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„Mier je sloboda, založená na uznaní práv každého človeka.“  Marcus Tullius Cicero
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Jar 2022Jar 20222 „Základom demokratického štátu 

je sloboda.“  Aristoteles

ZIMNÉ ZÁHRADY

SLOVO REDAKTORA

Milí čitatelia, 

tolerancia je základným kameňom na ktorom sa dajú 
budovať medziľudské vzťahy. V slovníku cudzích slov 
nájdeme pod pojmom tolerancia významy znášanlivosť a 
trpezlivosť. 

Keď sa pozrieme na utrpenie ľudstva spôsobené 
náboženskou, rasovou a národnostnou netoleranciou, 
ktoré sa tiahnu celými dejinami až do súčasnosti, tak 
vidíme, že netolerancia je zameraná proti existencii a 
prežitiu človeka. 

Život chceme prežívať šťastne a radostne. Šťastie pre 
mnohých znamená žiť v bezpečí, byť zdravý, mať dobrú 
prácu, mať čo jesť, čo si obliecť, slušné bývať a dosahovať 
ďalšie túžby a ciele, ktoré nás napĺňajú. Chceme to nielen 
pre seba, ale aj pre svojich blízkych, priateľov a známych. 
Radosť a potešenie nám prichádzajú v rôznych podobách, 
je len na nás z čoho  sa dokážeme tešiť a čo nás napĺňa 
šťastím a láskou.   

Náš život sa môže vďaka zlému správaniu a 
nečestnosti druhých ľudí zmeniť na nešťastie, strach 
a zármutok. Je dôležité aby sme svojím konaním 
nespôsobovali druhým ľuďom bolesť. Staré „Zlaté 
pravidlo“ hovorí: „Nerobte druhým to, čo nechcete aby 
robili oni vám.“  

Buďme tolerantní voči iným. Snažme sa správať a 
konať k ľuďom tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali 
a konali k nám. Neustále sa o to pokúšajme a svet bude o 
niečo lepší. Celým srdcom nám všetkým prajem, aby náš 
svet bol čo najviac radostný a šťastný. 

Ing. Michal Nemčík

„Súcit a tolerancia nie sú znakom slabosti, 

ale znakom sily.“  Dalajláma

OBNOVA STRIECH
BITUMENOVOU LEPENKOU

eternitové strechy
plechové strechy

ploché strechy
kanadský šindeľ

NONSTOP linka        0944 720 932

záruka 25 rokov          certifikovaný materiál          žiadna záloha

rodinné domy        bytovky        paneláky

Zameranie, odborné
poradenstvo,

cenová kalkulácia
na mieste ZADARMO

Slovenská
firma

Vysoká
kvalitaza rozumnú
cenu



VILKA Tatry-SpišVILKA Tatry-Spiš
Jar 2022Jar 2022 3

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

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

✓ ✓ ✓

„Cesta mieru je cestou pravdy.“  
Mahátma Gándhí
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Antoine de Saint-Exupéry
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VVV„Súcit a tolerancia nie sú znakom slabosti, 
ale znakom sily.“  Dalajláma 

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   1 29.03.2021   17:50

RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY− ZIMNÉ ZÁHRADY DREVO - HLINÍK - OCEĽ
SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

Rozvoz až pred dvereRozvoz až pred dvereRozvoz až pred dvere

SKLENÁRSTVO – VEĽKOOBCHODNÉ CENY

www.tophlinik.sk        OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK        0908 042 002
SKLO SKLADOM – rýchle dodacie doby

KLASICKÉ SKLO      BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ      LACOBEL      ZRKADLÁ      HLINÍKOVÉ PROFILY

SKLO
do domu

zábradlia

nábytku

záhrady

Zľavy pre firmy

Vilka Tatry-Spiš
magazín pre bývanie, 

domov a lepší život

Číslo: 2022/03 - jar

Vydané: 14.3.2022

Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v apríli 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 
SEVER.

