
Čo vám tu chýba? 
Správny záhradný nábytok
a dobrá partia

PONUKA 
záhradného nábytku



TEAK (Tík) - Pochádza z Južnej a Juhovýchodnej Ázie. Nábytok z tohto dreva je veľmi obľúbený pre svoje vlastnos-
ti, ako sú tvrdosť, odolnosť voči škodcom a najmä dlhá životnosť. Drevo tieto vlastnosti dosahuje vďaka vysokému 
obsahu prírodných olejov. 

MERANTI - Je tvrdé a odolné drevo, ktoré pochádza z Malajzie a vďaka svojmu pôvodu odoláva vode, škodcom 
a slnečnému žiareniu. Vyznačuje sa svojou pružnosťou a ľahko sa opracováva.

POLYRATAN - Vyrába sa v mnohých farebných odtieňoch a vzájomné prepletanie jeho pásov vytvára elegantnú 
štruktúru. Znesie aj vyššie zaťaženie a pritom je veľmi jednoduchý na údržbu. Stačí ho opláchnuť vodou s prídav-
kom saponátu, prípadne vykefovať kefou s jemným vlasom, opláchnuť a opäť bude ako nový.

PLAST - Je ľahký materiál s nenáročnou údržbou. Na čistenie stačí použiť teplú vodu s prídavkom saponátu alebo 
účinnejší prípravok špeciálne určený na umývanie plastov. Plastový nábytok sa vyrába v mnohých tvaroch 
a farbách.

Záhradný nábytok DÁLIA
4-dielny, polyratanový, stolík so sklom 80x47x43 cm, 
2x kreslo, 1x dvojkreslo šírka 113 cm

232120 - červené podušky 

232121 - béžové podušky

Záhradný nábytok LUJZA
4-dielny, polyratanový, s kovovou konštrukciou, 
stolík so sklom 75x40 cm, 2x kreslo, 1x dvojkreslo, s poduškami

232123- béžové podušky 

232124 - červené podušky

Záhradný nábytok AMADEUS
5-dielny, polyratanový, s kovovou konštrukciou, stôl ø 83x70 cm, 
4x kreslo

232310

Záhradný nábytok MIRIAM
8-dielny, polyratanový, s kovovou konštrukciou, stôl 
so sklom 120x85 cm, 6x skladacie kreslo, čierny slnečník ø 240 cm

232059

v takom pohodlnom nábytku 
ste ešte nesedeli

všetko, čo potrebujete v jednom sete

SKLADACÍ
ušetrí vám priestor

Aký materiál si pri kúpe záhradného nábytku vybrať?

nenáročný
PLAST
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Záhradný nábytok MARIANA
4-dielny, polyratanový, čajový stolík 80x48 cm, dvojkreslo šírka 117 cm,  
2x kreslo šírka 63 cm, s poduškami, vankúše nie sú súčasťou tovaru

232130

Záhradný nábytok TIMEA 
7-dielny, polyratanový, s kovovou konštrukciou, stôl so sklom 180x90x73 cm, 
6x stohovateľné kreslo

232125

Záhradný 
nábytok 
NINA MAXI
5-dielny, polyratanový, 
s kovovou konštrukciou, 
stôl so sklom ø 80 cm, 
4x kreslo

232096

Záhradný nábytok SILVIA
3-dielny, polyratanový, s kovovou konštrukciou, 
skladací stôl 70x70 cm, 2x skladacia stolička, ideálny na balkón

232122

Záhradný nábytok NINA
3-dielny, polyratanový, s kovovou konštrukciou, 
stôl so sklom ø 60 cm, 2x kreslo

232092

Záhradný nábytok VILMA
3-dielny, polyratanový, stolík so sklom 
45x45x40 cm, 2x polohovateľné kreslo 
s poduškou a vyklápacou podnožou

232102

ideálny na balkón skvelý pre kávičkárov

vďaka polohovateľnému 
mechanizmu sa kreslo 
prispôsobí vašim potrebám

SKLADACÍ
ušetrí vám priestor
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až pre 8 ľudí

