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Ogród słucha
smartfona
smart system GARDENA – profesjonalna pielęgnacja
ogrodu z sercem, głową i nowoczesną technologią.
smart system GARDENA: profesjonalna pielęgnacja ogrodu, nawadnianie, pielęgnacja
trawników i jeszcze więcej w jednym inteligentnym systemie. Dzięki aplikacji każdy fan
ogrodnictwa będzie miał bieżące informacje ze swojego ogrodu. Komfort, swoboda oraz
pełna kontrola nad doskonale zadbanym ogrodem.
Nowe zestawy startowe i smart roboty koszące SILENO czynią wejście do świata smart
systemu GARDENA szczególnie atrakcyjnym. Ten, kto już odkryje zalety smart ogrodu,
będzie mógł swój system w łatwy sposób, krok po kroku, rozbudować.
Również aplikacja GARDENA smart pomału staje się niezbędnym towarzyszem w ogrodzie:
z rozległą biblioteką roślin, pomocnym ogrodowym know-how, a także coraz większą
ilością smart funkcji. Od teraz zawsze i wszędzie możesz przenieść się w zacisze swojego
"zielonego domu".
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SMART SYSTEM

SMART SYSTEM

Inteligentne ogrodnictwo.
GARDENA smart system w skrócie.

1

2

5

8

4
7
9
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Inteligencja
1 GARDENA smart

Koszenie
3 smart SILENO

aplikacja
Działa na smartfonach z systemem
iOS i Android oraz w przeglądarce
internetowej. Sterowanie, analizy oraz
źródło wiedzy na tematy ogrodnicze.

Nawadnianie
4 smart sterownik
nawadniania

5 różnych robotów koszących do
pielęgnacji trawnika w małych,
średnich i dużych ogrodach.

Sterownik nawadniania do zamontowania bezpośrednio na kranie.
smart sterownik

5 nawadniania

Sterowanie wielokanałowe obsługujące nawet do sześciu stref nawadniania o różnych potrzebach.

6 smart Sensor
2 smart router
Serce zestawu smart system
zapewniające bezprzewodową
komunikację sieciową pomiędzy
urządzeniami smart GARDENA a
domowym internetem.

Zasilanie
8 smart Power –
wtyczka wielofunkcyjna
Wtyczka wielofunkcyjna do
integracji innych urządzeń
elektrycznych z GARDENA
smart systemem.

9 smart akumulator 40 V
Akumulator systemowy do wszystkich
maszyn na akumulator litowo-jonowy
40 V, jak np. kosiarka, podkaszarka,
nożyce do żywopłotu, odkurzacz do
liści lub myjka ciśnieniowa.

Czujnik przekazuje bieżące dane
dotyczące wilgotności gleby,
temperatury i natężenia światła.

7 smart hydrofor

elektroniczny
Przenośny hydrofor elektroniczny
do zaopatrywania domu w wodę
i podlewania ogrodu.

Do korzystania z systemu smart GARDENA potrzebny jest router GARDENA. Router jest elementem wszystkich zestawów startowych.

SMART SYSTEM
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GARDENA smart system – zestawy startowe – robot koszący

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

smart SILENO city 500 – zestaw

smart SILENO life 750 – zestaw

smart SILENO life 1000 – zestaw

Nr artykułu

19066-32

19113-32

19114-32

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/4

1/4

1/4

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Produkt dostępny tylko jako zestaw art. nr 19066

Produkt dostępny tylko jako zestaw art. nr 19113

Produkt dostępny tylko jako zestaw art. nr 19114

Zawartość

smart router,
smart robot koszący SILENO city

smart router,
smart robot koszący SILENO life

smart router,
smart robot koszący SILENO life

Możliwość rozbudowy

Wszystkie dodatkowe produkty smart system

Wszystkie dodatkowe produkty smart system

Wszystkie dodatkowe produkty smart system

Technologia akumulatorowa

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Kod EAN

Moc akumulatora

18 V

18 V

18 V

Pojemność akumulatora

2,1 Ah

2,1 Ah

2,1 Ah

Czas ładowania

60 min

60 min

60 min

Czas pracy na jednym ładowaniu

65 min

65 min

65 min

Zalecana powierzchnia trawnika

< 500 m²

< 750 m²

< 1000 m²

Maks. nachylenie terenu

Do 25%

Do 30%

Do 30%

Wysokość cięcia, min-maks.

20 – 50 mm

20 – 50 mm

Urządzenie tnące

20 – 50 mm

Tarcza tnąca z 3 ostrzami

System ładowania

Automatyczny

Miesięczne zużycie energii

7 kWh

8 kWh

8 kWh

Waga

7 kg

8 kg

8 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

55 x 36 x 22 cm

57 x 40 x 24 cm

57 x 40 x 24 cm

Przewód ograniczający

150 m

200 m

200 m

Szpilki

200 sztuk

300 sztuk

300 sztuk

Nóż zapasowy

–

–

–

Złączki

4

4

4

Złączki zaciskowe

5

5

5

Obudowa

Tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na czynniki mechaniczne

Wyświetlacz

LCD z menu programów

Wyznaczenie terenu koszenia

Za pomocą przewodu ograniczającego

Czujniki

Kolizyjne, unoszenia i wywrócenia

Programowanie czasu koszenia

Za pomocą panelu sterowania lub aplikacji smart

Mycie wężem

•

•

•

Zdalne punkty wyjściowe

3 / zmienne

3 / zmienne

3 / zmienne

SensorControl – dopasowuje
częstotliwość koszenia do wzrostu
trawy

–

•

•

Koszenie punktowe

–

•

•

Sterowanie za pomocą aplikacji smart

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej

Wymagania
Dodatkowe informacje
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Dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC
Stacja ładująca, możliwość wykorzystania w czasie deszczu, ochrona przed kradzieżą / kod PIN, funkcja mulczowania,
dowolność umieszczenia stacji ładującej, EasyPassage – automatyczne przedostawanie się przez wąskie przejścia,
proste aktualizowanie oprogramowania, tryb ECO

SMART SYSTEM

NOWOŚĆ

SMART SYSTEM

GARDENA smart system – zestawy startowe – robot koszący

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

smart SILENO life 1250 – zestaw

smart R160 Li Sileno – zestaw

Nr artykułu

19115-32

19064-60

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/4

1/4

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Produkt dostępny tylko jako zestaw art. nr 19115

Produkt dostępny tylko jako zestaw art. nr 19064

Zawartość

smart router,
smart robot koszący SILENO life

smart router,
smart SILENO+ robot koszący

Możliwość rozbudowy

Wszystkie dodatkowe produkty smart system

Wszystkie dodatkowe produkty smart system

Technologia akumulatorowa

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Moc akumulatora

18 V

18 V

Pojemność akumulatora

2,1 Ah

2,1 Ah

Czas ładowania

60 min

60 min

Czas pracy na jednym ładowaniu

65 min

65 min

Zalecana powierzchnia trawnika

< 1250 m²

< 1600 m²

Maks. nachylenie terenu

Do 30%

Do 35%

Wysokość cięcia, min-maks.

20 – 50 mm

20 – 60 mm

Urządzenie tnące

Tarcza tnąca z 3 ostrzami

System ładowania

Automatyczny

Miesięczne zużycie energii

8 kWh

9 kWh

Waga

9 kg

9,6 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

57 x 40 x 24 cm

63 x 51 x 25 cm

Przewód ograniczający

250 m

200 m

Szpilki

300 sztuk

400 sztuk

Nóż zapasowy

–

9 sztuk

Złączki

4

4

Złączki zaciskowe

5

5

Obudowa

Tworzywo sztuczne o wysokiej odporności na czynniki mechaniczne

Wyświetlacz

LCD z menu programów

Wyznaczenie terenu koszenia

Za pomocą przewodu ograniczającego

Czujniki

Kolizyjne, unoszenia i wywrócenia

Programowanie czasu koszenia

Za pomocą panelu sterowania lub aplikacji smart

Mycie wężem

•

–

Zdalne punkty wyjściowe

3 / zmienne

3 / zmienne

SensorControl – dopasowuje
częstotliwość koszenia do wzrostu
trawy

•

•

Koszenie punktowe

•

Sterowanie za pomocą aplikacji smart
Wymagania
Dodatkowe informacje

•
Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej
Dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC
Stacja ładująca, możliwość wykorzystania w czasie deszczu, ochrona przed kradzieżą / kod PIN, funkcja mulczowania,
dowolność umieszczenia stacji ładującej, EasyPassage – automatyczne przedostawanie się przez wąskie przejścia,
proste aktualizowanie oprogramowania, tryb ECO

SMART SYSTEM
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GARDENA smart system – zestawy startowe – robot koszący / sterowanie nawadnianiem

1

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

smart system - zestaw

smart sensor – zestaw 1

smart sterownik nawadniania – zestaw 1

Nr artykułu

19200-32

19102-20

19103-20

4 078500 018883

4 078500 018906

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/–

1 / 40

1 / 72

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zawartość

smart robot koszący SILENO city 500,
sterownik nawadniania, Sensor, router

smart sterownik nawadniania, sensor, router

smart sterownik nawadniania, router

Zastosowanie

Koszenie trawy i podlewanie roślin sterowane za
pomocą aplikacji smart

Podlewanie roślin sterowane
za pomocą aplikacji smart

Podlewanie roślin sterowane
za pomocą aplikacji smart

Możliwość rozbudowy

Wszystkie dodatkowe produkty smart system

Wymagania

Dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC

GARDENA smart system – rozbudowa – sterowanie nawadnianiem

Nazwa artykułu

smart sensor

Nazwa artykułu

smart sterownik nawadniania

Nr artykułu

19030-20

Nr artykułu

19031-20

Kod EAN

Kod EAN

4 078500 018845

4 078500 018869

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 208

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Rodzaj opakowania

1 / 294
Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Opakowanie – inne informacje

–

Zastosowanie

Pomiar wilgotności gleby, natężenia światła,
temperatury zewnętrznej, uwzględnienie
wilgotności gleby w sterowaniu nawadnianiem
za pomocą aplikacji smart

Zastosowanie

Automatyczne nawadnianie sterowane za pomocą
aplikacji smart, idealne do Micro-Drip-System lub
Sprinklersystem

Zasilanie

Możliwość rozbudowy

Wszystkimi zestawami smart system

3 x bateria alkaliczna AA 1,5 V (LR6, do kupienia
osobno)

Zasilanie

2 x bateria alkaliczna AA 1,5 V (LR6, do kupienia
osobno)

Możliwość rozbudowy

Wszystkimi zestawami smart system

Wskaźnik stanu LED

Aktywne nawadnianie, siła sygnału, poziom
naładowania baterii

Wskaźnik stanu LED

Siła sygnału łącza radiowego z routerem

Wilgotność gleby

0 - 100%

Programowane wyjścia

1

Natężenie światła

0 - 200.000 Lux

Czas trwania nawadniania

Od 1 min do 10 h

Temperatura zewnętrzna

-1 - +50 °C

Częstotliwość nawadniania

Dowolne ustawienie w poszczególne dni tygodnia

Sterowanie za pomocą
aplikacji smart

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu
przeglądarki internetowej

Gwint podłączeniowy do kranu

26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")

Wymagania
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GARDENA smart router, dostęp do internetu oraz
smartfon, tablet lub PC

SMART SYSTEM

Ciśnienie robocze

0,5 – 12 barów

Sterowanie za pomocą
aplikacji smart

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonametowych,
działa na smartfonach, tabletach i z poziomu
przeglądarki internetowej

Wymagania

GARDENA smart router, dostęp do internetu oraz
smartfon, tablet lub PC

Dodatkowe informacje

Możliwość wyboru dni tygodnia. Poniżej 5°C, w aplikacji
smart, wyświetla ostrzeżenie przed przymrozkiem

Nazwa artykułu

smart sterownik nawadniania - zestaw

smart sterownik nawadniania - zestaw

Nr artykułu

19108-20

19109-20

1 / 60

SMART SYSTEM

GARDENA smart system – zestawy startowe – wielokanałowe sterowanie 24 V

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 105

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zawartość

smart wielokanałowy sterownik nawadniania, router

Możliwość rozbudowy

smart wielokanałowy sterownik nawadniania, sensor, router

O inne urządzenia smart, dla więcej niż 6 obszarów poprzez kolejne sterowniki nawadniania

Zastosowanie

Nawadnianie większej liczby obszarów za pomocą aplikacji smart, sterowanie 6 zaworami nawadniania 24 V przez jeden sterownik

Sterowanie za pomocą
aplikacji smart

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej

Wymagania

Dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC

GARDENA smart system – zestawy – wielokanałowe sterowanie 24 V

Nazwa artykułu

smart sterownik nawadniania

Nr artykułu

19032-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 180

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Zastosowanie

Nawadnianie większej liczby obszarów za pomocą aplikacji smart, sterowanie 6 zaworami nawadniania 24 V przez jeden sterownik

Możliwość rozbudowy

Zawór automatyczny 24 V (art. nr 1278), przekaźnik pompowy 24 V (art. nr 1273), smart sensor, wszystkie zestawy smart system

Zasilanie

230 V / 24 V

Liczba sterowanych zaworów
nawadniania

6

Indywidualne programy nawadniania
dla każdego zaworu

Indywidualne ustawienie z poziomu aplikacji

Czas trwania nawadniania
w programie

Indywidualne ustawienie z poziomu aplikacji

Możliwość montażu na zewnątrz

• Klasa zabezpieczenia IP X4

Kanał główny do sterowania pompą

•

Połączenie z zaworami

Kabel przyłączeniowy 24 V (art. nr 1280)

Sterowanie za pomocą
aplikacji smart

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej

Wymagania

GARDENA smart router, dostęp do internetu oraz smartfon, tablet lub PC

SMART SYSTEM
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GARDENA smart system – zestaw startowy – hydrofor elektroniczny

GARDENA smart system – rozbudowa

ENGINEERED
IN GERMANY

Nazwa artykułu

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E – zestaw

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E

Nr artykułu

19106-20

19080-20

1 / 12

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zawartość

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E, smart router

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E

Możliwość rozbudowy

Wszystkie dodatkowe produkty smart system

Wszystkimi zestawami smart system

Możliwe zastosowania

Automatyczne wykorzystanie wody z własnego ujęcia – do podlewania ogrodu lub w domu

Moc znamionowa

1300 W

1300 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

5000 l/h

5000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

50 m / 5,0 barów

50 m / 5,0 barów

Maks. wysokość samozasysania

8m

8m

Napęd pompy

Jet

Jet

Waga

14 kg

13,4 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

47 x 26 x 34 cm

47 x 26 x 34 cm

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

Kabel sieciowy

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Liczba wyjść

2 (jedno można ustawić pod kątem)

2 (jedno można ustawić pod kątem)