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
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Kartáč na čistenie žalúzií
antistatický návlek z mikrovlákna, 
možné použiť za sucha i za mokra, 
rozmery 28x11 cm, vyčistí 
až 3 rady žalúzií naraz
1150001

Kefa na podlahu
drevený ryžák s vláknom 
z africkej trávy, dĺžka 21 cm
4017265

Klepáč na koberce
drôtený, v bužírke, dĺžka 60 cm
30226201

Hrniec
smaltovaný, objem 17,5 l, 
priemer 30 cm, s pokrievkou
327002301

Kastról
smaltovaný,  priemer 28 cm, 
objem 8 l, s pokrievkou
327413281

Mlynček na strúhanku Skveler
kovový, sada obsahuje 5 bubnov, 
na zeleninu, zemiaky, uhorky
15900172

Demižón
sklenený, plastový 
obal, s ušami

Doska na cesto
topoľové drevo, 
rozmery 59x39 cm
30226186

Dóza na potraviny PARTY
plastová, rozmery 30x47x9,5 cm, 
odnímateľný vrchnák s uškom
31090725

Baliaca fólia
strečová, šírka 50 cm, návin 
130 m

Fólia na potraviny
vysoká priľnavosť, priesvitná, šírka 
30 cm, rezačka na delenie na krabici, 
český výrobok, dlhá životnosť

Pekáč VLNA STANDARD
smaltovaný, rozmery 35x24 cm, 
výška 6 cm, dvojdielny
30137235

Pekáč QUEEN LINE
liatinový, s pokrievkou, objem 4,2 l, 
rozmery 30(37,5)x23x11,5 cm
61488479

Podložka na cesto
z elastického potravinárskeho materiálu, 
rozmery 52x40 cm, odolné voči 
poškriabaniu, vhodná 
na krájanie, vaľkanie, 
vykrajovanie cesta
1140099

490 €210 € 190 €

3590 € 2490 €1790 €

1490 €

690 €

302115 15 l 17,90 €
302120 20 l 19,90 €
302125 25 l 23,90 €

690 €
989022 transparentná

989024 čierna

30799100 100 m 9,90 €
30799300 300 m 19,90 €

3490 € 5490 €

CENOVÝ TRHÁK

1290 €
16 €

POMÔCKY PRE DOMÁCNOSŤ

4,2 l

8 l17,5 l

15 l

20 l

25 l

KiNEKUS Poprad - už čoskoro sme tu opäť pre vás

Domácnosť / Záhrada / Dielňa

raz skúsiš 
a už inú 
nekúpiš

nová a krajšia predajňa už od 18.3.



Píla CS-L0418
okružná, akumulátorová, 18 V,  AKU 18 V SYSTEM PROKIN 
3800 ot., priemer použitej čepele 165 mm, nastavenie 
náklonu 0-50°
15910050

Magnetická lišta
držiak na náradie, nože, dĺžka 50 cm, možnosť 
pripojenie ďalších držiakov
15901040

Nabíjačka Li-ion batérií CH-1802A
pre AKU 18V SYSTEM PROKIN, na 18 V batérie, 
kompatibilná s litiovými batériami 
BA-1820B a BA-1840B
15910000

Sada skrutkovačov INGCO
chrómvanádiová oceľ, kalené magnetické 
hroty, ergonomická rukoväť 
s protisklzovými 
vlastnosťami, 
osem kusov, 
krížové (philips) 
aj ploché hroty
1533400828

Uťahovačka - skrutkovač 
CD-L0118
18 V, 2 rýchlostná uťahovačka 
(400 ot./1100 ot.) rady AKU 18V SYSTEM, 
skľučovadlo s bezkľúčovým 
rýchloupínaním vrtáku 
o priemere 
do 10 mm, 
bez batérie
15910010

Stolárska svorka
svorka na prichytenie materiálu, oceľová vodiaca 
lišta 800 mm, profi lované liatinové ramená s
úpravou zabraňujúcou korózii 
120 mm, plastové koncovky, 
ergonomická rukoväť z TPR
1535021203

