
Vychutnaj si  

LETO.
Klotilda odporúča:

Skús

DOMÁCNOSŤ / DIELŇA / ZÁHRADA

KUFRÍK 
V CENE

Odkôstkovač  
na čerešne
mechanický,  
nádoba  
plastová
30212204

Lehátko ETELA
tropické drevo Meranti, rozmery 
188x73x67 cm, polohovateľné,  
na kolieskach, s područami 
232037

Lavica DIANA
tropické drevo Meranti, 
s uložným priestorom 
a sedákom, rozmery 
93x120x65 cm,  
hĺbka úložného  
priestoru 27 cm
232077

Odšťavovací hrniec
nerezový, 3-dielny, objem 8 l, hrubé dno, 
sklenená pokrievka, vývod s hadičkou,  
pre odšťavovanie na pare, na rôzne ovocie
3028481

Uhlová brúska AG-L0118
na kotúče ø 125 mm, AKU 18 V SYSTEM, 
komfortná rúčka s osadením do troch 
polôh, s kufríkom, balenie neobsahuje 
batériu a nabíjačku
15910020

CENOVÝ TRHÁK

499 €
590 €

CENOVÝ TRHÁK

149 €
169 €

CENOVÝ TRHÁK

169 €
199 €

CENOVÝ TRHÁK

3490 €
45 €

CENOVÝ TRHÁK

4990 €
5999 €

Záhradný nábytok
Viac na strane 8

Osloboďte sa  
od káblov
Viac na strane 6

Zaváranie
Viac na strane 2

18V

777

UPOZORNENIE: Dostupnosť niektorých tovarov u jednotlivých predajcov môže byť na objednávku.
Prosím informujte sa v predajni.

Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované počas akcie v trvaní od 5.7. do 31.7.2021 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 zabezpečujeKiNEKUS Veľkoobchod. Ak ste nedostali niektorý z akciových tovarov u predajcov, dajte nám to, prosím, vedieť – vo@kinekus.sk alebo 041/555 55 09. 

Nezabudnúť kúpiť:

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Miesto pre pečiatku vášho nabližšieho predajcu:

0940 397 000, info@odbojna.sk

www.odbojna.sk
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Demižón
sklenený,  
s plastovým  
obalom, s ušami

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

Viečko TO 82 OVOCIE
plechové, potlač ovocie, na 0,7 l poháre,  
priemer 82 mm, 6-závit
30231838

Demižón STELLA
sklenený, s patentným uzáverom, s uchom, 
objem 5 l, spodná časť chránená  
plastovým obalom
30225009

Viečko JAHODA  
a drobné ovocie
plechové, potlač  
mix drobného ovocia, 
6-závit

Pohár zavárací
sklenený, objem 40 ml, s veselým 
bodkovaným viečkom, 4 farebné  
varianty: červená, zelená, fialová, žltá,  
balené po 12 kusov jednej farby
33729804

Viečko TO 66 OVOCIE
plechové, potlač ovocie,  
na 0,3 l poháre, priemer  
66 mm, závit
30231831

Pohár zavárací OMNIA
sklenený, objem 370 ml
30221371

Zavárací  
teplomer
sklenený, farebný

Pohár zavárací
sklenený, objem 720 ml,  
so závitom,

Lievik na zaváracie  
poháre
plastový, horný priemer 15 cm,  
spodný priemer 5 cm, rôzne farby
30226246

Lievik so sitkom
plastový,  
dĺžka 10 cm,  
farebný
308140300

zabudované sitko

Zaváracia hlavica
plastová, guličková, páková

Zaváracia hlavica
s guličkami, na 3 veľkosti viečok,  
na 4 l, 0,7 l, 0,3 l poháre
9641010

Viečko TO 66
priemer 66 mm,  
zatváranie na závit
30232666

Fotografie viečok majú ilustračný charakter.