Záhradný nábytok ZOJA
7-dielny, polyratanový, s kovovou konštrukciou, stolík so sklom 110x70x110 cm, 4x kreslo 
s poduškou, 2x taburet 48x48x35 cm, praktický a skladný - všetky komponenty sa zmestia pod stôl

232103

110 cm 110 cm

všetky komponenty 
sa zmestia pod stôl

Záhradný nábytok RENÁTA
5-dielny, polyratanový, stôl s doskou 
z drevoplastu ø 110 cm, 4x stohovateľné kreslo

232142

Záhradný nábytok JÚLIA
3-dielny, polyratanový, s kovovou konštrukciou, 
stolík so sklom 40x40 cm, 
2x kreslo, antracitové podušky

232141

Záhradný nábytok 
BARBARA
4-dielny, polyratanový, rohová sedačka 
s hrubými poduškami 270x194x76 cm, 
stôl so sklom 140x90 cm, taburet a lavica

232140

vychutnávajte 
si kávičku vo 
dvojici pohodlne 
a štýlovo

doprajte si vo 
vašej záhrade 
alebo na terase 
pohodlie ako 
v obývačke
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Záhradný nábytok SIMONA 
3-dielny, tropické drevo Meranti, skladací stôl 60x60x74 cm, 
2x skladacia stolička 88x46 cm

232061

Záhradný nábytok INGRID
7-dielny, kovová konštrukcia s kvalitnou textíliou, rozťahovací stôl so sklom 150/210x90x73 cm, 6x stohovateľné kreslo

232319

Dvojkreslo so stolíkom TETE
tropické masívne drevo Meranti, rozmery 160x89x63 cm, 
s poduškami

232071

Záhradný 
nábytok AGNES
7-dielny, tropické drevo Meranti, 
stôl s otvorom na slnečník, 
6x kreslo,  s podsedákmi

232066

ideálny na balkón

netradičná, ale príjemná 
kombinácia pevnej textílie 
a kovu

SKLADACÍ
ušetrí vám priestor

SKLADACÍ
ušetrí vám priestor
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Záhradný nábytok TEA 
4-dielny, tropické drevo Meranti, stôl 90x46x43 cm, lavica, 2x kreslo, s podsedákmi

232065

Záhradný nábytok LAURA
7-dielny, tropické masívne drevo Meranti, 
rozťahovací stôl 154/200x90x75 cm, 
6x polohovateľné kreslo, s poduškami

232029

Záhradný nábytok EMA
5-dielny, tropické drevo Meranti, osemuholníkový 
stôl s otvorom na slnečník 90x90 cm, 4x skladacia 
stolička, s podsedákmi

232076

Záhradný nábytok TEREZA
7-dielny, teakové drevo, rozkladací stôl 180/240x90 cm, 
6x polohovateľné kreslo

232047

Záhradný nábytok KLAUDIA
5-dielny, tropické drevo Meranti, stôl 150x90 cm, 
2x lavica 91x120x66 cm, 2x kreslo 91x60x66 cm

232062

z extrémne odolného 
tropického dreva

šikovný set 
s dvoma lavicami

ideálny set 
na posedenie 
pri čaji, káve

SKLADACÍ
ušetrí vám priestor

SKLADACÍ
ušetrí vám priestor

SKLADACÍ
ušetrí vám priestor
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rozložte si ju na lôžko 
a relaxujte ešte viac

rozložte si ju na lôžko 
a relaxujte ešte viac

hojdací 
mechanizmus 
robí túto lavicu 
výnimočnou

tento model ponúka možnosť rozloženia 
na lôžko a nepremokavú striešku 

s moskytiérou

s moskytiérou

Záhradná hojdačka HELGA
pevnejšia konštrukcia ø 50/30/28/19 mm, rozmery 220x130x177 cm, 
nosnosť 300 kg, s 3-dielnou poduškou, moskytiéra, podložky na poháre, 
nastaviteľné operadlo (6 polôh - až na lôžko), farba zeleno-béžová