Lítiová batéria BA-1820B
kapacita 2 Ah, 18 V, pre náradie AKU 18V SYSTEM 
PROKIN, ukazateľ stavu batérie
15910001

Multifunkčná brúska MT-L0118
akumulátorová, AKU 18 V SYSTEM PROKIN, 18 V, multifunkčná 
brúska a píla v jednom, plynulá 
regulácia otáčok, rúčka SOFTGRIP
15910070

Vŕtačka - skrutkovač 
CD-B0318E
18 V uťahovačka s príklepom, 
AKU 18V SYSTEM PROKIN, 2 rýchlosti 
(0-500 ot./0-1800 ot.), ideálna 
pre každého 
domáceho 
majstra
15910011

Sada náradia INGCO
100 kusov náradia, v kufríku, 
račňa 1/2, + nadstavce, 1/4 + nadstavce
1534021001

Kladivo INGCO
z uhlíkovej ocele, pogumovaná 
rukoväť, sklolaminátová rúčka

Sekera INGCO
hlavica hmotnosti 1000 g z uhlíkovej 
ocele s tepelne upravenou čepeľou, 
pogumovaná rukoväť, sklolaminátová 
rúčka, celková hmotnosť 1490 g, 
celková dĺžka 430 mm
1530210008

Uhlová brúska AG-L0118
akumulátorová, AKU 18V SYSTEM 
PROKIN, priemer kotúča 125 mm, 
9500 ot./min., tri polohy pre rúčku, 
kľúč v tele rúčky, bez batérie
15910020

Uhlová brúska PROKIN SF7C224-T2
max. priemer kotúča 230 mm, 
230 V, výkon 2400 W
15904155

6490 €

690 €

1390 €

890 €

2990 €

1890 €

2700 €

3690 €

6990 €

129 €

1530881500 1500 g 9,90 €
1530882000 2000 g 11,90 € 990 €

5490 €

8490 €

NÁRADIE DO TVOJICH RÚK

18V

18V

18V

18V 18V

18V

18V

BEZKARTÁČOVÝ 
MOTOR

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - už čoskoro sme tu opäť pre vás

nová a krajšia predajňa už od 18.3.
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Ste pripravení?
Jar prichádza.

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

Drevený záhon
pre stavbu vyvýšených záhonov, 
rozmery 120x60x50 cm, 
bez podlahy
4560001

Postrekovač Skveler
záhradný, objem 12 l, 
mechanický, na chrbát
15901002

Kultivátor RET4014
elektrický, výkon 1400 W, šírka záberu 
40 cm, priemer noža 20,5 cm, 
hmotnosť 11 kg
252079

Hadica CARIBIC
hrubostenná, priesvitná, 
opletaná, záhradná, 
balenie 25 m

Záhradný nábytok NINA
3- dielny, konštrukcia kov s polyratanom, stôl priemer 60 cm, výška 70 cm,
kreslo šírka 52 cm, operadlo výška 72 cm, výplň stola sklo
232092

97 €

2290 € 169 €

5006234 3/4" 0,99 €
5006210 1" 1,59 €
5006254 5/4" 2,99 €

79 €

12 l

cena za bm

LEPŠÍ AKO 
MOTYKA

www.kinekus.skkinekus.sk/partnerskeobchody

Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň - oproti OC MAX) 052/202 22 0

tešiť sa môžete na novú a krajšiu predajňu

Kvalitné náradie INGCO a PROKIN vo vnútri 

Žilina

Púchov
Martin

Ružomberok Poprad Prešov

Košice
Prievidza

Trenčín

NitraVajnory

Petržalka
2x Bratislava

13
150

zásobujeme
ďalších viac ako

1 150
obchodov

viac ako

partnerských
obchodov

predajní
v SR

Trnava

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 18.3. do 31.3.2022 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.

KiNEKUS POPRAD OPÄŤ OTVORENÝ OD 18.3. 

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