Kvasná 
zátka
plastová, 
priemer 10 mm
30226028

Pohár zavárací
sklenený, objem 300 ml,  
s viečkom, veko 4 závity
30226002

449 €

590 €

033 €

249 €

3592513 43 cm

3592514 33 cm

302115 15 l 16,90 €
302125 25 l 21,90 €
302154 54 l 26,90 €

22012201 20 l 24,90 €
22012301 30 l 27,90 €

30232666 na 0,3 l poháre 1,29 €
30232823 na 0,7 l poháre 1,49 €

30231835 ø 82 mm  
na 0,7 l poháre 1,00 €

30231832 ø 66 mm  
na 0,3 l poháre 0,89 €

30226007 bez viečka 0,45 €
30226008 s viečkom 0,50 €

139 € 139 €

199 € 299 €

1 €

089 €

9641012 0,3 l

9641013 0,7 l

080 €

039 €

1 ks = 0,10 €

1 ks = 0,09 €

1 ks = 0,49 €

1 ks = 0,10 €

1 ks = 0,06 €

1 ks = 0,09 €

1 ks = 0,07 €

NA VÍNO AJ NA NIEČO TVRDŠIE

15 l

20 l

25 l

30 l

54 l

5 l

40 ml

370 ml

720 ml

10 ks
sada

20 ks
sada

10 ks
sada

12 ks
sada

10 ks
sada

300 ml
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Fľaša SPIRIT
sklenená, na alkohol,  
objem 500 ml,  
so závitom,  
bez zátky
30222624

Samolepka
oválny tvar, šírka 7,5 cm, výška 
3,5 cm, čierna potlač s bielym 
podkladom, v balení 27 etikiet,  
na koreničky aj zaváraniny
92000191

Fľaša na sirup
sklenená, na sirup alebo šťavu, 
objem 480 ml, s kovovým 
viečkom, viečko farebné (žlté, 
zelené, červené, fialové) s bielymi 
bodkami, balenie 6 ks (v jednom 
balení, jedna farba)
33729800

Strúhadlo
plastové, 3 oceľové nože, 
rozmery 38x17 cm,  
rôzne farby
1141506

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

Strúhadlo na uhorky
plastové, oceľový nôž,  
rozmery 23x7,5 cm
7193020

Pasirák na paradajky
drevené korýtko, sito z pocínovaného  
plechu, otvory priemeru 2 mm, rozmery  
43x20 cm, vhodné na pasírovanie  
paradajok a dužinového ovocia
900010

Pršiplášť  
PEVA pončo
pre dospelých, univerzálna  
veľkosť, v tvare ponča,  
materiál PEVA,  
mix 4 farby: žltá,  
červená, tmavo  
modrá, zelená,  
v obale
64302367

Gumáky
gumené čižmy, čierne, do nepohody  
a premáčaného terénu

Vrecko ľanové
20x30 cm,  
na bylinky,  
huby
28730014

28730011

Sieť  
na sušenie 
SKVELER
sieť na sušenie 
húb a byliniek 
kruhového tvaru, 
ø 58 cm, celková 
plocha viac ako  
2 m2, sieť 
obsahuje  
8 poschodí,  
je z bokov 
uzavretá a je ju  
možné používať  
v interiéri  
ako aj v krytom 
exteriéri,  
praktický  
obal na zips 
15900420

Košík
prútený, okrúhly,  
priemer 30 cm,  
výška 20 cm
12800063

Ohrievač  
vody LK 100
výkon 8 kW,  
priemer  
valca 37 cm,  
objem 95 litrov, 
dymovod  
priemer 100 mm, 
hmotnosť 55 kg,  
výška 150 cm,  
na pevné palivo,  
sprcha a batéria  
v cene,  
prívod 3/4“
2000215

Nožík rybka
praktický malý nožík  
v tvare rybky,  
dĺžka čepele  
5 cm, klasika
10540010

