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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

“Cieľom vzdelania nie sú vedomosti, ale schopnosť konať.”  Herbert Spencer
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„Učíme sa pre život, nie pre školu.“ 
SENECA 
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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

„Prvým krokom na ceste k šťastiu je učenie sa.“ 
DALAJLÁMA 
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ZIMNÉ ZÁHRADY

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

✓ ✓ ✓
Pri vyžiadaní cenovej ponuky cez kontaktný formulár na www.profi linvest.sk získate po zadaní

PROMO KÓDU „VILKA10“ ZĽAVU 10% do konca septembra. Termín vývozu si určíte sami.

„Škola života nepozná prázdniny.“
JAN AMOS KOMENSKÝ 
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vilka
®

bývanie, domov a lepší život

magazín

Vilka Tatry-Spiš
magazín pre bývanie, 

domov a lepší život

Číslo: 2022/ 09 – Jeseň 

Vydané: 12.9.2022

Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v októbri 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, 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

„Skúsenosť je dobrá škola, 
ale školné je príliš vysoké.“ 
KAREL ČAPEK 



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

KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

Domácnosť / Záhrada / Dielňanavštívte novú a krajšiu predajňu

Rezačka na kapustu
z kvalitného bukového dreva, rozmer 
95x25 cm, 4 extra ostré nože
30226160

Strúhadlo na kapustu
drevené, rozmery 
40x15,5 cm, 2 nože
30226183

Ťažítko do suda
keramické, 2-dielne

Rezačka na kapustu
kovová, kruhová, ø 28 cm, 
5 nožov, upínanie na stôl
1960100

Dosky do suda
bukové drevo, priemer 20 cm, 
3 diely, do suda na kapustu
3030176

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

Drvič na drobné ovocie
mechanický, ručný, vhodný na hrozno a bobule, 
nedrví drobné kôstky vďaka hliníkovým 
vrubovaným valcom, rozmery 65x40x52 cm
15900435

Drvič na veľké ovocie
mechanický, ručný, vhodný na jablká, hrušky, 
násypník nerez, hliníkové valce s hrotmi, 
rozmery 57x35x23 cm
15900430

Demižón
sklenený, plastový 
obal, s ušami

Lis na ovocie Skveler
drevo, kovový podstavec, 
v balení sieťka, tyč 
pre ľahšie lisovanie

Vykrajovač 
jablčných 
jaderníkov
nerezový, 
dĺžka 21 cm
64303176

Cedník
hustý, nerezový, priemer 
205 mm, s rúčkami
64301336

Sud na kapustu
keramický, 
hnedá farba, 
2 ušká, 
veko

890 € 2990 €

10589521 do 17/20/27 l suda, cca. 1,5 kg 8,49 €
10589522 do 30/40 l suda, cca. 2 kg 9,90 €6990 € 570 €

2390 €159 €

CENOVÝ TRHÁK

8990 €
99 €

302110 10 l 14,99 €
302120 20 l 21,99 €
302134 34 l 26,90 €

15900403 18 l 114,90 €
15900404 30 l 159,00 € 249 €349 €

10581102 10 l 27,90 €
10581202 20 l 37,90 €
10581302 30 l 45,90 €

KAPUSTOBRANIE VO VEĽKOM ŠTÝLE

10 l

20 l

34 l 30 l

18 l

2990



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

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

navštívte novú a krajšiu predajňu mácnosť / navšt
KiNEKUS 

Džezva
smaltovaná, objem 900 ml, 
praktický pomocník s výlevkou, 
ľudový motív Čičmany
327067083

Hrnček
smaltovaný, objem 1 l, priemer 12 cm, 
s výlevkou, ľudový motív Čičmany
327004127

Smaltovaný hrniec
s pokrievkou, ľudový 
motív Čičmany

Kastról
smaltovaný, s rúčkou, 
ľudový motív Čičmany
327415142

Kastról
smaltovaný, s rúčkou, 
ľudový motív 
Čičmany

Hrnček
smaltovaný, objem 0,7 l, priemer 10 cm, 
s rúčkou, ľudový motív Čičmany
327066103

Celoslovensky známa obec Čičmany tento rok oslávila 
svoje 750. výročie od prvej písomnej zmienky. 
Aj napriek tomu, že obec je našim národným klenotom 
a hrdosťou, pomaly vymiera. 

V Kinekuse veríme, že treba udržiavať a podporovať trvalé 
hodnoty a najmä tie slovenské. Preto sme pre Vás pripravili 
krásnu kolekciu smaltovaného riadu so vzorom Čičmany.

Za každý predaný produkt z tejto kolekcie finančne 
podporíme túto nádhernú obec, aby sme ju tak pomohli 
uchovať aj pre budúce generácie. 

SPOLOČNE PODPORUJEME

SLOVENSKÉ HODNOTY

1290 € 790 €790 €

327002162 2,5 l 13,99 €
327002192 4 l 17,90 €
327002232 8 l 24,99 €
327002302 17,5 l 39,90 €

327413182 2 l 14,90 €
327413222 4 l 19,90 €

890 €

KOLEKCIA

ČIČMANY

0,9 l 1 l0,7 l

17,5 l4 l

4 l

8 l2,5 l

2 l

1 l

NOVINKA



DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

Pripravte si svoju 
vitamínovú bombu!

Sud na kapustu
keramický, 
hnedá farba, 
2 ušká, 
veko

Barel
plastový, 
so zátkou 
a vekom, 
objem 50 l, 
na kvas, 
hrdlo 20 cm
308953500

Rezačka na kapustu
z kvalitného bukového dreva, 
rozmer 55x19 cm, 3 extra 
ostré nože
30226182

10581102 10 l 27,90 €
10581202 20 l 37,90 €
10581302 30 l 45,90 €

2490 €

1890 €

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

KINEKUS POPRAD (vedľa OC MAX)

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní   do 30.09.2022  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


