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ZIMNÉ ZÁHRADY
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 „Ak to ide, rob to. Ak to nejde, prestaň to robiť. 
Ak nevieš, čo robiť, nerob nič.“  MELVIN KONNER
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VVVVVV„Genialita je schopnosť redukovať zložité 

na jednoduché.“  C.W.CERAM
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Kežmarok, Levoča, Spišská Nová 
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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

mulčovacie kôry
závlahová 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 stromy
architektúra
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
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„Tajomstvo úspechu a šťastia spočíva 
v tom, ako si vieme vážiť každučkú 
chvíľu každého dňa.“  PAM BROWN

ŠETRIŤ A SPLÁCAŤ SÚČASNE
INTELIGENTNÚ PÔŽIČKU 

MÔŽETE MAŤ AJ VY
Naši rodičia aj starí ro-

dičia zastávali názor, že 
na všetko si treba našet-
riť. Nechceli sa zadlžovať a 

žiť v strachu, že nebudú mať na splátky. 
Preto roky šetrili - najprv na byt, potom 
na auto, neskôr na televízor, či na práč-
ku… No kým na vysnívanú vec našetrili, 
tak v lepšom prípade zdražela o polovicu, 
v horšom prišla menová reforma a celé 
úspory vyšli navnivoč. 

Prvým dôvodom ich neúspechu bol spô-
sob ukladania úspor. Peniaze si odkladali 
na účet v banke, na vkladné knižky či do 
vankúša, teda na miesta, o ktorých mali 
pocit, že ich nebude menej, ako vložili. 
Zároveň získali istotu, že ich tam nebude 
ani viac. Ba čo je horšie, „bezpečne“ odlo-
žené peniaze postupne strácali hodnotu. 
Ceny sa totiž zvyšovali, prípadne reformy 
menili peniaze v nevýhodnom pomere. 

Druhým dôvodom neúspechu bol spô-
sob uvažovania, teda čakanie, kým budú 
mať úspory rovnakú výšku, ako cena bytu 
či auta. Pritom daný majetok bol pre rodi-
nu cennejší a potrebnejší práve v období, 
keď si naň len sporili, nie v období, keď si 
naň konečne nasporili.

V súčasnosti existuje dostupné riešenie, 
ktoré odstráni obavu z nesplácania dlžôb 
a zároveň ponúka možnosť využívať ma-
jetok v čase, keď ho človek skutočne po-
trebuje. V skratke ide o kombináciu pravi-
delného sporenia a pôžičky. 

Vďaka pôžičke si viete zadovážiť po-
trebné veci a prostredníctvom pravidel-
ného sporenia si vytvoríte fi nančný van-
kúš, ktorý vie zabezpečiť splácanie dlhu 
aj vo fi nančne ťažkých časoch.

Ponuka pôžičiek je veľmi široká. Správ-
nym nastavením parametrov dlhu, ako 
je dĺžka splatnosti či fi xácia úrokovej 
sadzby, sa dá vyhnúť nepríjemným skú-
senostiam a docieliť lepšie fi nančné plá-
novanie. 

Spôsobov sporenia nie je o nič menej. 
Na vytvorenie fi nančného vankúša je k 
dispozícii množstvo investičných produk-
tov a to tak na krátke i dlhé obdobie.

Inteligentná pôžička je riešenie, vďaka 
ktorému si môžete dopriať veci už dnes 
a zároveň sa môžete tešiť na budúcnosť 
podľa vlastných predstáv.

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
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najlepšie ovocie.“ Moliére



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

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

navštívte novú a krajšiu predajňu

Zaváracia hlavica
plastová, s guličkami, 
na uzatváranie viečok 
OMNIA 68/83

Zavárací hrniec
pozinkovaný, priemer 
33 cm, s ušami, pokrievka 
s otvorom, pariaca 
vložka, púzdro 
na teplomer

Viečko OM
na zaváracie poháre, 
balenie 20 kusov, zatváranie 
hlavicou, farba zlatá

Viečko TO Výživa
zatváracie viečko na závit, priemer 53 mm, zlatý 
povrch, balenie 20 kusov
30232536

Viečko TO
zatváranie na závit, 
balenie 20 kusov
30232666

Viečko TO 82 ZELENINA
plechové, s potlačou, na 0,7 l poháre, 
priemer 82 mm, 6-závit
30231846

Zavárací pohár
sklenený, objem 300 ml, 
ø 82 mm, viečko na závit
30223547

Zavárací pohár
sklenený, objem 235 ml, 
ø 82 mm, viečko na závit
30223235

Pohár zavarací TO
sklenený, objem 720 ml,  so
závitom, bez viečka
30226007

Pohár zavarací TO
sklenený, objem 300 ml, ø 66 mm, 
so závitom, s viečkom
30226002

Lievik na zaváranie
plastový, na zaváraniny a džemy, 
horný priemer 15 cm, spodný 
priemer 5 cm, rôzne farby
30226246