049 €149 € 590 € 599 €

690 €

170 €

1190 €

449 €890 €

299 €

1890 €

990 €

63594238 č. 39

63594241 č. 41

63594243 č. 43

63594245 č. 45

649 €

449 €

1 ks = 0,98 €

PRIPRAVTE SI VLASTNÝ PRETLAK

500 ml

480 ml

PRÍRODA PONÚKA SVOJE DARY ZADARMO

ŠETRÍ MIESTO
UŽ ŽIADNE RÁMIKY  
NA RADIÁTOROCH

6 ks
sada
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Sada koreničiek
3-dielna, sklenené koreničky  
s dreveným vrchnákom,  
objem 120 ml, výška 7,5 cm
1140008

Sada koreničiek President line
drevená, polooblúková, závesná, dvojradová, 10 sklenených 
nádob s dreveným vrchnákom s rozmermi 5x 150 ml  
a 5x 120 ml, rozmery 33x18 cm
1140026

Váha kuchynská
s miskou, objem 1300 ml, s LED displejom, 
priemer 18 cm, batéria 2x AAA nie je súčasťou,  
mix 3 farieb: biela, modrá, sivá
64302333

Miska BOWLS
sklenená, číra

Miska TRUVA
sklenená, číra, kompótová, objem 310 ml, 
sada 6 kusov
641512264

Servírovacie misky
dve sklenené misky, drevený podnos,  
dĺžka 20 cm, miska výška 5 cm, priemer 8 cm
3260149

Miska dezertná
sklenená, oválna, 17x14 cm, objem 0,4 l,  
s otvorom ako rukoväť
32330434

Miska NOVA
plastová, objem 6,2 l, priemer 30,6 cm,  
výška 13,5 cm, mix farieb 
195625

Nožnice na bylinky
nerezové, 5-čepeľové, na rýchle  
narezanie byliniek na malé kúsky,  
šetrí čas oproti krájaniu
64305093

Misa na šalát
sklenená, oválna, s úchytmi, rozmery 
29x23x12 cm, objem 1,5 l, pre atraktívne 
servívovanie šalátov a občerstvenia
32330472

Odstredivka na šalát
na umývanie šalátu, plastová, priemer 25 cm, 
výška 17, 5 cm, objem 5 l, mix farieb - biela, 
modrá, sivá
64302431

370 € 2190 €

1690 €490 € 499 €

370 €230 €470 € 949 €

649 €

2017495 0,5 l 2,59 €
2016626 1,3 l 3,00 €
2016646 3,5 l 5,90 €

1 ks = 0,82 €

ĽAHKÝ ŠALÁT V LETE OSVIEŽI

1,5 l 0,4 l

3,5 l

5 l

0,3 l

6,2 l
5 čepelí

1,3 l

0,5 l

6 ks
sada
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Dóza na maslo  
President Line
drevený spodok, umelohmotný kryt,  
rozmery 17x11 cm
1140011

Chlebník
drevený, šírka 40 cm, hĺbka 30 cm,  
výška 19 cm, farebný
1145384

Doska na cesto
materiál tvrdé drevo, rozmery 70x50 cm
30226190

Tĺčik na mäso Skveler
drevený, po stranách kov,  
dĺžka 29 cm, šírka 10,5 cm
1142122

Valček na cesto
drevený, s otočnými 
rúčkami, pracovná  
časť dĺžky 25 cm, 
celková  
dĺžka 45 cm
1147332

Ošatka
ratanová, okrúhla, priemer 19 cm, výška 8 cm, 
na prípravu chleba, servírovanie pečiva  
aj dekoráciu
15902710

Drevený lopár Skveler
doska na mäso, hrúbka 1,5 cm,  
s rúčkou

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

Valček na cesto
drevený, jednoručný,  
šírka 7 cm, priemer 5 cm
30226189

Podložka pod poháre
drevená, priemer 11 cm, okrúhla,  
sada 4 kusov
64301054

Špajdle
dĺžka 15 cm, priemer 2,5 mm, 
zašpicatené, 50 kusov
3041014

Varecha
drevená, okrúhla, 
dĺžka 60 cm
205072

Stojan na servítky 
President
drevený, s kovovými 
držiakmi, 13x6 cm,  
výška 10 cm
1140024

