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mulčovacie kôryzávlahová a jazierková technika

herbicídy a ochranné prípravky

bambusové rohože

stromy a kry

odborné poradenstvo

záhradný nábytok

realizácie na mieru

teakový nábytok

dekoračné štrky

corten kvetináče

mulčovacie fólie
kvetináče

vodné rastliny

sadové úpravy

návrhy záhrad

ovocné stromyarchitektúra
trávne osivá

dekorácie

substráty
trvalky

letničky

skleníky

jazierka

bonsaje

náradie

kamene
dlažby

trávy

grily

ZÁHRADNÉ CENTRUM 
HLAVNÁ 6, SVIT

www.kvetytatry.sk

VŠETKO ČO POTREBUJEŠ DO 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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„Keď niečo naozaj chceš, celý vesmír sa spojí, 
aby si to dosiahol.“  Paulo Coelho 

vilka
®

bývanie, domov a lepší život

magazín

Vilka Tatry-Spiš 
magazín pre bývanie, 
domov a lepší život
Číslo: 2022/ 05 – Jar III
Vydané: 9.5.2022
Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v júni 2022
Ročník XXII, vychádza mesačne
Zdarma pre obyvateľov rodinných 
domov v mestách Poprad, 
Kežmarok, Levoča, Spišská Nová 
Ves a zároveň mestá a obce 
distribučnej oblasti SEVER. 

Vydavateľstvo:
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
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. 

Už 22 rokov s vami
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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

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal 
najkrajším dňom Tvojho života.“ Mark Twain

KAMENÁRSTVO 
GS EUROSTONE

Bezplatne: 0800 500 954 
www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY    NÁHROBNÉ TABULE    CINTORÍNSKE DOPLNKY 
OBKLADY KRBOV    KUCHYNSKÉ DOSKY    SCHODY A SCHODISKÁ

Tel.: +421 915 873 738 
Benkovce 166, Benkovce

NAJLACNEJŠIE  
POMNÍKY VO VAŠOM REGIÓNE

ZIMNÉ ZÁHRADY

STAVEBNICE LEGO
EXKLUZÍVNE SETY
JEDNOTLIVÉ DIELIKY

www.legacik.sk
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„Je lepšie milovať a stratiť, než nikdy 
nemilovať.“ Samuel Butler

I ŽALÚZIE

I BRÁNY

I DVERE

I ROLETY 

Levočská 845/15, Poprad
www.svetexbm.sk

Tel.: 0905 363 363

30
since

1992
CHRÁNIME VÁŠ DOMOV
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SVETEX_BM 194x128 jaro 2022.ai   2   14.02.2022   12:03:06SVETEX_BM 194x128 jaro 2022.ai   2   14.02.2022   12:03:06

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

✓ ✓ ✓
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„Život bez lásky je ako prameň, ktorý 
vysychá v púšti, pretože nenašiel cestu  
k moru.“ Friedrich Von Bodenstedt

Máte dobre 
poistenú 
nehnuteľnosť  
a domácnosť?

Ak už máte svoju vysnívanú ne-
hnuteľnosť mali by ste si uvedomiť, že 
počasie je nevyspytateľné a neriadi sa 
tým, či má váš dom alebo chata kvalit-
nú strechu a či je už všetko dokončené. 
Rovnako je to aj s požiarom, vandalmi 
či zlodejmi. Preto je dôležité mať pois-
tenú stavbu už od začiatku prác.

Podľa štatistík sa až 55 percent 
všetkých škôd týka samotnej stavby. 
Vo väčšine ju poškodia živly - povodeň, 
záplava, požiar, vietor, krupobitie či at-
mosférické zrážky.

Na trhu je široká ponuka produk-
tov, ktoré sú zamerané na poistenie 
nehnuteľnosti. Vybrať si, ale to správ-
ne pre vašu nehnuteľnosť, nie je vôbec 
jednoduché. Okrem poistenia hlavnej 
nehnuteľnosti si môžete poistiť aj ved-
ľajšie stavby, ktoré sa nachádzajú na 
rovnakom pozemku. Garáž je možné 
poistiť aj takom prípade, ak sa nachá-
dza na inom mieste, ako vaša nehnu-
teľnosť.

Okrem nehnuteľnosti je dobré si 
poistiť aj domácnosť. To znamená, že 
budete mať kryté aj veci, ktoré nie sú 
pevne spojené s nehnuteľnosťou. Zá-
roveň môžete uzatvoriť aj poistenie 
zodpovednosti za škodu. 

