠOV ALEBO V ĎALŠÍCH 11-tich PREDAJNIACH NA SLOVENSKU

www.kinekus.sk/partnerskeobchody

vo vnútri
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Vilka Tatry-Spiš 

magazín pre bývanie,  
domov a lepší život
Číslo: 2022/04 - jar II
Vydané: 11.4.2022
Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v máji 2022
Ročník XXI, vychádza mesačne 
Zdarma pre obyvateľov rodinných domov v mestách 
Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves  
a zároveň mestá a obce distribučnej oblasti JUH.

Vydavateľstvo, inzertné oddelenie:
Môj Východ s.r.o.,
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09
info@vilka.sk, 0907 923 374

www.vilka.sk

„Mier nemôže byť postavený na základoch 
strachu.“  Marshall B. Rosenberg
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NA TRHU OD ROKU 2004 MONTÁŽ NA K Ú DOPRAVA A VYLOŽENIE 
HYDRAULICKOU RUKOU

BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ ZAMERANIE PRIAMO U VÁS

3 FAREBNÉ PREVEDENIA3 FAREBNÉ PREVEDENIA
šedášedá

pieskovecpieskovec
antracitantracit

VIAC AKO 40VIAC AKO 40
 DRUHOV BRÁN DRUHOV BRÁN

OBOJSTRANNÉ OBOJSTRANNÉ 
AJ JEDNOSTRANNÉAJ JEDNOSTRANNÉ

Cenové ponuky telefonicky na 0908 613 062 alebo emailom pro  linvest@pro  linvest.sk

✓ ✓ ✓

ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162


*Táto ponuka je platná iba do konca mesiaca. Ponuka neplatí v kombinácii s inými zľavami. Výška zľavy bude dohodnutá 
po odbornej obhliadke konkrétneho schodiska. Navštívte našu internetovú stránku www.stannah.sk pre viac informácii.

JARNÁ ZĽAVA 

-20%
*

Stannah_SK_03-2021_94x130_bezspadavky_20%jarnazlava.indd   1Stannah_SK_03-2021_94x130_bezspadavky_20%jarnazlava.indd   1 29.03.2021   17:5029.03.2021   17:50

„Čo môžeme robiť lepšie, ako hľadať mier, 
pravdu a život!“  Jan Amos Komenský 
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„Mier je strom, ktorý rastie dlho.“   
Antoine de Saint-ExupéryKAMENÁRSTVO GS EUROSTONE

GS EUROSTONE s.r.o. •  Benkovce 166, Benkovce • tel.: 0915 873 738, BEZPLATNE: 0800 500 954 • www.kamenarstvo-gs.sk

 ŽULA
na okenné parapety, kuchynské či 

kúpeľňové dosky, kozubové obloženia, 
schodiská, obklady a dlažby.

MRAMOR
na podlahy, obklady stien, krbov, 

luxusných interiérových a nábytkových 
doplnkov.

UMELÝ KAMEŇ
vhodný do interiéru, ako obkladový 
kameň, alebo výrobu dizajnového 

nábytku.

KKamenárstvo s  adíciouamenárstvo s  adíciou

 D rajte si aj Vy eleganciu  D rajte si aj Vy eleganciu 
a odolnosť ukrytú v kamenia odolnosť ukrytú v kameni

KUCHYNSKÉ
KÚPEĽŇOVÉ DOSKY

Vyrábame žulové kuchynské pracovné 
dosky na mieru, obklad stien 

kuchynských liniek, tvarované dosky 
pod umývadlá, celistvé žulové vane 

a umývadlá.

OBKLADY KRBOV
KRBOVÝCH VLOŽIEK

Z kvalitného prírodného kameňa 
vyrábame obklady krbov a krbových 

vložiek v mnohých farebných 
a vzorových mutáciách podľa 
požiadaviek, presne na mieru.

••ZÁHRADKOVÉ POMNÍKYZÁHRADKOVÉ POMNÍKY
••URNOVÉ HROBYURNOVÉ HROBY

••JEDNOPOMNÍKY, DVOJPOMNÍKYJEDNOPOMNÍKY, DVOJPOMNÍKY
••AMERICKÉ POMNÍKYAMERICKÉ POMNÍKY
••NÁHROBNÉ KAMENENÁHROBNÉ KAMENE

SCHODY A SCHODISKÁ
PARAPETY A DLAŽBY

Do interiéru ponúkame pestrý výber 
obkladov a dlaždíc z mramoru a žuly.