Špáradlá
drevené, dvojhrotové, 
500 kusov v balení
3041018

Naberačka  
na med Skveler
drevená, dĺžka 18 cm
1146038

530 €

1290 €

1590 €

249 €370 €

090 €

149 €

299 €

045 €

299 €

220 €

130 €

090 €

CENOVÝ TRHÁK

7 

90 €
10 €

3027012 30x13,5 cm 1,49 €
3027013 36x15,5 cm 1,79 €

1 ks = 0,75 €

NAŠI POMOCNÍCI Z DREVA

4 ks
sada

DOSKA NA CESTO MÁ  
V KAŽDEJ KUCHYNI MIESTO
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KUFRÍK 
V CENE

KUFRÍK 
V CENE

KUFRÍK 
V CENE

Uhlová brúska AG-L0118 - STARTER KIT
125 mm, AKU 18V SYSTEM - STARTER KIT,  
max. otáčky 9500 ot./min, rúčka v troch  
polohách, kľúč uložený v tele rúčky
15910029

Uťahovačka - skrutkovač CD-L0118 - STARTER KIT
AKU 18V SYSTEM PROKIN, 18 V, 2 rýchlostná uťahovačka (400 ot. / 1100 ot.), 
bezkľúčové upínanie, do priemeru vrtáka 10 mm, s batériou a nabíjačkou
15910019

Vŕtačka s príklepom RH-L0118 PROKIN
AKU 18V SYSTEM PROKIN, SDS + uchytenie vrtákov, rýchlosť  
0-1500 ot./min., počet úderov príklepu 0-5500 /min., 3 režimy,  
ideálna pre každého domáceho majstra
15910030

Uťahovačka - skrutkovač  
CD-L0118
AKU 18V SYSTEM PROKIN, 18 V, 2 rýchlostná 
uťahovačka (400 ot. / 1100 ot.), bezkľúčové 
upínanie, do priemeru vrtáka 10 mm,  
bez batérie a nabíjačky
15910010

Multifunkčná brúska MT-L0118
PROKIN 18V SYSTEM, multifunkčná brúska a píla v jednom, funguje 
na princípe oscilácie upevnenej čepele, 11000-21000 otáčok, plynulá 
regulácia otáčok, komfortná rúčka,  ideálna  pre každého domáceho 
majstra, ktorý potrebuje spoľahlivú a variabilnú výpomoc 
15910070

Vŕtačka - skrutkovač CD-B0318E PROKIN
AKU 18V SYSTEM PROKIN, uťahovačka s príklepom, profesionálny  
bezkartáčový motor, 2 rýchlosti (0-500 ot. / 0-1800 ot.), skľučovadlo  
s bezkľúčovým rýchloupínaním, ideálna pre každého  
domáceho majstra
15910011

99 €

5990 €

7490 €

29 € 3690 €

7490 €

POZNÁTE 

Z TV

SLOBODA PRI PRÁCI?
OSLOBOĎTE SA OD KÁBLOV

VĎAKA SYSTÉMU JEDNEJ BATÉRIE  
PRE VŠETKY ZARIADENIA:

• šetríte svoje peniaze (stačí vám jedna-dve batérie pre viacero zariadení)
• pracujete pohodlnejšie - už žiadne predĺžovačky a káble
• pracujete bezpečnejšie

Nabíjačka Li-ion batérií AKU PROKIN
pre rad AKU 18V SYSTEM, na 18 V batérie, kompatibilná  
s Litiovými batériami BA-1820B a BA-1840B, 
doba nabíjania pre BA-1820B - 60 min, 
doba nabíjania pre BA1840B - 120 min
15910000

Batéria lítiová  
AKU PROKIN
pre rad AKU 18V SYSTEM 
PROKIN, pre 18 V 
príslušenstvo, BA-1840B