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Bezobsługowy

Bezobsługowy

Sterownik nawadniania

•

•

Programator czasowy

•

•

Program do małych ilości

•

•

Osobna śruba spustowa wody

•

•

Klasa zabezpieczenia

IP X4

IP X4

Odporna na

Deszcz i promieniowanie UV

Deszcz i promieniowanie UV

Cechy

Powłoka ceramiczna / podwójne uszczelnienie, zintegrowany ﬁltr wstępny, automatyczne włączanie i wyłączanie, ostrzeżenie przed kapaniem wody,
zabezpieczenie przed pracą na „sucho”

Sterowanie za pomocą aplikacji smart
Wymagania

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej
Dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC

Dodatkowe informacje
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smart router, dostęp do internetu oraz smartfon, tablet lub PC
Proste aktualizowanie oprogramowania, wał ze stali nierdzewnej

SMART SYSTEM

SMART SYSTEM

GARDENA smart system – rozbudowa

Nazwa artykułu

smart Power
– wtyczka wielofunkcyjna

smart Power
– wtyczka wielofunkcyjna - zestaw

Nr artykułu

19095-20

19096-20

1 / 528

1 / 216

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zastosowanie

Wtyczka wielofunkcyjna do montażu na zewnątrz w celu podłączania dowolnych urządzeń elektrycznych do GARDENA smart system
(np. oświetlenie, fontanny, pompy, łańcuchy świetlne, lampki)

Zawartość

smart Power – wtyczka wielofunkcyjna

3 x smart Power – wtyczka wielofunkcyjna

Możliwość rozbudowy

Wszystkimi zestawami smart system

Wszystkimi zestawami smart system

Montaż na zewnątrz
(bryzgoszczelność)

• Klasa zabezpieczeniea IP 44

• Klasa zabezpieczeniea IP 44

Maks. obciążenie przyłączeniowe

3680 W

3680 W

Automatyczne włączanie /
wyłączanie

Indywidualne ustawienie z poziomu smart aplikacji

Indywidualne ustawienie z poziomu smart aplikacji

Manualne włączanie / wyłączanie

Z poziomu smart aplikacji

Z poziomu smart aplikacji

Manualne włączanie / wyłączenie
na wtyczce

•

•

Dwubiegunowe całkowite wyłączenie

•

•

Zastosowanie całoroczne do -20°C

•

•

Sterowanie za pomocą aplikacji smart
Wymagania

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej
smart router, dostęp do internetu oraz smartfon, tablet lub PC

smart router, dostęp do internetu oraz smartfon, tablet lub PC

smart Power wtyczka wielofunkcyjna –
do wszechstronnego zastosowania w domu i ogrodzie, jak np.

Oświetlenie ogrodowe

Fontanny

Oświetlenie dekoracyjne

SMART SYSTEM
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GARDENA smart system – dodatkowe akcesoria – akumulatory

Osprzęt

Nazwa artykułu

smart akumulator
BLi-40/100

smart akumulator
BLi-40/160

Szybka ładowarka
QC40

Nr artykułu

19090-20

19091-20

9845-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/–

1/–

1 / 288

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Technologia akumulatorowa

Li-Ion

Li-Ion

–

Maksymalna / znamionowa moc
akumulatora

40 V / 36 V

40 V / 36 V

–

Pojemność akumulatora

2,6 Ah

4,2 Ah

–

Kod EAN

Czas ładowania

Ok. 90 min

Ok. 2 h 20 min

–

Wskaźnik stanu naładowania
POWER info

•

•

–

Waga

700 g

1200 g

–

Integracja z aplikacją smart

•

•

Sterowanie za pomocą
aplikacji smart
Wymagania
Pasuje do

–

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach,
tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej

–

smart router, dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC

–

Wszystkich artykułów z akumulatorem GARDENA 40 V: kosiarki art. nr 5033, 5038, 5041,
nożyc do żywopłotów art. nr 9860, podkaszarki art. nr 9827,
dmuchawy/odkurzacza akumulatorowego art. nr 9338, myjki ciśnieniowej art. nr 9341

Art. nr 19090, 19091, 9842, 9843
(urządzenia akumulatorowe 40 V)

NOWOŚĆ

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32
AquaClean Li-40/60

PowerCut Li-40/30

PowerMax Li-40/37

PowerMax Li-40/41

PowerJet Li-40
(dmuchawa & odkurzacz)
* Maksymalne napięcie początkowe akumulatora bez obciążenia wynosi 40 V, napięcie znamionowe 36 V
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SMART SYSTEM
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Złącza Original Gardena System wyróżniają się wyjątkowo komfortową obsługą i niezawodnością,
a także trwałością i najwyższą jakością wykonania. Dodatkowo wszystkie elementy systemu idealnie
do siebie pasują.

AT GWA
R

5

*L

Już od ponad 50 lat klienci wybierają
Original GARDENA System

WAR ANC

AN

G
AT

JI

Original GARDENA System

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Prosty dobór produktu dzięki oznaczeniom kolorystycznym:
• Jasny = początek węża – przyłącze kranowe
• Ciemny = koniec węża – ciemne szybkozłącze ze stopem + urządzenie zraszające
Początek kranu

Przyłącze kranowe
Do podłączenia węża do kranu.
Antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna
gwarantuje bezproblemowy i wygodny montaż.

Początek węża

Szybkozłącze
Do podłączenia początku węża.
Proste pociągnięcie szybko rozłącza połączenie.

Połączenia węża

Złączka
Do przedłużania oraz połączenia węża
19 mm (3/4") z 13 mm (1/2").
Miękki, plastikowy uchwyt z wyżłobieniami
zapewnia wygodę użytkowania.

Reparator

Reparator
Do szybkich i prostych napraw węża
bez konieczności użycia narzędzi.

Koniec węża

Specjalnie uformowana (zgłoszona do
opatentowania) nakrętka zapewnia mocne
trzymanie węża.

Szybkozłącze ze stopem
Do końcówek węża, ze zintegrowanym
stopem:
odłączone = automatyczna blokada
przepływu wody
podłączone = woda przepływa.

WODA

Usprawnia wymianę końcówek zraszających
bez konieczności zakręcania kranu.
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Original GARDENA System – podłączenie do kranu

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Przyłącze kranowe

Przyłącze kranowe

Przyłącze kranowe

Nr artykułu

18200-29

18201-29

18202-29

Kod EAN

4 078500 011334

4 078500 011525

4 078500 011433

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

12 / 2304

24 / 2304

12 / 2304

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

18200-50

18201-50

18202-50

20 / 7920

50 / 10.000

50 / 10.500

Dostępne także luzem

Nr artykułu
Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Zastosowanie

Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Do kranu 16,7 mm (G 3/8")
z gwintem 21 mm (G 1/2")

Do kranu 21 mm (G 1/2")
z gwintem 26,5 mm (G 3/4")

Do kranu 26,5 mm (G 3/4")
z gwintem 33,3 mm (G 1")

Dodatkowe informacje
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Łatwa, wygodna obsługa dzięki nowemu kształtowi

WODA

R

NC JI

*

AT GWA

5

*L

RA
WA

WAR ANC

AN

G
AT

JI

*L

Original GARDENA System – podłączenie do kranu

C J I * L AT G

Premium przyłącze kranowe

Premium przyłącze kranowe

Premium przyłącze kranowe

Nr artykułu

18240-20

18241-20

18242-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 1728

12 / 2304

6 / 1728

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

18240-50

18241-50

18242-50

10 / 4080

20 / 4080

20 / 3840

WODA

Nazwa artykułu
Kod EAN

Dostępne także luzem

Nr artykułu
Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Zastosowanie

Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Do kranu 16.7 mm (G 3/8") z gwintem
21 mm (G 1/2")

Do kranu 21 mm (G 1/2") z gwintem
26.5 mm (G 3/4")

Do kranu 26.5 mm (G 3/4") z gwintem
33.3 mm (G 1")

Dodatkowe informacje

Większy przepływ wody dzięki specjalnemu kształtowi wnętrza.
Anti-Splash: innowacyjny kształt zapewnia pobór wody bez rozpryskiwania na boki; wykonane z metalu

Większy przepływ wody

Anti-splash

Specjalny kształt wnętrza zapewnia maksymalnie duży przepływ wody.

Skupiony strumień wody.
Pobór wody bez pryskania.
Patent / zgłoszenie patentowe

WODA
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Original GARDENA System – podłączenie do kranu
1
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C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Kątowe przyłącze
kranowe

Kątowe przyłącze
kranowe

Złodziejka wody 1

Złodziejka wody 1

Rozdzielacz
podwójny

Rozdzielacz
podwójny

Nr artykułu

2998-20

2999-20

2907-20

2908-20

938-20

940-26

Kod EAN
4 078500 290708

4 078500 299800
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 850

10 / 850

12 / 960

6 / 1296

6 / 684

6 / 684

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
zbiorczym

–

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
zbiorczym

998-50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Dostępne także luzem

Nr artykułu

–

Kod EAN

–

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

–

10 / 3130

Zastosowanie

Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Do kranów z gwintem:
33,3 mm (G 1"),
26,5 mm (G 3/4"),
23 mm (G 5/8") i
21 mm (G 1/2")

Kran 26,5 mm
(G 3/4") z gwintem
33,3 mm (G 1"), kran
21 mm (G 1/2") z
gwintem 26,5 mm
(G 3/4")

Do kranów bez gwintu
o średnicy zewnętrznej
15 – 20 mm

Do kranów bez gwintu
o średnicy zewnętrznej
14 – 17 mm

Do kranu 21 mm
(G 1/2") z gwintem
26,5 mm (G 3/4")

Kran 26,5 mm
(G 3/4") z gwintem /
33,3 mm (G 1"), kran
21 mm / (G 1/2") z
gwintem 26,5 mm
(G 3/4")

Odporna na korozję

Odporna na korozję

Dodatkowe informacje

Brak skręcania i załamywania węża przy kranie
dzięki obrotowemu złączu. Doskonałe do
zastosowania w wózkach na węże

Do podłączenia dwóch akcesoriów do
nawadniania jednocześnie; dwa płynnie
regulowane wyjścia
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Original GARDENA System – podłączenie do kranu

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Rozdzielacz podwójny

Rozdzielacz poczwórny

Licznik wody

Licznik wody - oferta promocyjna

Nr artykułu

8193-20

8194-20

8188-29

8189-20

Kod EAN

4 078500 818896
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 240

2 / 104

4 / 288

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Display

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
24 sztuki

Zastosowanie
Możliwości podłączeniowe

24 / 96

Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym

Do kontroli zużycia wody, mierzy wielkość przepływu wody

Kran 26,5 mm (G 3/4") z gwintem 33,3 mm (G 1"),
kran 21 mm (G 1/2") z gwintem 26,5 mm (G 3/4")

Kran, opryskiwacz, zraszacz, pompa, szybkozłącze

Zawartość

–

–

–

Dodatkowe informacje

Do podłączenia dwóch akcesoriów
do nawadniania jednocześnie; dwa
płynnie regulowane wyjścia

Do podłączenia do czterech akcesoriów do nawadniania jednocześnie;
możliwość regulacji i odcięcia
przepływu; możliwość podłączenia
do dwóch sterowników nawadniania
GARDENA

Łatwy wybór czterech funkcji za pomocą przycisku: zużycie wody dzienne,
w sezonie, w cyklu nawadniania oraz aktualny przepływ (l/min), akumulator
w zestawie
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Original GARDENA System – podłączenie do kranu

C J I * L AT G

Adapter do kranów
wewnętrznych

Złączka do strumienia
perlistego

Adapter gwintowany do
strumienia perlistego

Adapter gwintowany do
strumienia perlistego

Szybkozłącze z gwintem

Nr artykułu

8187-20

2905-26

2906-20

2910-20

2917-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 850

12 / 1584

6 / 1728

6 / 1728

12 / 1728

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Sprzedaż tylko w
opakowaniu zbiorczym

Nr artykułu

–

–

–

–

917-50

Kod EAN

–

–

–

–

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

–

–

–

–

Zastosowanie

Do podłączenia do kranu
z gwintem zewnętrznym

Do delikatnego,
napowietrzonego przepływu
bez rozprysków

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Do kranów wewnętrznych:
M 22 x 1 gwint zewnętrzny
i M 24 x 1 gwint
wewnętrzny

Do zamontowania na
przyłączu kranowym
GARDENA

M 22x1 gwint
wewnętrzny i gwint
zewnętrzny 26,5 mm
(G 3/4")

M 24x1 gwint
zewnętrzny 26,5 mm
(G 3/4")

Gwint 26,5 mm (G 3/4")

Dodatkowe informacje

Możliwość szybkiego
podłączenia i odłączenia
szybkozłącza Original
GARDENA System po
jednorazowej wymianie
perlatora (narzędzie do
montażu w komplecie)

–

Np. do użycia w kuchni
lub łazience

Np. do użycia w kuchni
lub łazience

Zastosowanie przy pralce
jako ochrona przed
dziećmi: rozłącza się
poprzez przekręcenie

WODA

Nazwa artykułu

Kod EAN

Dostępne także luzem

Do podłączenia przyłącza kranowego do kranu z adapterem
do strumienia perlistego

WODA

10 / 4800
Przejście od końcówki
gwintowanej węża do
przyłącza kranowego
GARDENA
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Original GARDENA System – podłączenie na początku węża

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Szybkozłącze

Szybkozłącze

Premium szybkozłącze

Premium szybkozłącze

Nr artykułu

18215-29

18216-29

18255-20

18256-20

4 078500 011846

4 078500 011907

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

24 / 1728

12 / 1584

12 / 1248

12 / 1248

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

18215-50

18216-50

18255-50

18256-50

10 / 2640

Dostępne także luzem
Nr artykułu
Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

50 / 5600

10 / 2160

10 / 2880

Zastosowanie

Początek węża

Początek węża

Początek węża

Początek węża

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Węże 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")

Wąż 19 mm (3/4")

Węże 13 mm (1/2") – 15 m (5/8")

Dodatkowe informacje

POWER GRIP – specjalna forma nakrętki do idealnego dopasowania
i bezproblemowego montażu; wygodny żłobiony uchwyt z miękkiego
tworzywa sztucznego

Nakrętka zaciskowa z metalu

Wbudowana ochrona przed zaginaniem

Bardzo mocne trzymanie węża.

