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ZIMNÉ ZÁHRADY

PREČO JE FÚKANÁ IZOLÁCIAPREČO JE FÚKANÁ IZOLÁCIA
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„Objavovaním prírody objavujete  
samého seba.“MAXIME LAGACÉ

I ŽALÚZIE

I BRÁNY

I DVERE

I ROLETY 

Levočská 845/15, Poprad
www.svetexbm.sk

Tel.: 0905 363 363
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STAVEBNICE LEGO
EXKLUZÍVNE SETY
JEDNOTLIVÉ DIELIKY

www.legacik.sk

vilka
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bývanie, domov a lepší život
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Autorské práva sú vyhradené 
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Už 22 rokov s vami
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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   1SK_Stannah_SPR1_05-2020_95x128.indd   1 23.05.2022   12:4523.05.2022   12:45

„Ak skutočne milujete prírodu, všade  
nájdete krásu.“ VINCENT VAN GOGH 
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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 finančný van-
kúš, ktorý vie zabezpečiť splácanie dlhu 
aj vo finančne ťažkých časoch.

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

Spôsobov sporenia nie je o nič menej. 
Na vytvorenie finančného 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

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

✓ ✓ ✓

„Človek je súčasťou prírody a jeho vojna proti 
prírode je nevyhnutne vojnou proti  
sebe samému.“ RACHEL CARSON



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

KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

Domácnosť / Záhrada / Dielňanavštívte novú a krajšiu predajňu

SPOĽAHLIVÉ A KVALITNÉ NÁRADIE

V KINEKUSE



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

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

navštívte novú a krajšiu predajňu

UŠETRITE S CENOVÝMI TRHÁKMI 

V KINEKUSE

Záhradn nábytok OLÍVIA

CENOV TRHÁK

349€
420€

UNIVERZÁLNY NÁBYTOK 
NA MNOH YU Í

Píla AKU JS-L0118

CENO TRHÁK

4990 €
59 €KUFRÍK

V CENE

Detská hojda ka

CENO TRHÁK

7 90€
10 €

Pasirák MOLLY 3

CENO TRHÁK

699 €
8,50 €

Od avovací hrniec 8 l

CENO TRHÁ K

5990 €
65 €

Hrniec 17 l - nerez

CENOV  TRHÁK

4990 €
55 €

Záhradn nábytokMARINA

CENO TRHÁK

879€
990 €

Plastový pasirák s 
priemerom 26 cm, v 
spodnej časti otvor na 
sitko, 3 oceľové sitká, 
určený na pasírovanie / 
pretláčanie paradajok 
na kečupy, či inú varenú 
zeleninu, ovocie..
3760887

3-dielny oceľový 
odšťavovací hrniec pre 
odštavovanie na pare.
Sklenená pokrievka 
s otvorom pre únik 
prebytočnej pary s 
oceľovým lemom
Na všetky druhy sporákov 
vrátane indukcie
3028481

nerezový hrniec, priemer 30 
cm, výška 25 cm, objem 17 l, so 
sklenenou pokrievkou, vhodný 
na indukciu, plynový varič, 
elektrický varič, sklokeramickú 
dosku, vhodný do umývačky 
riadu
329400121

Drevená hojdačka, rozmer 
35x27cm, závesná, dĺžka 
lana 140 cm, nosnosť do 
60 kg, slovenský výrobok.
2340026

Luxusný polyratanový nábytok pre pohodlné sedenie na vašej terase či v záhrade.
232137

Polyratanový nábytok OLÍVIA je ideálnym riešením do rozmerovo obmedzených priestorov.
 232145

18V priamočiara kmitacia 
píla rady AKU 18V SYSTEM, 
ideálna pílka pre každého 
domáceho majstra, ktorý 
potrebuje spoľahlivú a 
presnú výpomoc.
- Variabilné nastavenie 
rýchlosti 0 - 2 300 otáčok
- Maximálna hrúbka 
rezaného materiálu drevo: 
65 mm kov: 8 mm
15910040

VO
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DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

HIT TOHTO LETA
SIETE NA SUŠENIE

HUBY

BYLINKY

OVOCIE

Kruhová sieť  na sušenie 
7-poschodová čierna
- priemer 58 cm 
- 7 poschodí 
- výška 140 cm 
- plocha cca 1,8 m2

15900425

CENOVÝ TRHÁK

2390 €
2549 €

Kruhová sieť na sušenie 
8-poschodová biela
- priemer 58 cm 
- 8 poschodí 
- výška 165 cm 
- plocha cca 2,1 m2

15900420

CENOVÝ TRHÁK

2490 €
2649 €

UŠETRITE DOMA MIESTO - vďaka poschodiam a praktickému baleniu

VEĽKÝ ÚŽITOK ZA SKVELÚ CENU

DLHÉ HONY 5268/9 (VEDĽA OC MAX)  052 / 20 222 02 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   do 31.08.2022  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


