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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
kvalita

za rozumnú
cenu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 viac info a  objednávky: 
 Pavol Juščák - 0902 111 773 

ZNIŽUJEME NÁKLADY NA KÚRENIE 
  ♦   VYMENÍME STARŠIE TESNENIE 

  ♦   ODBORNE NASTAVÍME OKNÁ            

  ♦   PLASTOVÉ AJ EUROOKNÁ 

  ♦   KVALITNE ZA ROZUMNÚ CENU 

www.oknorenova.sk 

CENA NA OBHLIADKE ALEBO TELEFONICKY 
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šš „Od detí sa môžete veľa naučiť. 
Napríklad, koľko trpezlivosti máte.“ 

FRANKLIN P. JONES 

vilka
®

bývanie, domov a lepší život

magazín

Vilka Tatry-Spiš
magazín pre bývanie, 

domov a lepší život

Číslo: 2022/ 10 – Jeseň II

Vydané: 10.10. 2022

Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v novembri 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 JUH. 

Vydavateľstvo:

Môj Východ s.r.o.,
Jantárová 30, Košice
info@vilka.sk, 
0907 923 374
www.vilka.sk
Autorské práva sú vyhradené 
a vykonáva ich vydavateľ. 
Akékoľvek rozmnožovanie časti 
alebo celku textov, fotografi í, 
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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na celom svete hovoria deti.“ 
OLIVER WENDELL HOLMES 

ASUAN a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, tel.: 055/ 729 34 08, asuan@asuan.sk, www.asuan.sk

VIPSeal® fl exibilné spojky pre spájanie 
kanalizačných alebo odpadových rúr
Široký sortiment • Dlhá životnosť • Jednoduchá montáž
• Spojenie rúr s prefabrikovanými štruktúrami: 

šachty, inšpekčné komory, septiky
• Opravy priečnych zlomov prekrytím pružnou manžetou 
• Spojovanie potrubí po odrezaní hrdla
• Prepojovanie odlišných typov potrubí
• Spojovanie potrubí s miernymi deformáciami (ovalitou)
• Napojovanie na staré a mierne poškodené potrubia
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šš „Najlepším dedičstvom, ktoré môže rodič dať 
svojim deťom, je pár minút svojho času zo dňa.“

ORLANDO  ALOYSIUS  BATTISTA

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

SVETEX_BM 194x128 jaro 2022.ai   2   14.02.2022   12:03:06
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ZIMNÉ ZÁHRADY

„Najlepší spôsob, ako spraviť deti dobrými, 
je spraviť ich šťastné.“ 
OSCAR WILDE 

Zn
ačka číslo

n
a

celom svete1º

SPR1

Táto ponuka je k dispozícii do 15. 6. 2022 a nie je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Zavolajte 
zadarmo

0800 162 162 ROKOV ZÁRUKA
A SERVIS ZADARMO

CENA

KOMFORT

FUNKČNOSŤ

Naši klienti považujú 
naše schodiskové výťahy 
za výrobok s najlepším 
pomerom ceny a kvality 

vo svojej kategórii.

Bezpečnosť na schodoch 
a štýl jedným slovom: Stannah
Znovu získajte radosť z používania všetkých poschodí 
vášho domu so schodiskovým výťahom, ktorý odráža váš 
exkluzívny štýl. Vhodné pre rovné a zakrivené schody.

Zavolajte spoločnosti Stannah ešte dnes, aby vám 
bezplatne a nezáväzne posúdila vaše schody.

Spomeňte toto vydanie a získajte 10% zľavu
na svoj obľúbený schodiskový výťah.

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok od štátu.

SK_Stannah_SPR1_05-2020_95x128.indd   1 23.05.2022   12:45



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

KiNEKUS Poprad - Tešíme sa na vás

Domácnosť / Záhrada / DielňaDlhé Hony 5268/9 (vedľa OC MAX)  

Sporák ALFA FAVORIT
Pripravovanie jedla tradičným 
spôsobom bude potešením 
- aj vďaka presklenej rúre 
s teplomerom. 

999 €

Pevný podpaľovač PEPO
biely, 60 podpalkov vo valci, 
praktické balenie, zapaľuje 
sa vrátane obalu bez nutnosti 
rozbaľovať
952078

Dymová rúra
oceľová, priemer 120 mm, 
hrúbka steny 1,5 mm

Dymové koleno
oceľové, priemer 120 mm, 
hrúbka steny 1,5 mm, uhol 90°
409821209

Zapaľovač NOLA
plazmový, elektrický, nabíjateľný 
cez USB, priložený káblik 
na nabíjanie, 
bez nabíjačky, 
odolný voči vetru
952085

Zapaľovač flexi
plastový, na plyn, 
s ohybnou koncovkou, 
celkom 26 cm
01829119

Zapaľovač PE-PO
vetruodolný, flexi, určený 
pre zapálenie grilu, krbu či sviečok, 
prispôsobený vonkajšiemu použitiu
952086

Zapaľovač výsuvný
plastový, plynový, 
kuchynský, vysúvací, 
celková dĺžka 17,5 cm
01829108

Náplň do zapaľovačov 
SILVER MATCH
plyn do zapaľovača, 
objem 300 ml
01828017

Krbové náradie
s nerezovými rúčkami 
a nerezovým zadným 
krytom, 4-dielne 
+ stojan /lopatka, 
metlička, kutáč, 
kliešte/, 
výška 68 cm
70108771

Kachle ŽAR
Jednoduché a vzhľadovo 
príjemné kachle.
Otvor ohniska má
rozmery 24x20 cm, 
liatinová vrchná 
platňa a liatinové 
dvierka ohniska.