S výberom vhodného poistenia by 
vám mal poradiť odborník a to najmä 
preto, aby ste mali kryté správne rizi-
ká a nastavené správne poistné sumy 
podľa skutočnej hodnoty majetku a 
nestačí sa uspokojiť s tým, že máte ne-
hnuteľnosť poistenú do výšky úveru. 

No a keďže ceny nehnuteľností, ale 
aj vybavenie bytov či domov neustále 
rastú, je dobré nechať si minimálne 
každé dva roky prehodnotiť zmluvu 
skúsenému odborníkovi na financie. 

Preto, ak si už ani nespomínate, 
kedy vaše poistenie nehnuteľnosti a 
domácnosti videl odborník, teraz je ten 
správny čas. 

Môžete nás kontaktovať pre viac informácií:  
MVDr. Adela Bajužíková, 0905 630 223  

Mgr. Ing. Richard Nalevanko, 0918 464 301

 Spolupracujeme so 

spoločnosťou Swiss Life 

Select

Program
dlhodobého
zdravia
a imunity
ZINZINO

UHASTE ZÁPAL VO SVOJOM TELE
ZVÝŠTE SI IMUNITU

Utajený zabiják zdravia,

ktorý clovek necíti 

Bunkový zápal je pôvodcom
väčšiny súčasných ochorení

Klinické štúdie dokázali,
že viac ako 95% ľudí

trpí skrytým chronickým
bunkovým zápalom,
hoci o ňom nevedia

www.dlhodobezdravie.webnode.sk, 0905 493 862www.dlhodobezdravie.webnode.sk, 0905 493 862



„Spravodlivosť a mier sú priatelia, ktorí sa 
pevne objímajú.“  Aurelius Augustinus

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

navštívte novú a krajšiu predajňu

Kreslo ZOE
z dreva meranti, rozmery 87x71x89 cm, 
pevné, s područami, americký štýl
232038

Hojdačka INES
s moskytierou, rozmery 215x130x170 cm, možnosť rozložiť na lôžko, maximálna nosnosť 300 kg,  
pre 3 osoby, podložky na poháre, pružinová sedacia časť
354149

139 € 449 €

VEĽMI POHODLNÉ, 
KTO NEVYSKÚŠA, 
NEUVERÍ

AMERICKÉ  
KRESLO

KEĎ VYJDÚ PRVÉ LETNÉ LÚČE, VY UŽ BUDETE PRIPRAVENÍ

Vyvýšený záhon
drevený, rozmery  
120x60x50 cm, bez dna
4560001

Stojan na truhlík
drevený, dvojitý, na 40 cm truhlíky, 
dekoračný, s kolesami po stranách
70110221

Stojan na kvety FÚRIK
drevený, rozmery 120x38x33 cm, 
dekoračný, bez povrchovej úpravy
70110108

8990 € 47 €3990 €

POKOSENÉ, NADEKOROVANÉ...

Krovinorez RPB 510
benzínový, 2-taktný, objem  
motora 51 cm2,  
výkon 1,5 kW, záber struny  
43 cm, záber noža 25 cm,  
objem palivovej nádrže  
0,8 l, antivibračný  
systém, 3-zubový nôž
252510

Rezný silon HVIEZDA
do bežných typov strunových  
kosačiek, prierez kruh,  
dĺžka 15 m

Kosačka RPM4234
motorová, záber 40 cm, bez pojazdu,  
výkon 2,54 kW, motor 132 cm3,  
centrálne nastavenie  
výšky kosenia
252044

Kosačka  
REM3310
elektrická kosačka,  
šírka záberu  
33 cm, výkon  
1000 W
252263

159 €239 €7990 €
15901663 2 mm 0,99 €
15901664 2,4 mm 1,29 €

15 m

2,54 kW



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

KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

Domácnosť / Záhrada / Dielňanavštívte novú a krajšiu predajňu

ČÍM VÄČŠÍ PRIEMER,  
TÝM VIAC DOBRÔT 
NA TANIER

Gril MIR244
obdĺžnikový, smaltovaná hlavná miska, hlavný 
pochrómovaný rošt 48x29 cm, prídavný  
pochrómovaný rošt 48x8 cm, celkové rozmery 86x36x82 
cm, vhodný na drevené uhlie, pojazdný
354134

Gril MIR2285
okrúhly, smaltovaná  
hlavná miska a kryt  
s praktickými  
úchytmi,  
chrómovaný rošt,  
priemer roštu 46 cm,  
celkové rozmery  
50x50x92 cm,  
vhodný  
na drevené  
uhlie
354131

Gril G4
plynový, obdĺžnikový tvar,  
hlavný liatinový rošt  
49x38 cm,  
3 hlavné  
horáky  
+ jeden bočný  
horák, výkon jedného  
horáka 2,63 kW,  
elektrické zapaľovanie, 
eplomer v kryte grilu,  
2 bočné poličky, celkové 
rozmery 107x50x101 cm,  
pojazdný
354138

