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závlahová a jazierková technika

herbicídy a ochranné prípravky
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ZÁHRADNÉ CENTRUM 
HLAVNÁ 6, SVIT

www.kvetytatry.sk

VŠETKO ČO POTREBUJEŠ DO ZÁHRADY

ELEKTRICKÉ VOZÍKY
A SKÚTRE pre seniorovwww.asuan.sk
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ZIMNÉ ZÁHRADY

„Čas je jediný kapitál, ktorý vlastní každá ľudská 
bytosť, a zároveň jediná vec, ktorú si nemôžeme 

dovoliť strácať.“  Thomas Alva Edison
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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

„Ak sa ti niečo na sebe nepáči, zmeň to. Ak to 
nemôžeš zmeniť, prijmi to.“  Ted Shackelford
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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

„Ži v prítomnosti, rob všetko, čo treba. Každý 
deň vykonaj toľko dobra, koľko môžeš. 

Budúcnosť sa ukáže.“  Peace Pilgrim

vilka
®

bývanie, domov a lepší život

magazín

Vilka Tatry-Spiš
magazín pre bývanie, 

domov a lepší život

Číslo: 2022/ 06 – Leto

Vydané: 6.6.2022

Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v júli 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
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
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Máte dobre 
poistenú 
nehnuteľnosť 
a domácnosť?

Ak už máte svoju vysnívanú ne-
hnuteľnosť mali by ste si uvedomiť, že 
počasie je nevyspytateľné a neriadi sa 
tým, či má váš dom alebo chata kvalit-
nú strechu a či je už všetko dokončené. 
Rovnako je to aj s požiarom, vandalmi 
či zlodejmi. Preto je dôležité mať pois-
tenú stavbu už od začiatku prác.

Podľa štatistík sa až 55 percent 
všetkých škôd týka samotnej stavby. 
Vo väčšine ju poškodia živly - povodeň, 
záplava, požiar, vietor, krupobitie či at-
mosférické zrážky.

Na trhu je široká ponuka produk-
tov, ktoré sú zamerané na poistenie 
nehnuteľnosti. Vybrať si, ale to správ-
ne pre vašu nehnuteľnosť, nie je vôbec 
jednoduché. Okrem poistenia hlavnej 
nehnuteľnosti si môžete poistiť aj ved-
ľajšie stavby, ktoré sa nachádzajú na 
rovnakom pozemku. Garáž je možné 
poistiť aj takom prípade, ak sa nachá-
dza na inom mieste, ako vaša nehnu-
teľnosť.

Okrem nehnuteľnosti je dobré si 
poistiť aj domácnosť. To znamená, že 
budete mať kryté aj veci, ktoré nie sú 
pevne spojené s nehnuteľnosťou. Zá-
roveň môžete uzatvoriť aj poistenie 
zodpovednosti za škodu. 

S výberom vhodného poistenia by 
vám mal poradiť odborník a to najmä 
preto, aby ste mali kryté správne rizi-
ká a nastavené správne poistné sumy 
podľa skutočnej hodnoty majetku a 
nestačí sa uspokojiť s tým, že máte ne-
hnuteľnosť poistenú do výšky úveru. 

No a keďže ceny nehnuteľností, ale 
aj vybavenie bytov či domov neustále 
rastú, je dobré nechať si minimálne 
každé dva roky prehodnotiť zmluvu 
skúsenému odborníkovi na fi nancie. 

Preto, ak si už ani nespomínate, 
kedy vaše poistenie nehnuteľnosti a 
domácnosti videl odborník, teraz je ten 
správny čas. 

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

„Stromy, ktoré rastú najpomalšie, dávajú 
najlepšie ovocie.“ Moliére



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

KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

Domácnosť / Záhrada / Dielňanavštívte novú a krajšiu predajňu

vý
šk

a 
80

cm

Kotlina
nerezová, priemer 39 cm, 
výška s nožičkami 52 cm, 
hrúbka plechu 0,6 mm
124092

Kotlina
plechová, balenie obsahuje 
koleno a rúru, priemer 36 cm, 
hrúbka plechu 1 mm
124029

Kotol na guláš
nerezový, objem 10 l, priemer 36 cm, 
hrúbka 0,6 mm, závesný
124017

Kotol na guláš
smaltovaný, závesný, čierny, 
objem 10 l, priemer 40 cm
124003

Trojnožka
oceľová, s háčikom, 
výška 120 cm, 
na zavesenie 
kotlíka
124022

Hrnček
smaltovaný, objem 1 l, 
béžový
327004124

Hrniec
smaltovaný, objem 2,5 l, 
priemer 16 cm, 
s pokrievkou, béžový
327002164

Detská chňapka a zástera 
SKVELER
bavlnená, rozmery chňapky 10x22 cm, 
zástery 50x70 cm, 
ľudový motív, 
červená farba
15902604