354150

Záhradná hojdačka AMANDA
pevná konštrukcia ø 38/25/22/18/15 mm, šírka 170 cm, nosnosť 220 kg, 
s poduškou, svetlo-zelená strieška 

354146

Záhradná 
hojdačka 
MEGI
pevná konštrukcia,  
ø 48/32/28 mm, rozmery 
230x120x164 cm, nosnosť 
300 kg, možnosť rozložiť 
na lôžko, nepremokavá 
strieška, poduška 8 cm, 
2 vankúše, podložky 
na poháre, sedák plátno

354144 - cappuccino, 

354145- čokoláda

Hojdacia 
lavica 
ZAIRA
kovová 
konštrukcia, 
béžová plastická 
textília, rozmery 
100x78x101 cm

232220

Hojdačka KIARA 
tropické drevo Meranti, rozmery vxšxh 179x235x117 cm, pre 3 osoby, nosnosť 400 kg, 
možnosť rozložiť na lôžko, zelená poduška a strieška

232073

Záhradná hojdačka INES 
pevná kovová konštrukcia, rozmery 215x130x170 cm, možnosť 
rozložiť na lôžko,  nosnosť 300 kg, pre 3 osoby, podložky na poháre, 
pružinová sedacia časť, s moskytiérou

354149
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Záhradná 
lavica DIANA
tropické drevo Meranti, 
rozmery 93x120x65 cm, 
s uložným priestorom, 
s poduškou

232077

Záhradná lavica HANA
prírodné drevo, rozmery 119x40x75 cm

232153

Záhradná lavica TINA
masívne drevo, s kovovou konštrukciou, 
rozmery 120x62x82 cm

232152

Parková lavica LARISA
masívne liatinové nohy, prírodné drevo z ihličnanov 37 mm, 
rozmery 150x53x72 cm, vhodná aj na upevnenie do zeme

232154

Lavica DIVA 
plastová, šírka 112 cm, výška 82 cm

233847100 - zelená, 233889100 - biela

Lavica ORCHIDEA 
plastová, rozmery 145x49x74 cm

233849001 - zelená, 233889000 - biela

Lavica LARIANA
plastová, pevná, šírka 134 cm

233849300 - biela, 233847370 - zelená

Záhradná lavica HEDVIGA
masívne drevo, s liatinovou konštrukciou, rozmery 
125x53x74 cm, plastový dekor na chrbtovej opierke

232150

Záhradná levica ELVÍRA
masívne drevo, s liatinovou konštrukciou, rozmery 
125x53x74 cm, plastový dekor na chrbtovej opierke

232151

so zaujímavým 
dekorom 
na operadle
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Lehátko VANDA
drevené ležadlo, rozmery 183x60x57 cm, 
polohovateľné, výsuvný stolík, 
na kolieskach, s poduškou

232078

Lehátko BEACH
skladacie, polohovateľné, polyester + kovové 
rúrky ø 19 mm, dĺžka 189 cm, šírka 58 cm

232318

Lehátko PALM
skladacie, polohovateľné, polyester + kovové 
rúrky ø 19 mm, dĺžka 189 cm, šírka 58 cm, so strieškou

232316

Lehátko SMERALDO 
plastové, rozmery 72x189x96 cm, rozkladacie

233349600 - zelené, 233399600 - biele

Kreslo FLORIDA 
plastové, rozmery 60x108x109 cm, 
skladacie, polohovateľné, s podnožou

233145100 - zelené, 233185100 - biele

Lehátko POOL
plastové, rozmery 71x192x100 cm, 
pevné s nastaviteľnou opierkou, 
imitacia ratanu, farba antracit

233391010

Lehátko LETTINO FISSO
plastové, rozmery 71x192x100 cm, 
pevné s nastaviteľnou opierkou

233391000 - biele, 233347000 - zelené

doprajte si príjemný tieň na tvári

ku bazénu ako stvorené
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Kreslo s podnožou 
REGINA
kov + plast + textil, rozmery 
112/77x65x77 cm, plynulé 
polohovanie počas sedenia, 
s posuvným vankúšikom