Zapobiega wyślizgnięciu się węża.
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WODA

Wąż 19 mm (3/4")

Nowoczesna linia wzornicza; żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa
sztucznego; idealne trzymanie dzięki nakrętce zaciskowej,
z wbudowaną ochroną przed zaginaniem
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Original GARDENA System – podłączenie na końcu węża

C J I * L AT G

Szybkozłącze ze stopem

Szybkozłącze ze stopem

Premium
szybkozłącze ze stopem

Premium
szybkozłącze ze stopem

Nr artykułu

18213-29

18214-29

18253-20

18254-20

4 078500 011761

4 078500 011662
12 / 1248

WODA

Nazwa artykułu

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

24 / 1728

12 / 1584

12 / 1248

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

18213-50

18214-50

18253-50

18254-50

Dostępne także luzem
Nr artykułu
Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

50 / 5600

10 / 2160

10 / 2880

10 / 2640

Zastosowanie

Koniec węża

Koniec węża

Koniec węża

Koniec węża

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")

Wąż 19 mm (3/4")

Węże 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")

Dodatkowe informacje

POWER GRIP – specjalna forma nakrętki do idealnego dopasowania
i bezproblemowego montażu; wygodny żłobiony uchwyt z miękkiego
tworzywa sztucznego; łatwa zmiana akcesoriów do nawadniania –
rozłączyć = automatyczne zatrzymanie przepływu wody,
połączyć = woda płynie

Wąż 19 mm (3/4")

Nowoczesna linia wzornicza; żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa
sztucznego; idealne trzymanie dzięki nakrętce zaciskowej, wykonanej
z wysokiej jakości metalu; łatwa zmiana akcesoriów do nawadniania –
rozłączyć = automatyczne zatrzymanie przepływu wody,
połączyć = woda płynie, z wbudowaną ochroną przed zaginaniem

Łatwiejsza wymiana urządzeń końcowych

Wygodne używanie

Bez konieczności chodzenia aby zakręcić kran. Przepływ wody zostaje
zatrzymany gdy tylko odłączymy pistolet zraszający, a pojawia się zaraz
po podłączeniu do węża nowego urządzenia zraszającego.

Wykonane z miękkiego materiału, uchwyty z dodatkowymi rowkami
zapewniają wyższy komfort przy łączeniu ze sobą elementów.

WODA
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Original GARDENA System – podłączenie na końcu węża

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Szybkozłącze z zaworem
regulacyjnym

Szybkozłącze z zaworem
regulacyjnym

Zawór regulacyjny

Nr artykułu

2942-20

2943-20

2977-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 792

6 / 792

6 / 576

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

942-50

943-50

977-50

Kod EAN

Dostępne także luzem
Nr artykułu
Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 3200

10 / 2640

10 / 2640

Zastosowanie

Koniec węża

Koniec węża

Płynna regulacja lub zamykanie przepływu wody
na jednym wyjściu złącza Y

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")

Wąż 19 mm (3/4")

Dodatkowe informacje

Szybkozłącze, szybkozłącze ze stopem

Prosta zmiana podłączonych urządzeń, zwłaszcza przy wysokim
ciśnieniu wody, a także regulacja i zamykanie przepływu
wody na końcu węża

Idealny do regulacji zasięgu zraszacza.
Pociągnięcie pierścienia przerywa połączenie
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Original GARDENA System – podłączenie na końcu węża

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Przyłącze

Przyłącze

Przyłącze uniwersalne

Przyłącze zraszacza

Nr artykułu

2922-26

2921-20

2920-26

5304-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 1728

6 / 1728

6 / 1728

10 / 1320

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

–

Nr artykułu

–

921-50

–

–

Kod EAN

–

–

–

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

–

–

–

Do podłączenia urządzeń
nawadniających z gwintem
wewnętrznym do szybkozłączy
Original GARDENA System

Do wszystkich zraszaczy
wahadłowych GARDENA
(z wyjątkiem art. nr 8127, 8128)

Dostępne także luzem

Zastosowanie

10 / 3960
Do podłączenia urządzeń nawadniających z gwintem
wewnętrznym do szybkozłączy Original GARDENA System

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Gwint amerykański

Gwint zewnętrzny 26,5 mm (G 3/4")

Gwint zewnętrzny 13,2 mm (G 1/4")

–
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Original GARDENA System – podłączenie na przebiegu węża

C J I * L AT G

Reparator

Reparator

Nypel

Zawór regulacyjny

Rozdzielacz Y

Nr artykułu

18232-29

18233-29

2931-29

2976-20

2934-20

4 078500 012140

4 078500 012102

4 078500 293129

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

24 / 1728

12 / 1584

24 / 2304

6 / 576

12 / 2592

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu zbiorczym

18232-50

18233-50

931-50

976-50

934-50

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

30 / 5760

10 / 2000

50 / 10500

10 / 3100

12 / 4032

Zastosowanie

Naprawa węża

Naprawa węża

Połączenie 2 szybkozłączy

Płynna regulacja
i zamykanie przepływu
wody

Rozdzielenie źródła wody
i równoczesne podłączenie
2 węży

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Węże 13 mm (1/2")
i 15 mm (5/8")

Wąż 19 mm (3/4")

Szybkozłącze,
szybkozłącze ze stopem

Szybkozłącze,
szybkozłącze ze stopem

Szybkozłącze,
szybkozłącze ze stopem

Do przedłużenia węża;
do połączenia węża
19 mm (3/4") z wężem
13 mm (1/2")

Idealny do regulacji zasięgu
zraszacza

–

WODA

Nazwa artykułu
Kod EAN

Dostępne także luzem
Nr artykułu
Kod EAN

Dodatkowe informacje

Szybka naprawa węża bez narzędzi: wystarczy odciąć
uszkodzoną część, wstawić reparator i wąż jest ponownie
gotowy do użycia

WODA
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Original GARDENA System – zestawy

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Zestaw szybkozłączy

Zestaw do przedłużania
węża

Zestaw przyłączeniowy
do kranu

Zestaw przyłączeniowy
do kranu

Zestaw do rozgałęziania

Nr artykułu

18281-20

18283-20

18285-20

18286-20

18287-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 936

10 / 850

6 / 792

10 / 900

10 / 360

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Węże 13 mm (1/2")
i 15 mm (5/8")

Węże 13 mm (1/2")
i 15 mm (5/8")

M 22x1 gwint wewnętrzny
i 26,5 mm (G 3/4") gwint
zewnętrzny; węże
13 mm (1/2") i 15 mm
(5/8")

Gwint 26,5 mm (G 3/4");
węże 13 mm (1/2")
i 15 mm (5/8")

Węże 13 mm (1/2")
i 15 mm (5/8")

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 18215

Patrz: art. nr 18215, 931

Patrz: art. nr 2906, 18201,
18215

Patrz: art. nr 18201, 18215

Patrz: art. nr 934, 18215

Zawartość

2 x 18215

2 x 18215, 1 x 931

1 x 2906, 18201, 18215

2 x 18201, 1 x 18215

1 x 934, 3 x 18215

Kod EAN
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Original GARDENA System – zestawy

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Zestaw do naprawy węża

Zestaw do podlewania

Zestaw podstawowy

Premium zestaw podstawowy

Nr artykułu

18280-20

18288-20

18291-20

18298-20

6 / 288

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 936

10 / 1120

10 / 600

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")

Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")

Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")
i krany z gwintem 26,5 mm
(G 3/4") i 33.3 mm (G 1")

Węże 13 mm (1/2”) i 15 mm (5/8")
i krany z gwintem 26,5 mm
(G 3/4") i 33.3 mm (G 1")

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 18232

Patrz art. nr 18213, 18300

Patrz art. nr 18202/5305,
18215, 18213, 18300

Patrz art. nr 18242/5305, 18255,
18253, 18305

Zawartość

2 x 18232

1 x 18213, 18300

1 x 18202/5305, 18215, 18213,
18300

1x 18242/5305, 18255, 18253,
18305
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Original GARDENA System – promocje

C J I * L AT G

Zestaw podstawowy –
oferta promocyjna

OGS - zestaw podstawowy
do podlewania 3/4"

Zestaw podstawowy
z pistoletem zraszającym –
oferta promocyjna

Nr artykułu

18295-20

18296-20

18299-34

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

50 / 300

6 / 540

36 / 144

Rodzaj opakowania

Display

Kolorowe opakowanie typu blister

Display

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 50 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
6 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 36 sztuk

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

Możliwości podłączeniowe

Węże 13 mm (1/2”) i 15 mm (5/8”) i krany z
gwintem 26,5 mm (G 3/4") i 33.3 mm (G 1")

Węże 19 mm (3/4") i krany z gwintem 26,5 mm
(G 3/4") i 33.3 mm (G 1")

Węże 13 mm (1/2”) i 15 mm (5/8”) i krany z
gwintem 26,5 mm (G 3/4") i 33.3 mm (G 1")

Informacje o produkcie

18202/5305, 18215, 18213, 18300

18202/5305, 18216, 18214, 18300

18202/5305, 18215, 18213, 18311

Zawartość

1 x 18202/5305, 18215, 18213,
18300

1 x 18202/5305, 1 x 18216,
1 x 18214, 1 x 18300

1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18311

WODA

Nazwa artykułu

Kod EAN

WODA
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System podłączeniowy zapewniający większą moc
i przepływ wody.
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*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

GARDENA Proﬁ-System to specjalne rozwiązanie dla zastosowań wymagających dużej ilości wody i dłuższych węży.
System może pracować z pompami o dużej wydajności i jest przeznaczony do użytku z wężami 19 mm (3/4").
Dostępne są także elementy systemu pozwalające łączyć Original GARDENA System z Proﬁ-System.
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GARDENA Proﬁ-System

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Proﬁ-System – przyłącze kranowe

Proﬁ-System – przyłącze kranowe

Nr artykułu

2801-20

2802-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1560

10 / 1320

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zastosowanie

Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym

Do podłączenia do kranu z gwintem zewnętrznym

Możliwości podłączeniowe

Do kranu 21 mm (G 1/2") z gwintem 26,5 mm (G 3/4")

Do kranu 26,5 mm (G 3/4") z gwintem 33,3 mm (G 1")

Dodatkowe informacje

–

Do wszystkich pomp marki GARDENA (z wyjątkiem art. nr 1490, 1740 i 1742)

Kod EAN
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GARDENA Proﬁ-System

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Proﬁ-System – szybkozłącze do węży

Proﬁ-System szybozłącze
z zaworem regulacyjnym

Proﬁ-System szybozłącze ze stopem

Nr artykułu

2817-20

2819-20

2814-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1120

6 / 480

10 / 1320

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Początek węża

Koniec węża

Koniec węża

Możliwości podłączeniowe

Wąż 19 mm (3/4")

Wąż 19 mm (3/4")

Wąż 19 mm (3/4")

Dodatkowe informacje

Specjalne wyproﬁlowanie zapewnia silne
trzymanie węża. Proste pociągnięcie przerywa
połączenie

Prosta zmiana podłączonych urządzeń przy
wysokim ciśnieniu wody, regulacja i zamykanie
przepływu wody na końcu węża, specjalne
wyproﬁlowanie zapewnia silne trzymanie węża

Łatwa zmiana akcesoriów do nawadniania –
rozłączyć = automatyczne zatrzymanie przepływu
wody, połączyć = woda płynie; do podłączenia
wszystkich akcesoriów Original GARDENA
System do Proﬁ-System; do przejścia na węże
13 mm (1/2") ze złączem nr art. 931

Kod EAN
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GARDENA Proﬁ-System

C J I * L AT G

Proﬁ-System – nypel

Proﬁ-System – nypel/redukcja do OGS

Proﬁ-System – rozdzielacz Y

Nr artykułu

2831-20

2830-20

2833-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1560

10 / 1560

6 / 792

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do przedłużania i łączenia węży

Do przedłużenia węża i zmiany z Proﬁ-System
na Original GARDENA System

Do rozgałęzienia węża w ramach Proﬁ-System

Możliwości podłączeniowe

Wejście – 1 x Proﬁ-System,
wyjście – 1 x Proﬁ-System

Wejście – 1 x Proﬁ-System,
wyjście – 1 x Original GARDENA System

Wejście – 1 x Proﬁ-System,
wyjście – 2 x Proﬁ-System

WODA
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Kod EAN
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GARDENA Proﬁ-System
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Nazwa artykułu

Proﬁ-System – redukcja Y

Proﬁ-System – rozdzielacz

Proﬁ-System – przyłącze

Nr artykułu

2834-20

2835-20

2821-20

4 078500 283502

4 078500 282109
6 / 1728

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 936

6 / 792

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do przedłużenia węża i zmiany z Proﬁ-System
na Original GARDENA System

Do przedłużenia węża i zmiany z Proﬁ-System
na Original GARDENA System

Do podłączenia urządzeń nawadniających
z gwintem wewnętrznym do Proﬁ-System

Możliwości podłączeniowe

Wejście – 1 x Proﬁ-System,
wyjście – 2 x Original GARDENA System

Wejście – 1 x Proﬁ-System,
wyście – 1 x Proﬁ-System
i 1 x Original GARDENA System

Gwint 26,5 mm (G 3/4")

WODA
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GARDENA Proﬁ-System
1

Nazwa artykułu

Proﬁ-System – zraszacz prosty 1

Proﬁ-System – trzyfunkcyjny zraszacz
z sitkiem

Proﬁ-System – lanca zraszająca

Nr artykułu

2818-20

2847-20

2849-20

4 / 72

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 900

4 / 312

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Rodzaj strumienia

Punktowy, zraszający

Natryskowy, punktowy, zraszający

Natryskowy, punktowy, zraszający

Cechy

Płynnie regulowany kształt strumienia, możliwość zamknięcia dopływu wody

Możliwość przebudowy na Original
GARDENA System

–

•

•

Dodatkowe informacje

Duży przepływ wody; mosiężna dysza

Pierścień ochronny na głowicy zraszacza

Długość 92 cm; pierścień ochronny na głowicy
zraszacza

Silniejszy strumień i większy przepływ wody

Wiele możliwości wykorzystania

Do węży o średnicy 19 mm (3/4").

Zastosowanie wszędzie tam, gdzie:
– potrzebna jest duża ilość wody
– trzeba pokonać duże odległości
– konieczne jest użycie wydajnych pomp
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Odpowiedni model do każdego zastosowania.
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GARDENA pistolety
i lance zraszające
•

asortymentem dostosowanym do różnych zadań,

•

innowacyjną ochroną przed mrozem, która zapewnia długotrwałą jakość,

•

wysokim komfortem użytkowania dzięki ergonomicznemu wyzwalaczowi
ze zintegrowaną blokadą pracy ciągłej,

•

wygodną regulacją ilości wody jedną ręką.