Kastról
smaltovaný, s pokrievkou, 
priemer 18 cm, objem 2 l, 
béžový, bez dekoru
327413184

Pekáč
smaltovaný, dĺžka 30 cm, 
dvojitý, objem 3 l
327140300

Strojček na rezance
mechanický, nerezový, čepele a valček 
pochrómovaný, úchyt na stôl, možnosť 
nastavenia hrúbky 
cestovín (rezancov)
64301868

Odkôstkovač na čerešne
mechanický, nádoba plastová
30212204

Sieť na sušenie SKVELER
na sušenie húb a byliniek, priemer 58 cm, 
celková plocha viac 
ako 1 m2, 4 poschodia
15900426

Umývadlo
smaltované, priemer 28 cm, 
bez dekoru
327101280

159 €

7990 €

1490 € 1490 €1790 €

599 € 1290 €

399 €

1090 €

2390 €649 € 1490 €

699 €

CENOVÝ TRHÁK

1690 €
19 €

PRIPRAVTE CHUTNÉ DOBROTY PRE NAJBLIŽŠÍCH

10 l 10 l

1 l 2,5 l2 l

3 l

ø28 cm



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

Domácnosť / Záhrada / Dielňa
KiNEKUS Poprad - OTVORENÝ

navštívte novú a krajšiu predajňu

Hojdačka DARINA
oceľová kostra, rozmery 
220x120x164 cm, bordová 
farba podušiek a striešky, 
pružinový sedák, 
pre 3 osoby, s rozkladacou 
funkciou sedáka
232500

Hojdačka MEGI
rozmery 230x120x164 cm, nosnosť 300 kg, možnosť rozložiť 
na lôžko, nepremokavá strieška, 8 cm hrubá poduška, 
2 vankúše, držiak 
na nápoje, plátený 
sedák
354143

Lehátko ZLATICA
teakové drevo, polohovateľné, na kolieskach 
pre jednoduchšie presúvanie, výsuvný 
stojan na nápoje
232210

Záhradný nábytok HILDA
4 dielny, polyratanový, dvojkreslo 108x60x83 cm, 
stolík so sklom 72x40x380 cm, 2x kreslo, 
vrátane podušiek sivej farby

Záhradný nábytok ALMA
3-dielny drevený set, z tropického dreva 
TEAK, obsahuje skladací stôl o rozmere 
60x60 cm, dve skladacie stoličky
232201

Záhradný nábytok FREDERIKA
5-dielny set, z tropického dreva 
TEAK, stôl o rozmere 120x70 cm, 
4x skladacie stoličky
232204

Záhradný nábytok GABRIELA
7-dielny set, z tropického dreva TEAK, rozťahovateľný stôl o rozmere 
130/180x90x75 cm, 6 pevných stohovateľných kresiel
232202

299 €399 €

249 €

259 €

199 €

349 €999 €

232135 hnedý

232136 sivý

MÁTE RADI ODDYCH A RELAX 
V ZÁHRADE ALEBO NA TERASE?

PRE 4 OSOBY

Gril MIR417
pojazdný, s dvoma kolieskami, na drevené uhlie, 
smaltovaný kryt a spodná nádoba, nastaviteľný 
chrómový 
rošt 45x57 cm, rošt 
pre uhlie, ohrievací rošt 
pre prípravu doplnkov, 
popolník
35413701

CENOVÝ TRHÁK

159 €
180 €

Lehátko so strieškou
skladacie, polohovateľné, kov+ textil, dĺžka 187 cm, 
šírka 57 cm, hliníkový rám
232312

89 €



23 90 €

79 90 €

Gril MIR350
pojazdný, 
s dvoma kolieskami, 
na drevené uhlie, 
smaltovaná hlavná 
miska aj kryt, hlavný 
pochrómovaný rošt 
40x40 cm s plynulým 
nastavením výšky, 
prídavný rošt na uhlie, 
celkové rozmery 
107x62x89 cm
354135 

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

Skús

Kreslo LARISA
závesné, hojdacie, 
pevná kovová 
konštrukcia s
polyratanovým 
výpletom, 
nosnosť 130 kg, 
poduška béžová
354151

269 €

Vytvor si pohodičku

na záhrade

Bazén CRYSTAL BLUE
nafukovací, rozmery 168x38 cm, 
vrátane sady na opravovanie
64303196

19 90 €ø1,7 m

DLHÉ HONY 5268/9 (VEDĽA OC MAX)  052 / 20 222 02 PO-SO 8:00 - 19:00 / NE 8:00 - 18:00

KINEKUS POPRAD OTVORENÝ - SME TU PRE VÁS

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní   od 01.06. do 30.06.2022  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.