Pre exteriér vyrábame schody, 
schodiská, obklady stien, záhradných 

terás a bazénov.

Už od roku 2008 sme skutočnou 
zárukou vysokej kvality a odbornosti 
pri výrobe a spracovaní prírodného aj 

umelého kameňa. Viac ako 13rokov 
sa zameriavame na precíznu výrobu 
a montáž širokého spektra výrobkov 
cintorínskej a stavebnej architektúry. 
V súčasnosti vyrábame a dodávame 

produkty pre celé Slovensko a tešíme sa 
priazni veľkého množstva spokojných 

zákazníkov. 

•
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OBNOVA STRIECH
BITUMENOVOU LEPENKOU

eternitové strechy
plechové strechy

ploché strechy
kanadský šindeľ

NONSTOP linka        0944 720 932

záruka 25 rokov          certi�kovaný materiál          žiadna záloha

rodinné domy        bytovky        paneláky

Zameranie, odborné
poradenstvo,

cenová kalkulácia
na mieste ZADARMO

Slovenská
�rma

Vysoká
kvalitaza rozumnú
cenu

KAMENÁRSTVO GS EUROSTONE

GS EUROSTONE s.r.o. •  Benkovce 166, Benkovce • tel.: 0915 873 738, BEZPLATNE: 0800 500 954 • www.kamenarstvo-gs.sk

 ŽULA
na okenné parapety, kuchynské či 

kúpeľňové dosky, kozubové obloženia, 
schodiská, obklady a dlažby.

MRAMOR
na podlahy, obklady stien, krbov, 

luxusných interiérových a nábytkových 
doplnkov.

UMELÝ KAMEŇ
vhodný do interiéru, ako obkladový 
kameň, alebo výrobu dizajnového 

nábytku.

KKamenárstvo s  adíciouamenárstvo s  adíciou

 D rajte si aj Vy eleganciu  D rajte si aj Vy eleganciu 
a odolnosť ukrytú v kamenia odolnosť ukrytú v kameni

KUCHYNSKÉ
KÚPEĽŇOVÉ DOSKY

Vyrábame žulové kuchynské pracovné 
dosky na mieru, obklad stien 

kuchynských liniek, tvarované dosky 
pod umývadlá, celistvé žulové vane 

a umývadlá.

OBKLADY KRBOV
KRBOVÝCH VLOŽIEK

Z kvalitného prírodného kameňa 
vyrábame obklady krbov a krbových 

vložiek v mnohých farebných 
a vzorových mutáciách podľa 
požiadaviek, presne na mieru.

••ZÁHRADKOVÉ POMNÍKYZÁHRADKOVÉ POMNÍKY
••URNOVÉ HROBYURNOVÉ HROBY

••JEDNOPOMNÍKY, DVOJPOMNÍKYJEDNOPOMNÍKY, DVOJPOMNÍKY
••AMERICKÉ POMNÍKYAMERICKÉ POMNÍKY
••NÁHROBNÉ KAMENENÁHROBNÉ KAMENE

SCHODY A SCHODISKÁ
PARAPETY A DLAŽBY

Do interiéru ponúkame pestrý výber 
obkladov a dlaždíc z mramoru a žuly.

Pre exteriér vyrábame schody, 
schodiská, obklady stien, záhradných 

terás a bazénov.

Už od roku 2008 sme skutočnou 
zárukou vysokej kvality a odbornosti 
pri výrobe a spracovaní prírodného aj 

umelého kameňa. Viac ako 13rokov 
sa zameriavame na precíznu výrobu 
a montáž širokého spektra výrobkov 
cintorínskej a stavebnej architektúry. 
V súčasnosti vyrábame a dodávame 

produkty pre celé Slovensko a tešíme sa 
priazni veľkého množstva spokojných 

zákazníkov. 

•

 „Cieľom nášho života je byť šťastný.“   
Dalajláma
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„Spravodlivosť a mier sú priatelia, ktorí sa 
pevne objímajú.“  Aurelius Augustinus

KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

Domácnosť / Záhrada / Dielňanavštívte novú a krajšiu predajňu

Hrnček
smaltovaný, priemer 12 cm, objem 1 l, 
s výlevkou, ľudový motív, 
červeno-biely, mix
327004126

Hrnček
smaltovaný, priemer 8 cm, objem 0,35 l, 
ľudový motív, červeno-biely, mix
327001086