Patent / zgłoszenie patentowe

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773
(język niemiecki)

Końcówki, pistolety zraszające

Pistolety zraszające

Idealne do czyszczenia

Idealne do nawadniania rabatek i roślin, także tych
delikatnych

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Comfort pistolet do mycia ecoPulse
Do 40% mniejsze zużycie wody i do 20% skuteczniejsze
czyszczenie powierzchni dzięki nowej technologii ecoPulse

Balkonowy pistolet zraszający
Znakomity do delikatnego nawadniania na balkonach i tarasach

y drop count
ver

s*

-40%*

Jeder Tropfen

tte compte * E
ou

WODA

Nowa generacja pistoletów i lanc zraszających przekonuje:

lt * Chaque
g
zäh

Pistolety zraszające wielofunkcyjne
Idealne do nawadniania i czyszczenia

Lance zraszające
idealne do nawadniania i czyszczenia w odległych
lub trudno dostępnych miejscach

WODA
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Końcówki, pistolety zraszające - idealne do czyszczenia

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Classic zraszacz prosty

Classic pistolet
zraszający

Comfort pistolet
zraszający

Comfort pistolet
zraszający – oferta promocyjna

Nr artykułu

18300-20

18301-20

18303-20

18303-34

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

24 / 960

10 / 440

5 / 420

36 / 144

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu zbiorczym

–

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 36 sztuk

18300-50

18301-50

–

–

–

–

–

–

Dostępne także luzem
Nr artykułu
Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

35 / 2940

20 / 960

Zastosowanie

Idealny do mycia i delikatnego podlewania

Rodzaj strumienia

Punktowy, delikatna mżawka

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

Wyzwalacz impulsowy

–

•

•

•

Blokada

–

•

•

•

Uchwyt z elementami z miękkiego
tworzywa sztucznego

•

–

•

•

Możliwość zamknięcia dopływu wody

•

•

•

•

Możliwość regulacji ilości wody

–

•

•

•

Pierścień z miękkiego tworzywa
sztucznego na głowicy, chroniący
przed uszkodzeniem

•

•

•

•

Zawartość

–

–

–

36 x 18303

Dodatkowe informacje
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Konstrukcja końcówki zraszającej uniemożliwia jej wypadnięcie

WODA

R

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Comfort pistolet do mycia ecoPulse 1

Comfort pistolet do mycia ecoPulse
– oferta promocyjna

Premium pistolet zraszający

Nr artykułu

18304-20

18304-34

18305-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 340

36 / 144

5 / 420

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Display

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

–
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Końcówki, pistolety zraszające - idealne do czyszczenia

Kod EAN

Zastosowanie

Do skutecznego czyszczenia również uporczywego brudu, do opłukiwania oraz delikatnego podlewania

Rodzaj strumienia

ecoPulse silnie czyszczący, skupiony, płaski, mżawka

Punktowy, delikatna mżawka

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

Wyzwalacz impulsowy

•

•

•

Blokada

•

•

•

Uchwyt z elementami z miękkiego
tworzywa sztucznego

•

•

•

Możliwość zamknięcia dopływu wody

•

•

•

Możliwość regulacji ilości wody

•

•

•

Pierścień z miękkiego tworzywa
sztucznego na głowicy, chroniący
przed uszkodzeniem

•

•

•

Zawartość

–

Dodatkowe informacje

36 x 18304

–

Strumień silnie czyszczący ecoPulsce:
-40% zużycie wody, +12% lepsze czyszczenie*
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Patent / zgłoszenie patentowe

Konstrukcja końcówki zraszającej uniemożliwia
jej wypadnięcie, wykonanie z metalu i z tworzywa
sztucznego

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Premium pistolet zraszający – oferta promocyjna

Premium pistolet zraszający – zestaw

Nr artykułu

18306-32

18306-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

24 / 240

6 / 288

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 24 sztuki

–

Możliwości podłączeniowe

Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")

Węże 13 mm (1/2") i 15 mm (5/8")

Informacje o produkcie

Patrz ar. nr 18305, 18253

Patrz ar. nr 18305, 18253

Zawartość

1 x 18305, 8168

1 x 18305, 8168

WODA
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Pistolety zraszające – idealne do nawadniania

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Zraszacz natryskowy

Classic pistolet zraszający

Classic pistolet zraszający –
oferta promocyjna

Balkonowy pistolet zraszający

Nr artykułu

18310-20

18311-20

18312-34

18405-20

5/–

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 630

5 / 300

48 / 216

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Display

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
48 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

18310-50

18311-50

–

–

–

–

–

–

Dostępne także luzem
Nr artykułu
Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1400

Zastosowanie

15 / 720

Idealny do podlewania i nawadniania roślin doniczkowych

Rodzaj strumienia

Delikatnie zraszający

Idealny do podlewania roślin
balkonowych
Bardzo miękki strumień zraszający
dzięki redukcji przepływu wody

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

Wyzwalacz impulsowy

–

•

•

Blokada

–

•

•

Wyzwalacz impulsowy zintegrowany
z blokadą

Uchwyt z elementami z miękkiego
tworzywa sztucznego

•

–

–

•

Możliwość zamknięcia dopływu wody

•

•

•

•

Możliwość regulacji ilości wody

•

•

–

•

Pierścień z miękkiego tworzywa
sztucznego na głowicy, chroniący
przed uszkodzeniem

•

•

•

•

Zawartość

–

–

54 x 18312 + 18213

–
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Pistolety zraszające – idealne do nawadniania

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Comfort pistolet zraszający do delikatnych
roślin

Comfort pistolet zraszający do rabat

Comfort pistolet zraszający do rabat –
oferta promocyjna

Nr artykułu

18321-20

18319-20

18319-32

WODA

Kod EAN
4 078500 017244

4 078500 017336

4 078500 017893

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 240

4 / 224

36 / 144

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Display

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 36 sztuk

Zastosowanie

Idealny do nawadniania kwiatów, delikatnych
roślin, ziół i sadzonek

Idealny do nawadniania rabat i dużych
powierzchni

Idealny do nawadniania rabat i dużych
powierzchni

Rodzaj strumienia

Zraszający, delikatna mżawka

Skupiony lub rozproszony strumień zraszający

Skupiony lub rozproszony strumień zraszający

Ochrona przed kapaniem

–

•

•

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

Regulacja szerokości strumienia
zraszającego

–

•

•

Wyzwalacz impulsowy

•

•

•

Blokada

•

•

•

Uchwyt z elementami z miękkiego
tworzywa sztucznego

•

•

•

Możliwość zamknięcia dopływu wody

•

•

•

Możliwość regulacji ilości wody

•

•

•

Pierścień z miękkiego tworzywa
sztucznego na głowicy, chroniący
przed uszkodzeniem

•

•

•

Zawartość

–

–

36 x 18319

Dodatkowe informacje

–

Zintegrowany system ochrony przed kapaniem zapobiega wyciekaniu wody
po zakończeniu pracy, ﬁltr, który można zdjąć i wyczyścić
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Pistolety zraszające – idealne do nawadniania i czyszczenia

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Comfort pistolet zraszający

Nr artykułu

18323-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 240

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

Zastosowanie

Idealny do nawadniania i czyszczenia

Rodzaj strumienia

Delikatnie zraszający, punktowy

Ochrona przed zamarzaniem

•

Blokada

•

Uchwyt z elementami z miękkiego
tworzywa sztucznego

•

Możliwość zamknięcia dopływu wody

•

Możliwość regulacji ilości wody

•

Pierścień z miękkiego tworzywa
sztucznego na głowicy, chroniący
przed uszkodzeniem

•

WODA
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Pistolety zraszające wielofunkcyjne – idealne do nawadniania i czyszczenia

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Classic pistolet
zraszający
wielofunkcyjny

Classic pistolet
zraszający wielofunkcyjny
– oferta promocyjna

Comfort pistolet
zraszający
wielofunkcyjny

Comfort pistolet
zraszający wielofunkcyjny
– oferta promocyjna

Premium pistolet
zraszający
wielofunkcyjny

Nr artykułu

18313-20

18313-34

18315-20

18315-34

18317-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 300

48 / 192

4 / 224

36 / 144

4 / 224

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Display

Kolorowa karta
informacyjna

Display

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 48 sztuk

–

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 36 sztuk

–

Kod EAN

Zastosowanie

Idealny do nawadniania roślin doniczkowych, rabat,
a także do mycia

Rodzaj strumienia

Idealny do nawadniania rabat, roślin doniczkowych i delikatnych kwiatów,
a także do mycia i usuwania brudu

Zraszający, perlisty i 3-punktowy

Zraszający, perlisty, delikatna mżawka, punktowy, płaski

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

•

Wyzwalacz impulsowy

•

•

•

•

•

Blokada

•

•

•

•

•

Uchwyt z elementami z miękkiego
tworzywa sztucznego

–

–

•

•

•

Możliwość zamknięcia dopływu wody

•

•

•

•

•

Możliwość regulacji ilości wody

•

•

•

•

•

Pierścień z miękkiego tworzywa
sztucznego na głowicy, chroniący
przed uszkodzeniem

•

•

•

•

•

Zawartość

–

48 x 18313

–

36 x 18315

Dodatkowe informacje

32

Wbudowany ﬁltr, który można zdjąć i wyczyścić

WODA

Wbudowany ﬁltr, który
można zdjąć i wyczyścić,
wykonanie z metalu
i tworzywa sztucznego
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Lance zraszające - idealne do nawadniania i czyszczenia w odległych lub trudno dostępnych miejscach

C J I * L AT G

Lanca zraszająca – oferta promocyjna

Lanca zraszająca

Classic lanca zraszająca

Nr artykułu

18330-34

18330-20

18332-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

24 / 96

6 / 144

6 / 96

Rodzaj opakowania

Luzem w display’u

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 24 sztuki

–

–

WODA

Nazwa artykułu
Kod EAN

4 078500 010245

Zastosowanie

Doskonała do nawadniania wszędzie tam, gdzie potrzebny jest większy zasięg

Rodzaj strumienia

Zraszający

Zraszający

Zraszający

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

Możliwość regulacji ilości wody

–

–

•

Zawartość

24 x lanca zraszająca (art. nr 18330)

–

Cechy

Długość 60 cm, możliwość zawieszenia

Dodatkowe informacje

–
Długość 75 cm, możliwość zawieszenia

Wyzwalacz impulsowy, blokada, możliwość zamknięcia dopływu wody, pierścień z miękkiego tworzywa sztucznego
na głowicy, chroniący przed uszkodzeniem
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Lance zraszające - idealne do nawadniania i czyszczenia w odległych lub trudno dostępnych miejscach

C J I * L AT G

1

Nazwa artykułu

Comfort lanca zraszająca 1

Comfort lanca zraszająca do doniczek
wiszących 1

Premium lanca zraszająca

Nr artykułu

18334-20

18335-20

18336-20

4 078500 017282

4 078500 017268

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6/–

6/–

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Idealna do podlewania roślin w doniczkach
wiszących

Idealna do podlewania roślin w doniczkach
wiszących

Idealna do nawadniania i czyszczenia w odległych
lub trudno dostępnych miejscach

Rodzaj strumienia

Zraszający, punktowy

Zraszający, perlisty

Delikatnie zraszający, punktowy i mżawka

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

Obrotowa głowica zraszająca (200°)

•

•

–

Wyzwalacz impulsowy

•

•

•

Blokada

•

•

•

Możliwość zamknięcia dopływu wody

•

•

•

Możliwość regulacji ilości wody

•

•

•

Pierścień z miękkiego tworzywa
sztucznego na głowicy,
chroniący przed uszkodzeniem

•

•

•

Kod EAN

Dodatkowe informacje

6 / 72

Długość 90 cm, możliwość zawieszenia, uchwyt z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego

WODA

Długość 90 cm, możliwość zawieszenia, uchwyt
z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego,
wykonanie z metalu i tworzywa sztucznego
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Natryski ogrodowe

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Natrysk ogrodowy solo

Natrysk ogrodowy duo

Natrysk ogrodowy trio

Nr artykułu

961-20

959-20

960-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 72

2 / 72

2 / 38

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Maksymalna wysokość

207 cm

207 cm

220 cm

Rodzaj strumienia

Natryskowy

Natryskowy, delikatna mżawka

Natryskowy, delikatna mżawka

Kod EAN

Możliwość zamknięcia dopływu wody

•

•

•

Możliwość regulacji ilości wody

•

•

•

W pełni regulowana wysokość

•

•

•

Szpilka

•

•

–

Trójnóg

–

–

•

Dodatkowe informacje

–

–

Płynna regulacja wysokości oraz zdejmowana
głowica natryskowa z wężem łączącym 1,3 m
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Natryski ogrodowe

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Natrysk ogrodowy

Nr artykułu

958-30

Kod EAN

4 078500 095808
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 90

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Informacje o produkcie

Strumień natryskowy, możliwość płynnej regulacji lub odcięcia
przepływu wody

Zawartość

10 x 958
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Wszystkie zraszacze GARDENA wykonane zostały z materiałów najwyższej jakości, gwarantując
niezawodne i równomierne nawadnianie.

5

*L

Niezależnie od powierzchni ogrodu, GARDENA ma w swojej ofercie idealny zraszacz do każdego trawnika.

WAR ANC

JI

Optymalne nawadnianie każdego ogrodu.

G
AT

AN

GARDENA zraszacze

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Zraszacze dookolne
Od prostego zraszacza do
małych powierzchni po
zaawansowane technicznie modele wysokiej klasy.
Możliwość wyboru wielu
ustawień.

Zraszacze
wahadłowe

Zraszacze do dużych
powierzchni

Zraszacze do nieregularnych powierzchni

Do równomiernego,
wolnego od kałuż,
nawadniania kwadratowych i prostokątnych
powierzchni.

Nawadniany obszar do
490 m². Precyzyjnie
ustawiane nawadnianie
sektora lub pełnego koła.

Zraszacz AquaContour
automatic nawodni
indywidualnie ustawione
kontury niemal każdego
ogrodu o powierzchni do
350 m².

Wysoka jakość zraszacza dzięki sprzęgłu
ślizgowemu i trwałej
przekładni. Bezstopniowo regulowany zasięg
zraszania.

Dzięki możliwości zaprogramowania do 50 punktów
nawadnianego obszaru,
AquaContour dotrze do
każdego zakątka ogrodu.

Nawadniana powierzchnia od 90 do 350 m².

Ciśnienie pracy (bar) wpływa na wielkość zraszanej powierzchni.
Dane dotyczące wydajności i zasięgów odnoszą się do ciśnienia 4 bary przed zraszaczem.