232330

Kreslo OCEAN
plastové, rozmery 54x59x91 cm 

233186500 - biele

233136500 - zelené

233166500 - antracit

Kreslo TAMPA
plastové, rozmery 60x61x109 cm, 
skladacie, polohovateľné

233145101- zelené

233185101 - biele

Kreslo DERBY
plastové, rozmery 47x48x76 cm, 
skladacie

233186100 - biele

233140100 - zelené

Kreslo COROLLA
plastové, rozmery 57x56x94 cm

233186666 - biele

233146666 - zelené

Kreslo DOLOMITI 
plastové, rozmery 75x86x86 cm, 
pohodlné, nízke

233156799 - limetka 

233186799 - biele

Kreslo VIOLA WOOD
plastové, rozmery 60x60x90 cm, zelené

233146351

Kreslo KONA
plastové, rozmery 57x56x82 cm

233148700 - zelené

233188700 - biele

Kreslo KORA
plastové, rozmery 57x56x82 cm

233148650 - zelené

233188650 - biele

Stôl TONDO
plastový, okrúhly, ø 90 cm, výška 72 cm, 
s otvorom na slnečník

233247600 - zelený, 233290600 - biely

233260600 - antracit

mimoriadne pohodlné 
sedenie

dostupné až v 3 farbách
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Stôl FARETTO
plastový, rozmery 100x68x72 cm

233290800 - biely, 233247800 - zelený

Stôl FARO
plastový, rozmery 137x85x72 cm

233247990 - zelený, 233290990 - biely, 233260990 - antracit

Stolík KAI
plastový, rozmery 76x49x43 cm

233090545 - biely, 233090514 - antracit

Stôl ARNO 
plastový, rozmery 50x47x65 cm, skladací

233290700 - biely, 233240700 - zelený

Stôl TEVERE
plastový, rozmery 79x72x70 cm, skladací

233290740 - biely, 233240740 - zelený

Stôl DANUBIO
plastový, rozmery 165x110x72 cm

233247165 - zelený, 233247167 - wood 

233290165 - biely, 233260169 - antracit

Stôl DON 
plastový, ø 70 cm, výška 72 cm

233290400 - biely 

233240400 - zelený

233240402 - wood

Stolček 
UNIVER
plastový, rozmery 
35x28x45 cm, biely

233217400

Stolček 
CALYPSO
plastový, rozmery 
42x37x38 cm, biely

233217300

výber zo 4 farebných prevedení

poslúži ako praktický príručný stolík
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Šmýkačka TUKI
detská, plastová, rozmery 120x56x75 cm, farebná

233000470

Hojdací koník PONY
detský, plastový, rozmery 91x53x58 cm, rôzne farby

233000420

Stolička BABY
detská, plastová, rozmery 38x38x52 cm

233046201- červená

233046202 - žltá

233046204 - ružová

233046205 - modrá

233046206 - zelená

233086200 - biela

Pieskovisko SANDY
plastové, tvar mušle, jeden diel

233001602 - šírka 85 cm, 233001700 - šírka 95 cm

Stôl BABY
detský, plastový, rozmery 56x52x44 cm

233000953 - ružový, 233047940 - zelený

233050940 - žltý, 233070940 - červený

233090940 - biely, 233020940 - modrý

Stôl BABY DISNEY
detský, plastový, rozmery 56x52x44 cm, 
rozprávkový motív

233000942 - Macko Pú, 233000943 - Princezná

233000945 -Autá, 233000951- Mickey

233000957 - Frozen

Stolička BABY DISNEY
detská, plastová, rozmery 38x38x52 cm, 
rozprávkový motív

233046214 - Princezná

233046219 - Macko Pú 

233046220 - Autá 

233046222 - Mickey 

233046236 - Frozen

Nezabúdame ani na deti

Miesto pre pečiatku predajcu:

Tovar do letáku zabezpečuje KiNEKUS Veľkoobchod. 
www.kinekus.sk

na fotke sú 2 ks prieskoviska