Gril MG853
liatinový, obdĺžnikový, rozmery  
56x27 cm, rošt z chrómovanej  
ocele, výška 83 cm
12600071

Grilovacie ihly Ko-
limax
špízové ihly  
na grilovanie, z kvalitnej 
nerezovej ocele, vyleštené 
do vysokého lesku, dĺžka 
30 cm, sada 6 kusov, ihly 
sú ploché, vďaka čomu sa 
potraviny nepretáčajú
305108210

Grilovací kameň
prírodný, žulový, s drážkou na zdravé  
a nezávadné grilovanie, rozmery 40x30cm, 
hrúbka 3 cm, rovnomerný ohrev
199040200

Grilovacie náradie 
MG101
oceľové, drevená  
rukoväť,  
dĺžka 26 cm
12600006

Platňa PerfectHome GS3
liatinová, priemer 33 cm
4062212263

Pevný podpaľovač
prírodný, pevný, celkom  
120 kusov, vyrobené  
z drevnej vlákniny a parafínu, 
určené pre grily, kachle  
a krby
1891257

Tekutý  
podpaľovač  
PEPO
na zapaľovanie  
dreveného uhlia,  
brikiet, objem 1 l
952062

5490 €

6990 €249 €

5490 €

590 €

3490 €

270 €

2590 €

499 €390 €

VYZNAJTE RODINE LÁSKU VOŇAVÝM MÄSKOM

MÔŽETE GRILOVAŤ 
NA ZÁHRADNOM    
OHNISKU

AJ DOMA 

NA PLYNOVOM 
ŠPORÁKU

6 ks
sada

1 ks = 0,98 €

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

navštívte novú a krajšiu predajňu

Kreslo ZOE
z dreva meranti, rozmery 87x71x89 cm, 
pevné, s područami, americký štýl
232038

Hojdačka INES
s moskytierou, rozmery 215x130x170 cm, možnosť rozložiť na lôžko, maximálna nosnosť 300 kg,  
pre 3 osoby, podložky na poháre, pružinová sedacia časť
354149

139 € 449 €

VEĽMI POHODLNÉ, 
KTO NEVYSKÚŠA, 
NEUVERÍ

AMERICKÉ  
KRESLO

KEĎ VYJDÚ PRVÉ LETNÉ LÚČE, VY UŽ BUDETE PRIPRAVENÍ

Vyvýšený záhon
drevený, rozmery  
120x60x50 cm, bez dna
4560001

Stojan na truhlík
drevený, dvojitý, na 40 cm truhlíky, 
dekoračný, s kolesami po stranách
70110221

Stojan na kvety FÚRIK
drevený, rozmery 120x38x33 cm, 
dekoračný, bez povrchovej úpravy
70110108

8990 € 47 €3990 €

POKOSENÉ, NADEKOROVANÉ...

Krovinorez RPB 510
benzínový, 2-taktný, objem  
motora 51 cm2,  
výkon 1,5 kW, záber struny  
43 cm, záber noža 25 cm,  
objem palivovej nádrže  
0,8 l, antivibračný  
systém, 3-zubový nôž
252510

Rezný silon HVIEZDA
do bežných typov strunových  
kosačiek, prierez kruh,  
dĺžka 15 m

Kosačka RPM4234
motorová, záber 40 cm, bez pojazdu,  
výkon 2,54 kW, motor 132 cm3,  
centrálne nastavenie  
výšky kosenia
252044

Kosačka  
REM3310
elektrická kosačka,  
šírka záberu  
33 cm, výkon  
1000 W
252263

159 €239 €7990 €
15901663 2 mm 0,99 €
15901664 2,4 mm 1,29 €

15 m

2,54 kW



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

Doprajte si pohodičku. 

Zaslúžite si ju.

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

Hojdačka DARINA
záhradná, kovová, rozmery 220x120x164 cm, zelená 
farba podušiek a striešky, pružinový sedák, pre 3 osoby,  
s rozkladacou funkciou sedáka,  
praktický držiak na nápoje
232501

Obal na kvetináč  
CHLAPEC NA
TROJKOLKE
materiál MGO,  
rozmery  
41x20,5x47 cm
64989617

Sieť na sušenie SKVELER
na sušenie húb a byliniek, kruhová, 
priemer 58 cm, 8 poschodí, celková  
plocha viac ako 2 m2,  
výška 160 cm
15900420

299 €

3990 €

2390 €

MOŽNOSŤ 
ROZLOŽENIA

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní  od 01.05 - 31.05.2022  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. 