Batéria lítiová  
AKU PROKIN
pre rad AKU 18V SYSTEM  
PROKIN, pre 18 V  
príslušenstvo, BA-1820B

JEDNA 

BATÉRIA 
PRE VŠETKY 
ZARIADENIA

1390 €

4490 €
kapacita 4 Ah
15910002

27 €
kapacita 2 Ah
15910001

BATÉRIA A NABÍJAČKA V CENE

BATÉRIA A NABÍJAČKA V CENE

BEZKARTÁČOVÝ  
MOTOR

KOMPLETNÁ SADA

KOMPLETNÁ SADA

18V

18V

18V

18V

18V

18V

18V

EXKLUZÍVNY DODÁVATEĽ
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KUFRÍK 
V CENE

Akumulátorový ventilátor
prenosný, 3 rýchlosti, nabíjanie cez USB,  
priemer 19 cm, akumulátor 3000 Ah,  
LED nočné svetlo, 3 úrovne rýchlosti,  
batéria vás dokáže osviežovať  
až 10 hodín pri úrovni 1, vstavaná  
nočná lampa s výdržou až 50 hodín
96545242

Vstavaná batéria vám umožní  
používať ventilátor kdekoľvek  
v dome, vďaka kompaktnej  
veľkosti ho môžete ľahko  
vložiť do kufra a vziať na cestu.

OSVIEŽI VÁS KDEKOĽVEK

Píla okružná CS-L0418
AKU 18V SYSTEM PROKIN, priemer kotúča 
165 mm, nastavenie uhla náklonu 0-50°, 
hĺbka rezu pri 0° - 55 mm,  
pri 45° - 40 mm
15910050

Píla priamočiara JS-L0118
AKU 18V SYSTEM PROKIN, variabilné 
nastavenie rýchlosti 0-2300 ot., max. hrúbka 
rezaného materiálu drevo/kov: 65 mm, 8 mm
15910040

Píla chvostová RS-L0118
AKU 18V SYSTEM PROKIN, variabilné 
nastavenie rýchlosti, 2800 ot./ min.,  
hladký rez, dĺžka rezu 25,4 mm,  
hmotnosť 2,3 kg
15910060

Uťahovačka - skrutkovač PROKIN  
AKU 12V SF8E12101-SFZ301
12 V, 2 rýchlostná, + rýchlonabíjačka a kufrík, vrtáky 
priemeru 1,5-10 mm, 2 x batéria Li-Ion 1,5 Ah, krútiaci 
moment 22 Nm, LED osvetlenie, max. priemer vŕtania  
do dreva 26 mm, max. priemer vŕtania do ocele 10 mm
15904101

Tavné hmoty PROKIN
číre, 10 kusov, v blistri

Silón
do strunových  
kosačiek,  
dĺžka 15 m

Uhlová brúska  
PROKIN 9100D
priemer kotúča 125 mm,  
výkon 1020 W, 230V/50Hz, 
bočná rúčka, 11 000 ot./min.
15904150

Tavná pištoľ  
PROKIN FL-188A
priemer tavných tyčiniek  
11-11,2 cm, výkon max. 80 W,  
doba nahrievania 3-5 min.,  
prietok tavnej hmoty 14-16 g/min.
15904205

Zajačie pletivo HEX Skveler
poplastované, výška pletiva 1 m,  
návin 10 m, vhodné na ohradenie hydiny

Zajačie pletivo HEX Skveler
pozinkované, výška 1 m, návin 10 m,  
vhodné na ohradenie hydiny