WODA

Proste programowanie
dwóch różnych konturów
obszaru, np. z przodu
i z tyłu domu, z możliwością
uruchomienia programów
w dowolnej chwili.
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Zraszacze dookolne

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Classic zraszacz –
oferta promocyjna

Classic zraszacz Fox

Classic zraszacz 4-funkcyjny
Twist – oferta promocyjna

Classic zraszacz rotacyjny
Foxtrot

Nr artykułu

969-20

1951-20

2068-34

1953-20

6 / 312

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

54 / 324

6 / 480

60 / 240

Rodzaj opakowania

Display

Kolorowe opakowanie typu blister

Display

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
54 sztuki

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
60 sztuk

–

Zraszana powierzchnia

Maks. 80 m²

Maks. 100 m²

Koło: Ø maks. 10 m / 80 m2,
półkole: r = maks. 8 m / 100 m2,
kwadrat: maks. 8 x 8 m / 64 m2,
prostokąt: maks. 16 x 2 m / 32 m2,
mocowanie do podłoża za pomocą
szpilki

Maks. 130 m²

Sektor nawadniania

360°

360°

–

360°

Zasięg

Ø maks. 10 m

Ø maks. 11 m

–

Ø maks. 13 m

Podstawa zraszacza

Szpilka

Szpilka

Szpilka

Szpilka

Dodatkowe informacje

–

–

Wybór zraszanej powierzchni dzięki
obrotowej tarczy

–

Zawartość

54 opakowania kartonowe typu
blister, każde zawiera:
1 x zraszacz i szybkozłącze

–

60 opakowań kartonowych typu
blister, każde zawiera 1 x zraszacz
4-funkcyjny i szybkozłącze

–

Zraszacze dookolne
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Nazwa artykułu

Classic zraszacz 6-funkcyjny Boogie

Classic zraszacz dookolny Samba 1

Comfort zraszacz dookolny Mambo 1

Nr artykułu

2073-20

2060-20

2062-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 120

4 / 72

4 / 72

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zraszana powierzchnia

Koło: 80 m²,
półkole: 100 m²,
kwadrat: 64 m²,
prostokąt: 32 m²,
elipsa: 11 m²

9 - maks. 250 m²

9 - maks. 310 m²

Kod EAN

Sektor nawadniania

–

360°

360°

Zasięg

Koło: Ø maks. 10 m, półkole: r = maks. 8 m,
kwadrat: maks. 8x8 m, prostokąt: maks. 16x2 m,
elipsa: maks. 3x5 m, punktowy promień: 1,5 m

Ø 3 - maks. 18 m

Ø 3 - maks. 20 m

Możliwość regulacji zasięgu
strumienia

–

–

•

Zdejmowany ﬁltr

–

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Podstawa zraszacza

36

Stabilna, okrągła podstawa z tworzywa sztucznego

WODA

Zraszacze dookolne

R

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Comfort zraszacz dookolny
Vario na szpilce

Comfort zraszacz dookolny
Vario na sankach

Comfort zraszacz dookolny
Tango 1

Statyw do zraszacza

Nr artykułu

1949-20

1948-20

2065-20

2075-20

2 / 117
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1

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 420

5 / 145

4 / 72

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zraszana powierzchnia

Maks. 225 m²

Maks. 225 m²

9 - maks. 310 m²

–

Sektor nawadniania

Od 90° do 360°, 7-stopniowe ustawienie sektora w krokach po 45°

Od 90° do 360°, 7-stopniowe ustawienie sektora w krokach po 45°

5° – 360°

–

Zasięg

Ø maks. 17 m

Ø maks. 17 m

Ø 3 - maks. 20 m

–

Możliwość regulacji zasięgu
strumienia

–

–

•

–

Możliwość regulacji ilości wody

–

–

•

–

Zdejmowany ﬁltr

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

–

Podstawa zraszacza

Metalowa szpilka

Sanki z tworzywa sztucznego
z metalową wkładką

Stabilna, okrągła podstawa
z tworzywa sztucznego

–

Możliwość regulacji zasięgu wyrzutu
dzięki regulatorowi przepływu wody

Kompatybilny ze zraszaczami
dookolnymi, wahadłowymi
i wielofunkcyjnymi GARDENA.
Wysokość: 50 cm, łatwy montaż
bez narzędzi i składane nogi
statywu ułatwiają rozstawianie
i zajmują mało miejsca po złożeniu

Dodatkowe informacje

Równomierne rozprowadzanie wody dzięki obrotowej turbinie;
indywidualnie regulowany kierunek strumienia; możliwość szeregowego
połączenia kilku zraszaczy (akcesoria: przyłącze kranowe 901 lub
przyłącze kranowe 2801 Proﬁ-System)

WODA
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Zraszacze wahadłowe

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Classic zraszacz wahadłowy
Polo 220

Classic zraszacz wahadłowy
Polo – oferta promocyjna

Classic zraszacz wahadłowy
Polo 250

Classic zraszacz wahadłowy
Polo 280

Nr artykułu

2082-20

2081-34

2083-20

2084-20

5 / 100

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 200

60 / 120

5 / 230

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Display

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
60 sztuk

–

–

Zraszana powierzchnia

90 m² - maks. 220 m²

90 m² - maks. 220 m²

110 m² - maks. 250 m²

120 m² - maks. 280 m²

Zasięg

7 m - maks. 17 m

7 m - maks. 17 m

8 m - maks. 18 m

8 m - maks. 18 m

Szerokość zraszania

Maks. 13 m

Maks. 13 m

Maks. 14 m

Maks. 16 m

Dysze z miękkiego tworzywa
sztucznego

–

–

•

•

Zdejmowany ﬁltr

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Dodatkowe informacje

–

Zawartość: 60 x zraszacz wahadłowy
Polo 220, 2082

Nazwa artykułu

Zraszacz wahadłowy
ZoomMaxx 1

Zraszacz wahadłowy
ZoomMaxx – oferta promocyjna

Comfort zraszacz Aquazoom
250/1

Comfort zraszacz Aquazoom
250/1 – oferta promocyjna

Nr artykułu

8127-20

8128-34

1971-20

1021-34

24 / 96

Wzmocnione aluminiowe ramię z dyszami w celu lepszej ochrony
przed uszkodzeniem
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Zraszacze wahadłowe
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Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 90

16 / 64

4 / 96

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie kartonowe/display

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie kartonowe/display

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
16 sztuk

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
24 sztuki

Zraszana powierzchnia

9 m² - maks. 216 m²

9 m² - maks. 216 m²

105 m² - maks. 250 m²

105 m² - maks. 250 m²

Zasięg

3 m - maks. 18 m

3 m - maks. 18 m

7 m - maks. 17 m

7 m - maks. 17 m

Szerokość zraszania

3 m - maks. 12 m

3 m - maks. 12 m

Maks. 15 m

Maks. 15 m

Regulacja zasięgu

•

•

•

•

Regulowana szerokość zraszania

•

•

–

–

Regulacja przepływu

•

•

–

–

Dysze z miękkiego tworzywa
sztucznego

•

•

–

–

Zdejmowany ﬁltr

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Wymiary dł. x szer. x wys.

–

–

39 x 16 x 9 cm

39 x 16 x 9 cm

Dodatkowe informacje

Precyzyjne ustawianie zasięgu
i szerokości zraszania dzięki
regulacji przepływu

Zawartość: 16 x zraszacz
wahadłowy ZoomMaxx 8127

–

Zawartość: 24 x zraszacz wahadłowy
Aquazoom 250/1, 1971

38
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Nazwa artykułu

Comfort zraszacz wahadłowy
250/2

Comfort zraszacz Aquazoom
350/2

Comfort zraszacz Aquazoom
350/3

Premium zraszacz wahadłowy
250

Nr artykułu

1973-20

1975-20

1977-20

8151-20

2 / 136

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 68

4 / 68

4 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zraszana powierzchnia

25 m² - maks. 250 m²

28 m² - maks. 350 m²

28 m² - maks. 350 m²

105 m² - maks. 250 m²

Zasięg

7 m - maks. 18 m

7 m - maks. 21 m

7 m - maks. 21 m

7 m - maks. 17 m

Szerokość zraszania

3,5 m - maks. 14 m

4 m - maks. 17 m

4 m - maks. 17 m

Maks. 15 m

Regulacja zasięgu

•

•

•

•

Regulowana szerokość zraszania

•

•

•

–

Regulacja przepływu

–

–

•

–

Dysze z miękkiego tworzywa
sztucznego

•

•

•

•

Zdejmowany ﬁltr

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Wymiary dł. x szer. x wys.

52 x 16 x 9 cm

53,7 x 16 x 10,5 cm

57,5 x 16 x 9 cm

–

Dodatkowe informacje

–

–

Precyzyjne ustawianie zasięgu
i szerokości zraszania dzięki
regulacji przepływu

–

WODA
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Zraszacze wahadłowe

Zraszacze o dużym zasięgu
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2

Nazwa artykułu

Comfort zraszacz bijakowy
dookolny i sektorowy 2

Comfort zraszacz bijakowy
dookolny i sektorowy – oferta
promocyjna 2

Comfort zraszacz turbinowy 1

Comfort zraszacz turbinowy 1

Nr artykułu

8141-20

8142-20

8143-20

8144-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 125

30 / 120

5 / 90

5 / 125

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Display

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
30 sztuk

–

–

Zraszana powierzchnia

75 - maks. 490 m²

75 - maks. 490 m²

75 - maks. 450 m²

75 - maks. 450 m²

Sektor nawadniania

25° - 360°

25° - 360°

20° - 360°

25° - 360°
5 - maks. 12 m

Regulacja zasięgu

5 - maks. 12,5 m

5 - maks. 12,5 m

5 - maks. 12 m

Zdejmowany ﬁltr

–

–

•

•

Podstawa zraszacza

Szpilka

Szpilka

Okrągła podstawa z tworzywa
sztucznego z metalowymi
wkładkami dla większej stabilności

Szpilka

Tworzywo sztuczne

Materiał

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Dodatkowe informacje

Możliwość szeregowego
podłączenia kilku zraszaczy
(akcesoria: przyłącze kranowe 901)

Zawartość:
30 x zraszacz bijakowy 8141

Cichy zraszacz o dużym zasięgu; równomierny opad wody dzięki dwustrefowemu nawadnianiu i specjalnie uformowanemu deﬂektorowi; opatentowany
i odporny na zabrudzenia mechanizm turbinowy; możliwość szeregowego
podłączenia kilku zraszaczy
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Zraszacze o dużym zasięgu

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy

Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy

Nr artykułu

8135-20

8136-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 90

5 / 125

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zraszana powierzchnia

75 - maks. 490 m²

75 - maks. 490 m²

Sektor nawadniania

25° - 360°

25° - 360°

Regulacja zasięgu

5 - maks. 12,5 m

5 - maks. 12,5 m

Podstawa zraszacza

Okrągła podstawa z tworzywa sztucznego z metalowymi wkładkami dla
większej stabilności

Metalowa szpilka

Materiał
Dodatkowe informacje
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Tworzywo sztuczne z metalowym młoteczkiem i precyzyjną dyszą mosiężną
Możliwość szeregowego podłączenia kilku zraszaczy (akcesoria: przyłącze kranowe 18201)
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Zraszacze wielofunkcyjne
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Nazwa artykułu

Premium głowica zraszacza bijakowego
dookolnego i sektorowego 2

Premium zraszacz bijakowy na statywie 1

Comfort zraszacz AquaContour automatic 1

Nr artykułu

8137-20

8138-20

8133-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 420

2 / 56

1 / 30

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Nawadnianie większych obszarów - pełne koło lub wybrany sektor

Nawadnianie indywidualnie wybranej powierzchni

Zraszana powierzchnia

75 - maks. 490 m²

75 - maks. 490 m²

Maks. 350 m²

Sektor nawadniania

25° - 360°

25° - 360°

25° – 360°, ustawianie za pomocą pierścieni
regulacyjnych

Zasięg

Bezstopniowo regulowany 5 - maks. 12,5 m

2,5 – 9 m (2 bary); 4 – 10,5 m (4 bary); indywidualne możliwości ustawienia

Obsługa

–

–

Display z przyciskami zabezpieczonymi folią przed
zabrudzeniem

Programowanie

–

–

Możliwość zaprogramowania 2 różnych kształtów
ogrodu; możliwość zapisania w każdym programie do 50 punktów obszaru nawadniania

Osprzęt

–

–

Z dwoma uchwytami do precyzyjnego
pozycjonowania w zaprogramowanych
obszarach nawadniania, z dwiema szpilkami
do zamocowania do uchwytu

Podstawa zraszacza

Wystarczy przykręcić do statywu lub rury nawadniającej, gwint przyłączeniowy 21 mm (G 1/2)

Wytrzymały trójnóg ze składanymi nogami

–

Materiał
Dodatkowe informacje

Tworzywo sztuczne z metalowym młoteczkiem i precyzyjną dyszą mosiężną
–

Pełna wysokość ok. 100 cm

–
Dysze z miękkiego tworzywa sztucznego w celu
zapewnienia równomiernego nawadniania

Indywidualne określanie nawadnianej
powierzchni

Programowanie

Uchwyty do przytwierdzania
urządzenia do ziemi

Możliwość zapisania w każdym programie do
50 punktów określających kontury nawadnianego obszaru.

Proste programowanie dwóch różnych konturów
obszaru nawadniania, np. A –
z przodu i B – z tyłu domu, z możliwością przywołania w każdej chwili.

Możliwość 2-punktowego, stabilnego i precyzyjnego umieszczania zraszacza na nawadnianych powierzchniach.
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Węże zraszające
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Nazwa artykułu

Wąż zraszający

Wąż zraszający

Wąż zraszający

Nr artykułu

995-20

996-20

1995-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 210

5 / 150

5 / 210

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Długość

7,5 m

15 m

7,5 m

Możliwość przedłużenia

Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)

Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)

Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)

Możliwość skrócenia

•

•

•

Kod EAN

Zastosowanie

Delikatna mżawka do nawadniania długich i wąskich obszarów
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Węże zraszające

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Wąż zraszający

Wąż zraszający

Wąż zraszający

Nr artykułu

1998-20

1999-20

997-22

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 150

5 / 150

100 m / 3000 m

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Sprzedaż na metry

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż w pełnych rolkach

Długość

15 m

15 m

100 m

Możliwość przedłużenia

Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)

Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)

Do 22,5 m (akcesoria 5316-20)

Możliwość skrócenia

•

•

•

Zastosowanie
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Delikatna mżawka do nawadniania długich i wąskich obszarów
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Węże nawadniające

C J I * L AT G

Wąż nawadniający

Wąż nawadniający

Wąż nawadniający

Nr artykułu

1968-20

1969-20

1987-22

WODA

Nazwa artykułu
Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 120

5 / 60

100 m / 800 m

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Sprzedaż na metry

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż w pełnych rolkach

Długość

7,5 m

15 m

100 m

Możliwość przedłużenia

Do 30 m (akcesoria 1989-20)

Do 30 m (akcesoria 1989-20)

–

Możliwość skrócenia

•

•

•

Zastosowanie

Oszczędny sposób na nawadnianie rzędów roślin

Dodatkowe informacje

Z zaworem do regulacji przepływu wody

Sprzedaż w pełnych rolkach
(osprzęt 1989-20)
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Armatura

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Armatura do węża nawadniającego

Armatura do węża zraszającego

Nr artykułu

1989-20

5316-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 792

6 / 792

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Dodatkowe informacje

Kompletna armatura do początku i końca węża nawadniającego:
złącze z zaworem regulacyjnym i szybkozłącze ze stopem

Kompletna armatura do początku i końca węża zraszającego

WODA
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*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Proste połączenie
Idealna adaptacja do każdego
obszaru zastosowań dzięki połączeniu
różnorodnych trzonków i elementów
przyłączeniowych.