Hrnček smaltovaný
smaltovaný, objem 0,7 l, priemer 10 cm, 
s rúčkou
327066101

Hrniec BODKY
smaltovaný, s pokrievkou

Hrniec BORDO
smaltovaný, objem 8 l, priemer 26 cm, 
bez pokrievky, farba bordová, 
vnútro čierne
3012142683

Kastról BORDO
smaltovaný, objem 5,8 l, priemer 26 cm, 
bez pokrievky, farba bordová, 
vnútro čierne
3012242683

Ošatka
ratanová, na prípravu domáceho 
chleba, okrúhla

Pekáč
sklenený, objem 3,2 l + 2,3 l veko
2017356

Plech na pečenie
smaltovaný

Vandlík
smaltovaný, objem 3 l, priemer 26 cm, 
biely alebo červený, s ušami
30100107

Sedliacka misa
smaltovaná, priemer 26 cm, dekor bodky
327153261

Krájač na vajíčka KOMBI
skladací
305160880

Forma na biskupský chlebík
sklenená, rozmery 28x12 cm, 
tvar obdĺžnika
2012026

799 € 490 € 790 €

2190 € 1890 €

1790 €799 € 1090 €

790 €

590 €

327217161 ø 16 cm / 1,7 l 13,90 €
327217181 ø 18 cm / 2,7 l 15,90 €

15902701 ø 19 cm 5,50 €
15902702 ø 21 cm 5,90 €

327100370 37,5x29,5x5,5 cm 6,90 €
327100420 42x29,5x4,5 cm 8,30 €

DÔLEŽITÉ, ABY BOLI HLADOŠI SPOKOJNÍ

8 l

2,7 l

3 l

1 l 0,35 l 0,7 l

1,7 l

5,8 l

VERNÝ 
KUCHYNSKÝ
POMOCNÍK
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„Mier sa nedá udržať silou, dá sa dosiahnuť 
iba pochopením.“  Albert Einstein

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

navštívte novú a krajšiu predajňu

Bubon na hadicu 
DURAMET
na kolieskach, konštrukcia 
kovová, na hadicu 1/2“ 
dĺžky max. 100 m
411302220

Hadica CARIBIC
hrubostenná, priesvitná, 
opletaná, balenie 15 m

Kravský hnoj NATUREGARDEN
peletované organické hnojivo, veľkosť peliet 
max. 3,5 mm, zmes kravského 
hnoja z biochovu (80%) a guána (20%), 
hmotnosť 3 kg
9110304

Slepačí hnoj NATUREGARDEN
peletované organické hnojivo, veľkosť peliet 
max. 3,5 mm, hmotnosť 3 kg
9110303

Hnojivo HOBBY
univerzálne kvapalné hnojivo 
Cererit s guánom a morskými 
riasami, na výživu ovocia, zeleniny, 
izbových, balkónových a ostatných 
okrasných rastlín, 
objem 1 l
9120036

Hnojivo proti machu 
PLANTELLA
špeciálny prostriedok pre trávnik, 
10 kg, likviduje a bráni rastu 
machu a zároveň dodáva 
trávniku živiny
105050354

Hnojivo horká soľ AGRO
tekuté horečnaté hnojivo 
s obsahom horčíka 5% a síry 10%, na
rýchle odstránenie skrytého, ako aj
zjavného nedostatku horčíka, objem 1 l
9120092

Hnojivo 
UNIVERZAL 
AGRO
tekuté, objem 1 l
9120038

Keramzit NATUREGARDEN
dekoračný materiál pre zakrytie substrátu 
a interiérové realizácie, vhodný 
pre hydroponické pestovanie, 
objem 20 l
9110124

Tráva UNIVERZAL 
PLANTELLA
pre slnečné a poloslnečné 
miesta, osivo, 1 kg, 
na 65 m2

105040173

Rašelina KERA
vhodná pre pestovanie rododendronov, 
azaliek, kanadských čučoriedok, brusníc 
a ostatných kyslomilných rastlín, 
objem 20 l
9110122

Postrekovač Skveler
mechanický, objem 1 l, tlakový, 
nastaviteľná tryska
15901000

Postrekovač Skveler
záhradný, objem 8 l, na plece,
s príslušenstvom
15901004

Pištoľ na vodu DELUX
7 funkcií, ergonomická protišmyková rukoväť, 
zmena funkcií otáčaním hlavice
40345123

Pištoľ na vodu INGCO
prúdnicová, na rýchlospojku, 3 funkcie, 
plynulý prechod funkcií, s pohodlnou 
rúčkou z TPR plastu
1538100032