12 V

5990 € 5490 € 5490 €

590 €

15904221 11x200 mm 2,20 €
15904223 7x100 mm 0,65 €

Prierez: KRUH

15901672 1,6 mm 0,80 €
15901674 2,4 mm 1,29 €
Prierez: ŠTVOREC

15901682 1,6 mm 0,80 €
15901684 2,4 mm 1,39 €

Prierez: HVIEZDA

15901663 2 mm 0,90 €
15901664 2,4 mm 1,20 €
15901665 3 mm 1,49 €

CENOVÝ TRHÁK

2990 €
40 €

CENOVÝ TRHÁK

4990 €
59 €

1990 €

ceny za bm

15901608 oko 25 mm 0,99 €
15901606 oko 16 mm 1,20 €

18V18V18V

Sieť tieniaca Skveler
zelená, dĺžka 10 m, hustota 80 g/m2,   
UV stabilizovaná, použitie na plot,  
ohrady, steny, tienivosť 60 %

15901250 výška 1 m 6,49 €
15901251 výška 1,5 m 9,90 €
15901252 výška 2 m 11,90 €

ceny za bm

15901618 oko 25 mm 0,99 €
15901616 oko 16 mm 1,55 €

PÍLY, KTORÉ JE DOBRÉ MAŤ VŽDY PORUKE
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Záhradný nábytok 
BARBARA
4-dielny, polyratanový, 
rohový, s hliníkovým 
rámom, zložený z dvoch 
častí, rozmery v celku 
270x205x76 cm  
+ výška 34 cm, stôl  
so sklom 140x90 cm  
+ výška 69 cm,  
taburetka 40x40 cm  
+ výška 34 cm, lavica  
bez operadla  
130x40 cm
232140

Kreslo s podnožou DE LUX
pohodlné polohovateľné kreslo  
s podnožou, pevná oceľová 
konštrukcia, poťah textilene 2x1, 
rozmer celkom 176x65x106 cm
354192

Dvojkreslo TETE
tropické masívne  
drevo, lavica  
rozmerov  
89x160x63 cm,  
2 kreslá spojené  
so stredovým  
stolom  
a policou
232071

Záhradný nábytok ANNA
7-dielny, 6 ks polyratanové kreslá, vrátane podušiek z kvalitnej peny s vysokou hustotou, polokrúhly polyratan  
ø 5 mm, kvalitná ALU konštrukcia stoličiek a stola, stôl 200x100x75 cm, prekrytý bezpečnostným sklom 8 mm
232176

PRE 6 OSÔB

Pohár na pivo
sklenený, objem 660 ml, krígel
352230403

Džbán Sangria
sklenený, s plastovým vekom, objem 1,35 l
019135940

Pohár ARAS
sklenený, objem 365 ml,  
sada 6 kusov
641533265

Hrnček KARINA
sklenený, značky SIMAX,  
objem 350 ml, 4 kusy  
v otvorenej  
krabičke
2012642

Pohár FIESTA
na koktejly, objem 460 ml,  
číre sklo, sada 6 kusov
641564593

Šálka EVA
sklenená, s podšálkou, značka SIMAX,  
objem 250 ml, 4 kusy balené v krabičke
2012452

Nádoba na vodu
na vodu/nápoje,  
s dávkovacím  
kohútikom,  
objem 8 l, vekom  
s patentným  
uzáverom  
a silikónovým  
tesnením
64301812 Štamprlík PROSTE

sklenený, objem 30 ml,  
sklo farebné,  
sada 6 kusov
3269947

Bambusové slamky
sada 10 kusov, priemer 9 mm, dĺžka 200 mm, 
balené v krabičke
64302424

59 €

139 €

1 ks = 1,25 € 1 ks = 2,48 €

1 ks = 0,43 €1 ks = 2,75 €

1 ks = 0,82 €

CENOVÝ TRHÁK

1190 €
1290 €

CENOVÝ TRHÁK

1290 €
1350 €

290 €

249 €

490 € 990 €749 €

1099 €1749 € 259 €

149 €

UŽITE SI LETO NA ZÁHRADE

VYCHUTNAJTE SI LETO PLNÝMI DÚŠKAMI

660 ml

1,35 l

365 ml 460 ml

250 ml

350 ml

8 l

6 ks
sada

6 ks
sada

4 ks
sada

4 ks
sada

30 ml6 ks
sada

PRE 9 OSÔB

10 ks
sada