Po prostu idealnie
Miękkie szczotki do delikatnych
powierzchni, twarde szczotki do
nawierzchni odpornych.

Po prostu czysto
Wszystkie trzonki przepływowe
z dozownikiem na środki myjące
GARDENA oraz z bezstopniową
regulacją przepływu czystej
wody i rozprowadzania środków
pielęgnacyjnych.

Po prostu skutecznie
Specjalne, płaskie dysze
usuwają nawet bardzo
uporczywe zabrudzenia.

WODA

R

Original GARDENA Cleansystem to rozwiązanie do perfekcyjnego wykonywania wszelkich
prac porządkowych na mokro, w domu i w ogrodzie. Wystarczy po prostu połączyć
trzonek z odpowiednią końcówką oraz wężem ogrodowym GARDENA, a następnie
podłączyć system do kranu.
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Trzonki przepływowe

Nazwa artykułu

Trzonek przepływowy 90

Trzonek przepływowy 150

Teleskopowy trzonek
przepływowy

Trzonek przepływowy,
przedłużający z przegubem

Nr artykułu

5552-20

5550-20

5554-20

5556-20

2 / 144

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 72

2 / 80

2 / 80

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Długość

90 cm

150 cm

155 - 260 cm

53 cm

Połączenie śrubowe

•

•

•

•

Bezstopniowa regulacja przepływu

•

•

•

–

Możliwość blokady przepływu

•

•

•

–

Dozownik (do art. nr 1680)

•

•

•

–

Dodatkowe informacje

–

–

Rozsuwany stopniowo od 155
do 260 cm

Możliwość dwustronnego
odchylenia przegubu, w obie
strony o maks. 45°; do łatwego
czyszczenia niewidocznych i trudno
dostępnych miejsc (np. dachu,
przyczepy kempingowej,
samochodu kempingowego czy
ogrodu zimowego)

Bezstopniowa regulacja
przepływu

Dozownik

Elementy przyłączeniowe
do trzonka przepływowego

Materiały najwyższej jakości

Przepływ wody regulowany jest za
pomocą wygodnego pokrętła, które
odcina też dopływ wody. Przeznaczone
do wody czystej lub wzbogaconej
środkami pielęgnacyjnymi.

Odporny na uszkodzenia
dozownik szamponu GARDENA
(art. nr 1680).

Technika łączeniowa z zamykanym
przepływem umożliwia przyłączenie
do trzonka przedłużającego
wszystkich końcówek Original
Cleansystem.

Lekkie i stabilne, z wysokiej
jakości aluminium, z powłoką
z tworzywa sztucznego zapewniającą komfortową obsługę:
powłoka zapobiega powstawaniu zarysowań, ślizganiu się
dłoni, a w niskich temperaturach
stanowi warstwę izolacyjną.

WODA
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Końcówki do mycia i szorowania

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Myjka do okien ze ściągaczką

Szczotka do mycia

Szczotka do mycia na przegubie

Nr artykułu

5564-20

5570-20

5560-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 108

2 / 120

2 / 120

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna z zawieszką
z tworzywa sztucznego

Kolorowa karta informacyjna z zawieszką
z tworzywa sztucznego

Kolorowa karta informacyjna z zawieszką
z tworzywa sztucznego

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Szerokość robocza

31 lub 10 cm

27 lub 9 cm

27 lub 13 cm

Materiał

Zdejmowana ściereczka z mikrofazy do intensywnego czyszczenia powierzchni szklanych; trwała
gumowa krawędź

Włosie: PCW

Włosie: PCW

Przegub obrotowy 360°

•

–

•

Wrażliwe powierzchnie

•

•

•

Odporne powierzchnie

–

–

–

Zastosowanie

Mycie i wycieranie okna w jednym; można
stosować samodzielnie lub z trzonkiem

Np. do mycia samochodów, przyczep
kempingowych itp.

Np. do czyszczenia żaluzji, szklarni, ogrodów
zimowych itp.

Do użycia z trzonkami przepływowymi
Original GARDENA Cleansystem

•

•

•

Możliwość bezpośredniego połączenia
z Original GARDENA System

•

•

•

Dodatkowe informacje

Z funkcją do wygodnego i czystego ściągania
wody z okna

Możliwość obrotu wokół własnej osi co 30°,
w celu lżejszej pracy i idealnego dopasowania
do czyszczonej powierzchni. Pasek dookoła
szczotki z miękkiego tworzywa sztucznego
zapobiega powstawaniu zadrapań

Praktyczny trójkątny kształt: do wygodnego
czyszczenia niedostępnych miejsc (szczególnie
w rogach itp.)

Kod EAN
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Końcówki do mycia i szorowania

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Szczotka do szorowania z przegubem

Komfortowa szczotka do szorowania

Nr artykułu

5562-20

5568-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 120

2 / 120

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna z zawieszką
z tworzywa sztucznego

Kolorowa karta informacyjna z zawieszką
z tworzywa sztucznego

Opakowanie – inne informacje

–

–

Szerokość robocza

27 lub 13 cm

27 cm

Materiał

Włosie: PCW

Włosie: PCW

Przegub obrotowy 360°

•

–

Wrażliwe powierzchnie

–

–

Odporne powierzchnie

•

•

Zastosowanie

Np. do czyszczenia tarasów, schodów itp.

Np. do czyszczenia tarasów, ścieżek, podjazdów do garażu itp.

Do użycia z trzonkami przepływowymi
Original GARDENA Cleansystem

•

•

Możliwość bezpośredniego połączenia
z Original GARDENA System

•

•

Dodatkowe informacje

Praktyczny trójkątny kształt: do wygodnego czyszczenia niedostępnych
miejsc (szczególnie w rogach itp.)

Różne długości włosia. Do intensywnego czyszczenia, w szczególności nierównych podłóg, połączeń i wnęk, ze specjalną płaską końcówką zraszającą
i skrobakiem do usuwania mocno przylegających zabrudzeń
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Zestawy

Nazwa artykułu

Zestaw do mycia samochodu

Zestaw do mycia różnych nawierzchni

Nr artykułu

5580-20

5586-20

4 / 80

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 36

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zastosowanie

Delikatne, skuteczne czyszczenie pojazdów i delikatnych powierzchni

Skuteczne i dokładne czyszczenie odpornych powierzchni

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 5570, 5552, 1680

Patrz: art. nr 5568, 5550, 1680

Zawartość

1x5570 szczotka do mycia, 1x5552 trzonek przepływowy 90, 1x1680
szampon

1x5568 komfortowa szczotka do szorowania, 1x5550 trzonek
przepływowy 150, 1x1680 uniwersalny środek czyszczący
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Ręczne szczotki do mycia i szorowania

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Ręczna szczotka do mycia

Zestaw do mycia

Ręczna szczotka do mycia

Ręczna szczotka do mycia

Nr artykułu

987-20

990-20

984-20

5574-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 405

10 / 420

3 / 240

3 / 144

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Szczotki

PCW

PCW

PCW

PCW

Wrażliwe powierzchnie

•

•

•

•

Odporne powierzchnie

–

–

–

–

Zastosowanie

Np. do czyszczenia mebli ogrodowych, drzwi garażowych, pojazdów itp.

Bezstopniowa regulacja przepływu

•

•

•

•

Możliwość blokady przepływu

•

•

•

•

Możliwość bezpośredniego
połączenia z Original GARDENA
System

•

•

•

•

Można używać z wkładami
mydlanymi GARDENA (989)

•

•

•

•

Dodatkowe informacje

Mała szczotka. Elastyczna płaska
szczotka do wygodnego czyszczenia
wąskich i ciasnych miejsc

Mała szczotka. Elastyczna płaska
szczotka do wygodnego czyszczenia
wąskich i ciasnych miejsc.
Zestaw zawiera wkłady mydlane.

Duża szczotka

Obsługa jedną ręką. Płaska, lekka
szczotka do wygodnego czyszczenia
w ciasnych miejscach. Pasek
dookoła szczotki z miękkiego
tworzywa sztucznego zapobiega
powstawaniu zadrapań

WODA
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Ręczne szczotki do mycia i szorowania

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Ręczna szczotka do szorowania

Ręczna szczotka do szorowania

Nr artykułu

988-20

5572-20

3 / 144

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 405

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Szczotki

PP

PP

Wrażliwe powierzchnie

–

–

Odporne powierzchnie

•

•

Zastosowanie

Np. do czyszczenia narzędzi ogrodowych, kubłów na śmieci itp.

Np. do czyszczenia narzędzi ogrodowych, kubłów na śmieci itp.

Bezstopniowa regulacja przepływu

•

•

Możliwość blokady przepływu

•

•

Możliwość bezpośredniego
połączenia z Original GARDENA
System

•

•

Można używać z wkładami
mydlanymi GARDENA (989)

•

•

Dodatkowe informacje

Mała szczotka. Elastyczna płaska szczotka do wygodnego czyszczenia
wąskich i ciasnych miejsc

Obsługa jedną ręką. Płaska, lekka szczotka do wygodnego czyszczenia
w ciasnych miejscach. Pasek dookoła szczotki z miękkiego tworzywa
sztucznego zapobiega powstawaniu zadrapań

Akcesoria
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Nazwa artykułu

Szampon 1

Ściereczka do mycia 1

Wkłady mydlane

Nr artykułu

1680-20

5565-20

989-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 2080

4 / 360

10 / 1320

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

–

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniau zbiorczym

–

Sprzedaż tylko w opakowaniau zbiorczym
989-20

Kod EAN

Dostępne także luzem

Nr artykułu

–

–

Kod EAN

–

–

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

–

–

10 / 5400

Zastosowanie

Do skutecznego czyszczenia delikatnych
i odpornych powierzchni oraz szkła

–

–

Dodatkowe informacje

Biodegradowalny

Używane do

Art. nr 5552, 5550, 5554
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–

Art. nr 5564

WODA

Art. nr 984, 987, 988, 5572, 5574
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Dzięki wózkowi, wąż jest zawsze starannie nawinięty i gotowy do użycia. Koniec kłopotliwego
przeciągania lub noszenia węża w ogrodzie.
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Wąż jest zawsze zwinięty i gotowy do użycia.

G
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GARDENA wózki na wąż /
nosidła

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Wózek na wąż

Nosidło na wąż

Nosidło na wąż

Bęben naścienny na wąż
z rolką prowadzącą

Nowe wózki na wąż AquaRoll
przekonują wieloma nowymi i
innowacyjnymi rozwiązaniami.

Stabilne dzięki specjalnej,
3-punktowej konstrukcji
z dobrze wyważonym środkiem
ciężkości.

Lekkie i poręczne, doskonale
sprawdza się, gdy konieczne
jest przemieszczanie się,
na przykład w przyczepach
kempingowych, podczas
uprawiania sportów wodnych
i innych zajęć rekreacyjnych.

Do wygodnego nawijania
węża w pozycji stojącej.

Uchwyt korby można złożyć.

Jeden produkt do podwójnego
zastosowania: przechowywania
węża na ścianie lub po zdjęciu –
do mobilnego użytku w ogrodzie
(art. nr 8009-20).

Dla szczególnie dużego
obciążenia dostępne są również
metalowe wózki serii AquaRoll.

Ergonomiczny uchwyt ułatwia
przenoszenie.

WODA

Rolka prowadząca ułatwia
nawijanie i rozwijanie węża,
także na rogach budynku
(art. nr 2650-20).
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GARDENA wózki na wąż
Do każdego ogródka odpowiedni wózek na wąż.
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AquaRoll S —
do małych ogródków

AquaRoll M —
do ogrodów średniej
wielkości

AquaRoll L Easy —
do dużych ogrodów

• Do maks. 40 m węża
13 mm (1/2")
• Poręczny model z regulacją
wysokości uchwytu

• Do maks. 60 m węża
13 mm (1/2")
• Maksymalna stabilność
dzięki nowej funkcji
Kick&Stand
• Nowość: Teraz dostępny
również z metalowym
bębnem.

• Do maks. 100 m węża
13 mm (1/2")
• Maksymalna stabilność dzięki
nowej funkcji Kick&Stand
• Solidna metalowa prowadnica węża do precyzyjnego
zwijania, dostępna
w wyposażeniu seryjnym
• Nowość: Teraz dostępny
również z metalowym
bębnem.

S

M

L

Oszczędność
miejsca
Wystarczy podnieść
dźwignię, ustawić
wysokość i ponownie
zablokować dźwignię.
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Seria AquaRoll
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*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

*L

Łatwy wybór — dzięki przejrzystemu podziałowi asortymentu.
Dodatkowo wszystkie nowe wózki AquaRoll są odporne na mróz.
Wysoka trwałość, made in Germany.

WODA

M

L

M

L

Wygodne zwijanie

Kick&Stand: absolutna stabilność

Ergonomiczny,
przyjemny w dotyku
uchwyt ułatwiający
zwijanie.

Koniec z przewracaniem się dzięki rozkładanej
podpórce. Jej specjalny kształt i widoczne podniesienie kółek dodatkowo stabilizują wózek. Na
czas przechowywania podpórkę można po prostu
złożyć.

Szybkie składanie
korby, oszczędność
miejsca podczas
przechowywania.
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Wózki na wąż

Nazwa artykułu

Wózek na wąż AquaRoll S

Wózek na wąż AquaRoll S zestaw

Wózek na wąż AquaRoll M

Wózek na wąż AquaRoll M zestaw

Nr artykułu

18500-20

18502-20

18511-20

18513-20

8/8

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 39

18 / 18

1 / 18

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe karta informacyjna

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w kartonach po
18 sztuk

–

Sprzedaż tylko w kartonach po
8 sztuk

Dla węży

13 mm (1/2”) 40 m
15 mm (5/8”) 30 m
19 mm (3/4”) 25 m

13 mm (1/2") 40 m
15 mm (5/8") 30 m
19 mm (3/4") 25 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

Kick&Stand

–

–

•

•

Ochrona przed zamarzaniem

•

•

•

•

Prowadnica węża

–

–

–

–

Korba

Jednoczęściowa

Jednoczęściowa

Składana

Składana

Wersja

Zmontowana

Zmontowana

Niezmontowana
(montaż beznarzędziowy)

Gotowa do użycia: wąż przyłączeniowy jest od razu wyposażony
w elementy Original GARDENA
System

Możliwość dostosowania do
GARDENA Proﬁ-System

–

–

Wymiary dł. x szer. x wys.

36 x 44 x 48-75 cm

Dodatkowe informacje
Zawartość

Wymagane przyłącze kranowe Proﬁ-System 2801

36 x 44 x 48-75 cm

43-74 x 38-48 x 67-90 cm

43-74 x 38-48 x 67-90 cm

Regulacja wysokości uchwytu, kątowe przyłącze węża, króciec zapobiegający wyciekaniu wody, dowolny wybór boku (prawo/lewo) montażu korby
–

W komplecie z wężem Classic
13 mm (1/2”) 20 m, elementami
Original GARDENA System i zraszaczem prostym

–

Wygodne prowadzenie węża w
metalowej ramie stabilizującej

Wszystko na miejscu

Bezpieczny transport

Umożliwia zwijanie węża warstwa
po warstwie. Ponieważ używana
jest jedynie korba przy bębnie, ręce
pozostają czyste.