7 kW

93x48x46 cm

118 mm

vrchný

64 kg

65 %

7,5 kW

85x70x60 cm

120 mm

zadný, vrchný, bočný

110 kg

81 %

203850

203851

h dýýh dhnehnedýýdýý

ľavý - 203764 pravý - 203763

449 €

690 €

409811205 50 cm 16,90 €
409811201 100 cm 29,00 € 1990 €

1490 € 199 € 290 € 099 €

TEPLO, TEPLEJŠIE, TAK AKURÁT PRÍJEMNE

300 ml

CENOVÝ TRHÁK

59 €
65 €

OVEĽA VIAC KACHLÍ A SPORÁKOV NÁJDETE V NAŠICH PREDANIACH A NA WWW.KINEKUS.SK

CENOVÝ TRHÁK

180 €
2,50 €



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

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - Tešíme sa na vás
Dlhé Hony 5268/9 (vedľa OC MAX)  

VYSOKÁ KVALITA A PEVNOSŤ
• Zosilnené okraje
• Tepelne zažehlené okraje
• Hliníkové oká po obvode 

každý meter

ABY BOLO 
DREVO V SUCHU

Odkvapávač na topánky
plastový, vrúbkovaný povrch

Plachta PROKIN
kvalitná a pevná plachtovina, polyetylén, 140 
g, laminovaná, s okami pre lepšie uchytenie, 
modrá, zospodu sivá

Rohož CRISS CROSS
predložka pred dvere, plast + kokosové 
vlákno, rozmery 60x40 cm
15901101

Rohož WELCOME
predložka pred dvere, kokosové vlákno, 
rozmery 60x40 cm
15901128

Rohož VLNKY
predložka pred dvere, gumená, 
dekor vlnky, rozmery 45x75 cm
15901114

Sekera PROFI
hmotnosť 800 g, drevená násada
40319381

Štiepacia sekera INGCO
oceľová, 1250 g, pogumovaná rukoväť, 
sklolaminátová rúčka
1530212508

Štiepacia sekera INGCO
oceľová, 1000 g, pogumovaná rukoväť, 
sklolaminátová rúčka
1530310008

Štiepací klin
oceľový, čierny, rozmery 20x8x6 cm, 
hmotnosť 2000 g, torzný
40319397

Kálačka
hmotnosť 4 kg, 
s drevenou násadou
40319388

Návnada Rodicum extra SBM
Mäkká návnada na Rodicum Extra je
rodenticíd určený pre hubenie potkanov 
a myší vnútri a okolo budov, hrabošov a
hrdziakov okolo budov. Účinnou látkou je
kumatetralyl 0,0027%, ktorý brzdí proces 
zrážania krvi. Obsahuje Bitrex, ochranu pred 
náhodným požitím necieľovými živočíchmi. 
Prípravok je účinný aj vo vlhkom prostredí a
balenie obsahuje 40 vreciek po 10 g.
9116800

370 € 749 € 690 €

1290 €

31060706 60x40 cm 3,49 €
3621505 75x38 cm 4,90 €

15905101 2x5 m 9,90 €
15905104 4x5 m 17,90 €1090 €

29 €

690 €1190 € 1190 €

ROHOŽKY AJ SEKERY? OBOJE U NÁS KÚPITE

S DREVENOU 
NÁSADOU

400 g

2 kg

4 kg0,8 kg

1 kg = 17,25 €



DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús Náhrobný 
kahanec LW-313
výška 27 cm, 
náplň 110 g, 
doba horenia 
cca. 33 hodín
7770313

Váza na hrob 
ROSETA
plastová, objem 1 l, 
výška 30 cm, 
so záťažou

721135 antracitová

721136 bronzová

721137 strieborná

CENOVÝ TRHÁK

1490 €
17 €

1 l290 €

SO ZÁŤAŽOU PROTI PREVALENIUZohrejte sa 
lacnejšie

DLHÉ HONY 5268/9 (VEDĽA OC MAX)  052 / 20 222 02 PO-SO 7:00 - 19:00 / NE 9:00 - 19:00

721137 strieborná

CENOVÝ TRHÁK

1490 €
177 €€

SO ZÁŤAŽOU PROTI PREVALENIU

KINEKUS POPRAD (vedľa OC MAX)

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní   do 31.10.2022  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, prosíme, dajte nám to vedieť - vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09.

UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku. Prosíme, informujte sa v predajni.
POZOR zmena otváracích hodín