Strúhadlo
plastové, 2 kovové nože, rozmery 
32x13 cm, rôzne farby a dizajny
1141483

Pasirák na paradajky
drevené korýtko, sito 
z pocínovaného plechu, 
otvory 2 mm, rozmery 
43x20 cm
900010

Škrabka na zemiaky
pre pravákov, rúčka 
drevená, celková 
dĺžka 17 cm, mix farieb, 
slovenský výrobok
1056010

Zavárací 
teplomer
sklenený, 
farebný

Česák na čučoriedky
drevená konštrukcia, kovové hroty, 
dĺžka 22 cm, šírka 14 cm
2541018351

Lis na ovocie
celokovový, drevená rúčka, 
ručný, upínanie 
na stôl 
15900011

189 €

139 €

399 € 369 €

059 €

045 €

149 €

349 € 1450 €

099 €299 €

1090 €

Fotografie viečok majú ilustračný charakter.

1 ks = 0,62 €1 ks = 0,66 €

20 ks
sada

20 ks
sada

20 ks
sada

10 ks
sada

6 ks
sada

6 ks
sada

3490 €

22012201 20 l 29,90 €
22012301 30 l 34,90 €

9641008 na 0,7 l / 0,3 l 2,30 €
9641010 na 4 l / 0,7 l / 0,3 l 3,30 €

30231684 ø 68 mm / na 0,3 l pohár 1,89 €
30231834 ø 83 mm / na 0,7 l pohár 1,99 €

30232666 ø 66 mm 1,99 €
30232823 ø 82 mm 2,39 €

3592513 43 cm

3592514 33 cm

ODLOŽTE SI DOBROTY ZO ZÁHRADY NA ZIMU

20 l

30 l

300 ml 235 ml

720 ml

300 ml

dostupné od 10.07.



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

KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

Domácnosť / Záhrada / Dielňanavštívte novú a krajšiu predajňu

Hrniec
nerezový, objem 17 l, so sklenenou 
pokrievkou, vhodný na indukciu 
aj do umývačky riadu
329400121

Hrniec
nerezový, objem 10 l, s pokrievkou, 
na všetky druhy sporákov
329400120

Hrniec
smaltovaný, s pokrievkou, 
dekorovaný

Kastról
smaltovaný, s pokrievkou, s dekorom

Demižón
sklenený, 
plastový obal, 
s ušami

Džbán s pohármi
sklenená sada, džbán objemu 1,8 l,  
s vekom, 6 pohárov
35233539

Plech na pečenie pizze
nepriľnavý povrch, priemer 32,5 cm, 
dierované dno
3233019

Krájač na pizzu Paula
univerzálny, nerezový
3243849

Valček na pizzu
drevený, úzky, 
dĺžka 40 cm, 
priemer 4 cm
1141865

Pohár na zmrzlinu
sklenený, objem 200 ml, 
balenie 3 kusy, 
dizajn diamant
643019054

Naberačka na zmrzlinu
nerezová, na jednoduché naberanie 
zmrzliny aj ryže, priemer 5,5 cm, 
objem cca. 40 ml
64301438

Forma na zmrzlinu/nanuky
plastová, na 4 kusy, priehľadná, 
rozmery 12,5x8x11 cm
64301739

*ilustračné foto

3190 €

CENOVÝ TRHÁK

4990 €
55 €

990 €

399 € 190 €290 €

299 €

CENOVÝ TRHÁK

390 €
4,50 €149 €

1 ks = 0,99 €

327002191 4 l 15,90 €
327002211 6 l 19,90 €
327002281 14,5 l 33,00 €

327413181 2 l 12,90 €
327413261 6 l 21,90 €

302115 15 l 18,90 €
302125 25 l 23,90 €
302154 54 l 27,90 €

VŠETKO PRE VÝROBU A ULOŽENIE SKVELÝCH CHUTÍ

17 l 10 l 6 l

2 l 6 l

4 l

14,5 l

15 l

25 l

54 l

7 ks
sada

3 ks
sada

200 ml



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

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Odložte si 
z pokladov
vašej záhrady...

Odšťavovací 
hrniec
3-dielny, objem 8 l, 
hrubé dno, sklenená 
pokrievka, vývod
- hadička
3028481

Pasirák MOLLY 3
plastový, ø 26 cm, 
v spodnej časti otvor 
na sitko, 3 oceľové 
sitká, na varenú 
zeleninu a ovocie
3760887

Zaváracia 
hlavica
nerezová, 
na uzatváranie 
viečok 
OMNIA 68/83
4090006

CENOVÝ TRHÁK

5990 €
65 €

CENOVÝ TRHÁK

699 €
8,50 €

449 €

8 l

PO-SO 7:00 - 19:00 / NE 9:00 - 19:00

KINEKUS POPRAD OTVORENÝ - SME TU PRE VÁS

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní   od 01.07. do 31.07.2022  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