Zawsze w zasięgu ręki: końcówka
Zapobiega wyciekaniu wody po
zraszająca i wąż przyłączeniowy można zakończeniu podlewania lub podczas
przymocować do uchwytu.
transportu.

WODA

W komplecie z wężem Classic
13 mm (1/2”) 20 m, elementami
Original GARDENA System i zraszaczem prostym

Wybór boku montażu korby
Korbą można kręcić po dowolnej
stronie: bęben z korbą można wyjąć,
obrócić o 180 stopni i włożyć z
powrotem.
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Wózki na wąż
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Nazwa artykułu

Wózek na wąż AquaRoll M Easy

Wózek na wąż AquaRoll M Easy
- zestaw

Wózek na wąż AquaRoll L Easy

Wózek na wąż AquaRoll L Easy
- zestaw

Nr artykułu

18515-20

18517-20

18520-20

18522-20

1/6

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 18

1/6

1 / 14

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe karta informacyjna

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż także w kartonach po
8 sztuk

–

–

Dla węży

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 100 m
15 mm (5/8") 80 m
19 mm (3/4") 50 m

13 mm (1/2") 100 m
15 mm (5/8") 80 m
19 mm (3/4") 50 m

Kick&Stand

•

•

•

•

Ochrona przed mrozem

•

•

•

•

Prowadnica węża

•

•

•

•

Korba

Składana

Składana

Składana

Składana

Wersja

Niezmontowana
(montaż beznarzędziowy)

Zmontowana, gotowa do użycia:
wąż jest od razu wyposażony w elementy Original GARDENA System

Niezmontowana
(montaż beznarzędziowy)

Niezmontowana
(montaż beznarzędziowy)

Możliwość dostosowania do
GARDENA Proﬁ-System
Wymiary dł. x szer. x wys.

Wymagane przyłącze kranowe Proﬁ-System 2801
43-74 x 38-48 x 72-90 cm

Dodatkowe informacje
Zawartość

43-74 x 38-48 x 72-90 cm

46-74 x 38-48 x 72-90 cm

46-74 x 38-48 x 72-90 cm

Regulacja wysokości uchwytu, kątowe przyłącze węża, króciec zapobiegający wyciekaniu wody, dowolny wybór boku (prawo/lewo) montażu korby
–

–

W komplecie z wężem Classic
13 mm (1/2”) 50 m, elementami
Original GARDENA System
i końcówką zraszającą

Podpórkę w prosty sposób rozkłada się lekkim
kopnięciem.

Komfort użytkowania dzięki wysokiej stabilności.
Wózek nie wywróci się przy pociągnięciu za wąż.

W komplecie z wężem FLEX 13 mm
(1/2") 20 m, elementami Original
GARDENA System i końcówką
zraszającą

Kick&Stand – absolutna stabilność
Na czas przechowania podpórkę można złożyć.
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Wózki na wąż
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Nazwa artykułu

AquaRoll M Metal

AquaRoll M Metal
– zestaw

AquaRoll M Metal - zestaw

AquaRoll M Easy Metal
– zestaw

Nr artykułu

18540-20

18542-20

18544-20

18547-20

1/6

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2/8

2/8

2/8

Rodzaj opakowania

Kolorowe karta informacyjna

Kolorowe karta informacyjna

Kolorowe karta informacyjna

Kolorowe karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Dla węży

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

Kick&Stand

•

•

•

•

Ochrona przed mrozem

•

•

•

•

Prowadnica węża

–

–

–

•

Korba

Tworzywo, składana

Tworzywo, składana

Metal, składana

Metal, składana

Wersja

Zmontowana

Możliwość dostosowania do
GARDENA Proﬁ-System

Zmontowana, gotowa do użycia: wąż jest od razu wyposażony w elementy Original GARDENA System
Wymagane przyłącze kranowe Proﬁ-System 2801

Wymiary dł. x szer. x wys.

43-74 x 38-48 x 67-90 cm

43-74 x 38-48 x 72-90 cm

Dodatkowe informacje

Regulacja wysokości uchwytu, kątowe przyłącze węża, króciec zapobiegający wyciekaniu wody, dowolny wybór boku (prawo/lewo) montażu korby

Zawartość

–

W komplecie z wężem Classic
13 mm (1/2”) 20 m, elementami
Original GARDENA System i zraszaczem prostym

W komplecie z wężem FLEX 13 mm
(1/2”) 20 m, elementami Original
GARDENA System i końcówką
zraszającą

WODA

W komplecie z wężem FLEX 13 mm
(1/2”) 25 m, elementami Original
GARDENA System i końcówką
zraszającą
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NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

AquaRoll L Easy Metal

Metalowy wózek na wąż 100

Nr artykułu

18550-20

2674-20

1/4

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/6

Rodzaj opakowania

Kolorowe karta informacyjna

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Dla węży

13 mm (1/2”) 100 m
15 mm (5/8”) 80 m
19 mm (3/4”) 50 m

13 mm (1/2") 100 m
15 mm (5/8") 80 m
19 mm (3/4") 50 m
25 mm (1") 25 m

Kick&Stand

•

–

Ochrona przed mrozem

•

–

Prowadnica węża

•

Ręczna

Króciec zapobiegający wyciekaniu
wody

•

•

Korba

Metal, składana

Metal

Wersja

Zmontowana

Częściowo zmontowana

Możliwość dostosowania do
GARDENA Proﬁ-System

Wymagane przyłącze kranowe Proﬁ System 2801

W komplecie 2 przyłącza kranowe Proﬁ System 2801

Wymiary dł. x szer. x wys.

46-74 x 38-48 x 72-90 cm

55 x 65 x 89 cm

Dodatkowe informacje

Regulacja wysokości uchwytu, kątowe przyłącze węża, króciec zapobiegający wyciekaniu wody, dowolny wybór boku (prawo/lewo) montażu korby

Skośne podłączenie węża
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Zestaw przyłączeniowy

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Zestaw przyłączeniowy Classic 13 mm (1/2”), 1,5 m

Zestaw przyłączeniowy Comfort FLEX 13 mm (1/2"), 1,5 m

Nr artykułu

18011-20

18040-20

5 / 340

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 340

Rodzaj opakowania

Kolorowe karta informacyjna

Kolorowe karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zawartość
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Wyposażony w elementy Original GARDENA System oraz przyłącze kranowe 18202/5305 i 18200
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Nosidła na wąż

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Classic nosidło na wąż 10 – zestaw

Classic nosidło na wąż 50

Classic nosidło na wąż 50 - zestaw

Nr artykułu

8010-20

8007-20

8009-20

WODA

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 24

1 / 32

12 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż także w kartonach po 12 sztuk

Dla węży

13 mm (1/2") 10 m

13 mm (1/2") 50 m
15 mm (5/8") 40 m
19 mm (3/4") 30 m

13 mm (1/2") 50 m
15 mm (5/8") 40 m
19 mm (3/4") 30 m

Obrotowe podłączenie węża

•

•

•

Króciec zapobiegający wyciekaniu
wody

•

•

•

Możliwość dopasowania
do GARDENA Proﬁ-System

Wymagane przyłącze kranowe Proﬁ-System 2801

Dodatkowe informacje

Duża stabilność dzięki trzypunktowemu połączeniu boków, wbudowany uchwyt do przenoszenia,
skośne podłączenie węża

Komplet zawiera: wąż ogrodowy
Classic 13 mm (1/2”) 10 m z elementami
Original GARDENA System i zraszaczem prostym
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Komplet zawiera: wąż ogrodowy
Classic 13 mm (1/2”) 10 m z elementami
Original GARDENA System, a także mocowanie
naścienne, kołki rozporowe i śruby
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Zawartość

Podwójne zastosowanie: do przechowywania
węża na ścianie lub po zdjęciu do mobilnego
użytku w ogrodzie. Składany uchwyt korby,
wbudowany uchwyt do przenoszenia, skośne
podłączenie węża

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

city gardening nosidło na wąż
10 m - zestaw

Classic nosidło na wąż 15 –
zestaw

Classic wąż płaski roll-ﬁx 15
z kasetą

Classic wąż płaski roll-ﬁx 20
z kasetą

Nr artykułu

18400-20

2662-20

756-20

757-20

3 / 108

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 24

1 / 24

3 / 108

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Dla węży

11 mm 10 m

11 mm 15 m

12 mm 15 m

12 mm 20 m

Ciśnienie rozrywające

30 barów

30 barów

25 barów

25 barów

Króciec zapobiegający wyciekaniu
wody

•

•

–

–

Składany uchwyt korby

•

•

–

Dodatkowe informacje

Zawartość

Małe i lekkie, z wbudowanym uchwytem

Komplet zawiera: 11,5 m węża
wysokiej jakości (10 m + 1,5 m
zestawu przyłączeniowego)
z elementami Original GARDENA
System i zraszaczem prostym

Komplet zawiera: 16,5 m węża
wysokiej jakości (15 m + 1,5 m
zestawu przyłączeniowego)
z elementami Original GARDENA
System i zraszaczem prostym

–
Wyjątkowo lekki i kompaktowy, z wbudowanym uchwytem.
Kaseta na wąż płaski z zabezpieczeniem automatycznym:
zapobiega zniszczeniu kasety przez nieodwinięty do końca wąż

Komplet zawiera: 15 m wytrzymałego impregnowanego węża płaskiego
z elementami Original GARDENA
System i zraszaczem prostym

WODA

Komplet zawiera: 20 m wytrzymałego impregnowanego węża płaskiego
z elementami Original GARDENA
System i zraszaczem prostym
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Inne sposoby przechowywania węża
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Nazwa artykułu

city gardening wąż spiralny 7,5 m –
zestaw ze zraszaczem natryskowym 1

Wieszak naścienny na wąż z wężem

Wieszak naścienny na wąż z wężem

Nr artykułu

18411-20

18005-50

18005-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 36

5 / 40

10 / 30

Rodzaj opakowania

Kolorowe karta informacyjna

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż w display’u po 10 sztuk

Dla węży

9 mm 7,5 m

13 mm (1/2") 35 m
15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

13 mm (1/2") 35 m
15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

Dodatkowe informacje

Z wbudowanym wieszakiem na wąż. Zajmuje
mało miejsca. Wąż spiralny zwija się po
skończonej pracy

Możliwość powieszenia węża ogrodowego i elementów
Original GARDENA system

Zawartość

Komplet zawiera elementy Original GARDENA
System i końcówkę zraszającą

Komplet zawiera: 20 m węża Classic 13 mm (1/2"),
elementy Original GARDENA System i końcówkę zraszającą

Kod EAN

Inne sposoby przechowywania węża
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Nazwa artykułu

Wieszak naścienny na wąż 1

Wieszak naścienny na wąż 1

Classic bęben naścienny na wąż 60 z rolką
prowadzącą

Nr artykułu

241-20

238-20

2650-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 240

5 / 90

1 / 22

Rodzaj opakowania

Luzem / etykieta

Luzem / etykieta

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Dla węży

13 mm (1/2") 35 m
15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

13 mm (1/2") 35 m
15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

Możliwość dostosowania do
GARDENA Proﬁ-System

–

–

Wymagane przyłącze kranowe
Proﬁ-System 2801

Dodatkowe informacje

56

Wieszak naścienny na wąż, kompaktowy, gwarantujący oszczędność miejsca,
z praktycznym uchwytem do przechowywania innych elementów Original GARDENA System

WODA

W komplecie przyłącze kranowe GARDENA,
rolka prowadząca, stabilny metalowy uchwyt

GARDENA bębny naścienne
Rozwiązania do wygodnego nawadniania ogrodu.
WODA

Wysoki komfort użytkowania podczas prac w ogrodzie staje się coraz ważniejszy.
GARDENA proponuje rozwiązania do łatwego i wygodnego nawadniania ogrodu:
GARDENA bębny naścienne.
Automatyczne zwijanie węża – bez schylania, kręcenia korbą i brudzenia rąk

•

Zaawansowana technologia umożliwiająca bezpieczne i niezawodne zwijanie węża

•

Lekkie pociągnięcie wyciągniętego węża spowoduje jego zwijanie w równomiernym
i powolnym tempie

•

Wszystkie modele wyposażone są w wysokiej jakości wąż o średnicy 13 mm (1/2")

•

Wbudowana ochrona przed mrozem: wszystkie modele zawierają nowatorskie rozwiązanie
GARDENA chroniące przed mrozem
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•

Innowacja: pierwszy bęben naścienny
z silnikiem zapewniającym wydajne zwijanie
węża.

Energiczne zwijanie węża
• Wysokiej jakości sprężyny, idealnie
dostosowane do długości węża

C J I * L AT G

Praktyczne rozwiązania
• Blokady aktywujące się w odstępach
maks. 50 cm
• Funkcję można dezaktywować energicznym
pociągnięciem węża

Bęben naścienny roll-up automatic
akumulatorowy

Równomierne
zwijanie węża
• Skuteczny hamulec
odśrodkowy

Jeszcze większy komfort użytkowania:
wąż można lekko i bez wysiłku wyciągnąć
z bębna i zatrzymać na dowolnej długości.
Wygodna funkcja automatycznego zwijania
po naciśnięciu przycisku. Wąż zwinie się
bezpiecznie i równomiernie.
Wydajny, niezawodny akumulator
litowo-jonowy oraz diodowy wskaźnik
poziomu naładowania.

Bęben naścienny roll-up automatic
Model wyposażony w mocną stalową
sprężynę gwarantującą bezpieczne
i niezawodne zwijanie węża.

Wysoka jakość
• Komplet zawiera wysokiej jakości wąż 13 mm (1/2")
zapewniający duży przepływ wody, np. przy stosowaniu zraszacza

Oszczędność
miejsca
• Mocowanie
naścienne
można obrócić
o 180°

Lekkie pociągnięcie wyciągniętego węża
spowoduje jego zwijanie w równomiernym
i powolnym tempie.
- 15 m do niewielkich ogrodów i tarasów
- 25 m do ogrodów średniej wielkości
- 35 m do dużych ogrodów

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

WODA
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Bębny naścienne

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Bęben naścienny
15 roll-up automatic

Bęben naścienny
25 roll-up automatic

Bęben naścienny
30 roll-up automatic

Nr artykułu

8022-20

8023-20

8026-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 14

1 / 12

1 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Napęd

Stalowa sprężyna

Stalowa sprężyna

Stalowa sprężyna

Ochrona przed mrozem

•

•

•

Wymiary dł. x szer. x wys.