69 €

449 € 399 €

349 €990 € 280 €349 €

499 €

990 €

230 €

299 €1390 €890 € 390 €

5006510 1" 1,69 €
5006512 1/2" 0,59 €
5006534 3/4" 0,99 €

SPRÍJEMNITE SI JARNÉ PRÁCE

1 l1 l1 l1 kg10 kg

20 l 20 l 3 kg 3 kg

1 l8 l7 funkcií

VŠETKO PRE ZAVLAŽOVANIE ZÁHRADY

1 kg = 0,99 €

1 l = 0,25 € 1 l = 0,12 € 1 kg = 1,49 € 1 kg = 1,33 €

cena za bm

KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

Domácnosť / Záhrada / Dielňanavštívte novú a krajšiu predajňu

Hrnček
smaltovaný, priemer 12 cm, objem 1 l, 
s výlevkou, ľudový motív, 
červeno-biely, mix
327004126

Hrnček
smaltovaný, priemer 8 cm, objem 0,35 l, 
ľudový motív, červeno-biely, mix
327001086

Hrnček smaltovaný
smaltovaný, objem 0,7 l, priemer 10 cm, 
s rúčkou
327066101

Hrniec BODKY
smaltovaný, s pokrievkou

Hrniec BORDO
smaltovaný, objem 8 l, priemer 26 cm, 
bez pokrievky, farba bordová, 
vnútro čierne
3012142683

Kastról BORDO
smaltovaný, objem 5,8 l, priemer 26 cm, 
bez pokrievky, farba bordová, 
vnútro čierne
3012242683

Ošatka
ratanová, na prípravu domáceho 
chleba, okrúhla

Pekáč
sklenený, objem 3,2 l + 2,3 l veko
2017356

Plech na pečenie
smaltovaný

Vandlík
smaltovaný, objem 3 l, priemer 26 cm, 
biely alebo červený, s ušami
30100107

Sedliacka misa
smaltovaná, priemer 26 cm, dekor bodky
327153261

Krájač na vajíčka KOMBI
skladací
305160880

Forma na biskupský chlebík
sklenená, rozmery 28x12 cm, 
tvar obdĺžnika
2012026

799 € 490 € 790 €

2190 € 1890 €

1790 €799 € 1090 €

790 €

590 €

327217161 ø 16 cm / 1,7 l 13,90 €
327217181 ø 18 cm / 2,7 l 15,90 €

15902701 ø 19 cm 5,50 €
15902702 ø 21 cm 5,90 €

327100370 37,5x29,5x5,5 cm 6,90 €
327100420 42x29,5x4,5 cm 8,30 €

DÔLEŽITÉ, ABY BOLI HLADOŠI SPOKOJNÍ

8 l

2,7 l

3 l

1 l 0,35 l 0,7 l

1,7 l

5,8 l

VERNÝ 
KUCHYNSKÝ
POMOCNÍK
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Napečte dobroty 
ako naše babičky
Napečte dobroty 
ako naše babičky

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Veľkonočné vykrajovačky
5-dielna sada, z pocínovaného plechu, kohút, 
sliepka, baran, kuriatko, zajac, rozmery cca. 
4,5 - 6,5 cm
4150054

Váha kuchynská
mechanická kuchynská váha, 
váživosť do 5 kg, mix farieb, 
retro vzhľad
64301682

Forma BARAN
  keramická
33000036

Mlynček na strúhanku
kovový, nahradný bubon 
na zeleninu, upínanie 
na stôl, 
biely
15900001

2390 € CENOVÝ TRHÁK

990 €
13 €

CENOVÝ TRHÁK

890 €
12 €

330 €

5 ks
sada

KINEKUS POPRAD OTVORENÝ

DLHÉ HONY 5268/9 (VEDĽA OC MAX)  052 / 20 222 02

OTVORENÉ DENNE: PO-SO 800-1900 NE 800-1800

navštívte novú a krajšiu predajňu na rovnakej adrese

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 11.04 do 30.04.2022 alebo do vypredania skladových zásob. Použité obrázky môžu mať ilustračný charakter. Dekorácie nie sú súčasťou výrobku.
Prečiarknuté ceny sú bežné ceny u iných predajcov. Za tlačové chyby predajca nezodpovedá. Tovar do tejto akcie zabezpečuje KiNEKUS Veľkoobchod. Ak ste nedostali niektorý z akciových tovarov u predajcov, dajte nám to, prosím, vedieť – vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09.