47,7 x 21,2 x 39,5 cm

59,3 x 25 x 54,2 cm

59,3 x 25 x 54,2 cm

Zawartość

Komplet zawiera: 15 m węża wysokiej jakości
13 mm (1/2”), wąż przyłączeniowy, elementy
Original GARDENA System, zraszacz prosty,
a także mocowanie naścienne, kołek rozporowy
i śruby

Komplet zawiera: 25 m węża wysokiej jakości
13 mm (1/2”), wąż przyłączeniowy, elementy
Original GARDENA System, zraszacz prosty,
a także mocowanie naścienne, kołek rozporowy
i śruby

Komplet zawiera: 30 m węża wysokiej jakości
13 mm (1/2”), wąż przyłączeniowy, elementy
Original GARDENA System, zraszacz natryskowy,
a także mocowanie naścienne, kołek rozporowy
i śruby

Kod EAN

Dodatkowe informacje

Możliwość obrócenia o 180°, prowadnica węża, wbudowany uchwyt do przenoszenia, ochrona przed kradzieżą,
króciec zapobiegający wyciekaniu wody

R

NC JI

*

AT GWA

5

*L

RA
WA

WAR ANC

AN

G
AT

JI

*L

Bębny naścienne

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Bęben naścienny 35 roll-up automatic

Bęben naścienny 35 roll-up automatic Li

Nr artykułu

8024-20

8025-20

1 / 12

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Napęd

Stalowa sprężyna

Silnik

Ochrona przed mrozem

•

•

Typ akumulatora/pojemność

–

18 V Li-Ion / 2,25 Ah

Czas pracy

–

W pełni naładowany akumulator wystarcza na
70 zwinięć całego węża

Wymiary dł. x szer. x wys.

59,3 x 25 x 54,2 cm

59,3 x 25 x 54,2 cm

Zawartość

Komplet zawiera: 35 m węża ogrodniczego
wysokiej jakości 13 mm (1/2”), wąż
przyłączeniowy, elementy Original GARDENA System, zraszacz prosty,
a także mocowanie naścienne, kołek rozporowy i śruby

Komplet zawiera: 35 m węża ogrodniczego wysokiej jakości 13 mm (1/2”),
wąż przyłączeniowy, elementy Original GARDENA System, zraszacz prosty,
a także mocowanie naścienne, kołek rozporowy, śruby i ładowarkę

Dodatkowe informacje
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Możliwość obrócenia o 180°, prowadnica węża, wbudowany uchwyt do przenoszenia, ochrona przed kradzieżą, króciec zapobiegający wyciekaniu wody

WODA

GARDENA węże
Innowacyjne produkty – wszystko do siebie pasuje!

POWER GRIP
POWER
GRIP

WODA

Najwyższej jakości węże ogrodowe GARDENA FLEX wyposażone są w proﬁl Power Grip, zapewniający perfekcyjne połączenie węża z
elementami Original GARDENA System. Rozpoznawalne wzornictwo pasuje idealnie do innych elementów Original GARDENA System.

Proﬁl Power Grip
• Idealne połączenie
węża z elementami
Original GARDENA
System
• Optymalny uchwyt

Wysokiej jakości spiralny oplot
• Wysoka odporność na
ciśnienie i odkształcanie
• Elastyczność gwarantująca
wygodne użytkowanie
• Brak łamania się,
skręcania i supłania
Niepowtarzalna konstrukcja
i najwyższej klasy marka
• Wysoka rozpoznawalność
• Specjalna technologia nadruku
folią na gorąco

GARDENA
GARDENA
Classic
Classic

–

Power Power
Grip-Proﬁl
Proﬁl
Grip

GARDENA
GARDENAComfort
Comfort
FLEX
FLEX

GARDENA
GARDENAComfort
Comfort
HighFLEX
HighFLEX

GARDENA
GARDENAPremium
Premium
SuperFLEX
SuperFLEX

POWER GRIP

POWER GRIP

POWER GRIP

Kein Verknoten
und Verdrehen
Stabilność
kształtu
Flexibilität
Elastyczność

–

•

•

•

22 bar
bar
22

25 bar
bar
25

30 bar
bar
30

35 bar
bar
35

*L

NC JI

*

RA
WA

*L

*L

NC JI

NC JI

RA
WA

AN

RA
WA

30

AT GWA
R

C J I * L AT G

C J I * L AT G

*L

WAR ANC
*L

*

G
AT

JI

25

R

AT GWA
R

AN

NC JI

WAR ANC
AT GWA

*

G
AT

*L

20

*L

RA
WA

WAR ANC

JI

G
AT

JI

R

C J I * L AT G

Odporność na
UV-Beständigkeit
promieniowanie UV

*L

Brakvon
ftalanów
i metali
Frei
Phthalaten
und
Schwermetallen
ciężkich

AT GWA

12

*

AN

WAR ANC
JI

Garantie
Gwarancja

G
AT

C J I * L AT G

Berstdruck rozrywające
Ciśnienie

AN

Spiralgewebe
Spiralny
oplot

Schadstoﬀfrei
Brak szkodliwych
substancji

OdpornośćUV
nabeständig
promieniowanie UV

Warunki gwarancji na www.gardena.com

WODA
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Classic – węże ogrodowe

12
C J I * L AT G

Ciśnienie rozrywające

22 bary

Materiał

PCW, wysokiej jakości oplot krzyżowy

Cechy

Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV

AN

RA
WA

*

AT GWA
R

NC JI

WAR ANC

*L

Elastyczność

G
AT

JI

*L

Stabilność kształtu

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy
Classic
13 mm (1/2"), 15 m

Wąż ogrodowy
Classic
13 mm (1/2"), 18 m

Wąż ogrodowy
Classic
13 mm (1/2"), 18 m

Wąż ogrodowy
Classic
13 mm (1/2"), 20 m

Wąż ogrodowy
Classic
13 mm (1/2"), 20 m,
z elementami
systemu

Wąż ogrodowy
Classic
13 mm (1/2"), 20 m,
z elementami
systemu

Nr artykułu

18000-20

18001-20

18002-20

18003-20

18004-20

18008-20

Kod EAN

4 078500 002202

4 078500 002226

4 078500 002257

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

72 / 72

72 / 72

14 / 42

60 / 66

66 / 66

14 / 42

Rodzaj opakowania

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko na
europalecie z 72
sztukami

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 14 sztuk.
Atrakcyjny kolorowy
display na kartonowych paletach

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 60 sztuk.
Atrakcyjny kolorowy
display na kartonowych paletach

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 66 sztuk.
Atrakcyjny kolorowy
display na kartonowych paletach

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 14 sztuk.
Atrakcyjny kolorowy
display na kartonowych paletach

Średnica

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

Długość

15 m

18 m

18 m

20 m

20 m

20 m

Zawartość

–

–

–

–

Komplet zawiera
elementy Original
GARDENA System
i zraszacz prosty

Komplet zawiera
elementy Original
GARDENA System
i zraszacz prosty

Nazwa artykułu

Wieszak naścienny
na wąż z wężem
13 mm (1/2”), 20 m

Wąż ogrodowy
Classic
13 mm (1/2"), 30 m

Wąż ogrodowy
Classic
13 mm (1/2"), 50 m

Wąż ogrodowy
Classic
19 mm (3/4"), 20 m

Wąż ogrodowy
Classic
19 mm (3/4"), 50 m

Wąż ogrodowy
Classic
19 mm (3/4")

Nr artykułu

18005-20

18009-20

18010-20

18022-20

18025-20

18025-22

Kod EAN

4 078500 002233
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 30

1 / 48

1 / 30

1 / 36

1 / 30

50 m / 1500 m

Rodzaj opakowania

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Na szpuli do sprzedaży
na metry

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
na display’u po
10 sztuk

–

–

–

–

Sprzedaż
w pełnych rolkach

Średnica

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

Długość

20 m

30 m

50 m

20 m

50 m

Sprzedawany na metry

Zawartość

Komplet zawiera:
20 m węża Classic
13 mm, wieszak
naścienny na wąż,
elementy Original
GARDENA System,
zraszacz prosty

–

–

–

–

–
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WODA

Comfort FLEX – węże ogrodowe

20

RA
WA

*

Elastyczność

C J I * L AT G

Ciśnienie rozrywające

AT GWA
R

NC JI

WAR ANC
*L

Stabilność kształtu

G
AT

JI

*L

POWER GRIP

AN

Power Grip

25 barów
PCW, wysokiej jakości spiralny oplot

Cechy

Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV

Dodatkowe informacje

Duża grubość ścianek węża gwarantuje bezpieczeństwo
oraz długi okres jego użytkowania

WODA

Materiał

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
13 mm (1/2"), 10 m

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
13 mm (1/2"), 15 m

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
13 mm (1/2"), 20 m

Nr artykułu

18030-20

18031-20

18033-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 96

1 / 68

1 / 66

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Średnica

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

Długość

10 m

15 m

20 m

Zawartość

–

–

–

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
13 mm (1/2"), 20 m,
z elementami systemu

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
13 mm (1/2"), 30 m

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
13 mm (1/2"), 20 m,
z elementami systemu

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
13 mm (1/2”), 50 m

Nr artykułu

18034-20

18036-20

18037-20

18039-20

Kod EAN

Kod EAN

4 078500 001724
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 66

1 / 48

1 / 36

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

1 / 30
Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Średnica

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

Długość

20 m

30 m

30 m

50 m

Zawartość

Komplet zawiera elementy Original
GARDENA System i zraszacz prosty

–

Komplet zawiera elementy Original
GARDENA System i zraszacz prosty

–

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
(3/4”), 25 m

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
19 mm (3/4”), 50 m

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
13 mm (1/2”)

Nr artykułu

18053-20

18055-20

18039-22

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 30

1 / 30

50 m / 1500 m

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Na szpuli do sprzedaży na metry

Kod EAN

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż w pełnych rolkach

Średnica

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

13 mm (1/2")

Długość

25 m

50 m

Sprzedawany na metry

Zawartość

–

–

–

WODA

61

Comfort FLEX – węże ogrodowe

20

Elastyczność

C J I * L AT G

Ciśnienie rozrywające

R

RA
WA

*

AT GWA

NC JI

WAR ANC
*L

Stabilność kształtu

G
AT

JI

*L

POWER GRIP

AN

Power Grip

25 barów

Materiał

PCW, wysokiej jakości spiralny oplot

Cechy

Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV

Dodatkowe informacje

Duża grubość ścianek węża gwarantuje bezpieczeństwo
oraz długi okres jego użytkowania

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
19 mm (3/4”)

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
25 mm (1”)

Wąż ogrodowy Comfort FLEX
32 mm (5/4”)

Nr artykułu

18055-22

18057-22

18058-22

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

50 m / 1500 m

25 m / 300 m

25 m / 375 m

Rodzaj opakowania

Na szpuli do sprzedaży na metry

Na szpuli do sprzedaży na metry

Na szpuli do sprzedaży na metry

Kod EAN

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż w pełnych rolkach

Sprzedaż w pełnych rolkach

Sprzedaż w pełnych rolkach

Średnica

19 mm (3/4")

25 mm (1")

32 mm (5/4")

Długość

Sprzedawany na metry

Sprzedawany na metry

Sprzedawany na metry

Zawartość

–

–

–

Comfort HighFLEX – węże ogrodowe
WAR ANC

RA
WA

C J I * L AT G

Ciśnienie rozrywające

30 barów

Materiał

PCW, wysokiej jakości spiralny oplot

Cechy

Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV

Dodatkowe informacje

Duża grubość ścianek węża gwarantuje bezpieczeństwo
oraz długi okres jego użytkowania

R

Elastyczność

AT GWA

25

*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

POWER GRIP

Stabilność kształtu

AN

Power Grip

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
13 mm (1/2”), 15 m

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
13 mm (1/2”), 20 m

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
13 mm (1/2"), 20 m,
z elementami systemu

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
13 mm (1/2”), 30 m

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
13 mm (1/2”), 50 m

Nr artykułu

18061-20

18063-20

18064-20

18066-20

18069-20

Kod EAN

4 078500 001922
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 78

1 / 66

1 / 66

1 / 48

1 / 30

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Średnica

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

Długość

15 m

20 m

20 m

30 m

50 m

Zawartość

–

–

Komplet zawiera elementy
Original GARDENA System
i zraszacz prosty

–

–
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WODA

Comfort HighFLEX – węże ogrodowe
WAR ANC

25

Elastyczność

C J I * L AT G

Ciśnienie rozrywające

AT GWA
R

RA
WA

*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

POWER GRIP

Stabilność kształtu

AN

Power Grip

30 barów
PCW, wysokiej jakości spiralny oplot

Cechy

Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV

Dodatkowe informacje

Duża grubość ścianek węża gwarantuje bezpieczeństwo
oraz długi okres jego użytkowania

WODA

Materiał

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
19 mm (3/4"), 25 m

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
19 mm (3/4"), 50 m

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
13 mm (1/2")

Wąż ogrodowy
Comfort HighFLEX
19 mm (3/4")

Nr artykułu

18083-20

18085-20

18069-22

18085-22

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 30

1 / 30

50 m / 1500 m

50 m / 1500 m

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Na szpuli do sprzedaży na metry

Na szpuli do sprzedaży na metry

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż w pełnych rolkach

Sprzedaż w pełnych rolkach

Średnica

19 mm (3/4")

19 mm (3/4")

13 mm (1/2")

19 mm (3/4")

Długość

25 m

50 m

Sprzedawany na metry

Sprzedawany na metry

Zawartość

–

–

–

–

Premium SuperFLEX – węże ogrodowe

30

RA
WA

*

Elastyczność

C J I * L AT G

Ciśnienie rozrywające

AT GWA
R

NC JI

WAR ANC
*L

Stabilność kształtu

G
AT

JI

*L

POWER GRIP

AN

Power Grip

35 barów

Materiał

PCW, wysokiej jakości krzyżowy oplot

Cechy

Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV

Dodatkowe informacje

Przezroczysta zewnętrzna warstwa węża z efektem skroplonej wody.
Duża grubość ścianek węża gwarantuje bezpieczeństwo
oraz długi okres jego użytkowania

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy
Premium SuperFLEX
13 mm (1/2"), 20 m

Wąż ogrodowy
Premium SuperFLEX
13 mm (1/2"), 30 m

Wąż ogrodowy
Premium SuperFLEX
13 mm (1/2"), 50 m

Wąż ogrodowy
Premium SuperFLEX
19 mm (3/4"), 25 m

Nr artykułu

18093-20

18096-20

18099-20

18113-20

1 / 30

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 66

1 / 48

1 / 30

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Średnica

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

19 mm (3/4")

Długość

20 m

30 m

50 m

25 m

WODA

63

Premium – węże kauczukowe
Stabilność kształtu
*L

NC JI

30

RA
WA

C J I * L AT G

Materiał

EPDM, wysokiej jakości oplot krzyżowy

Cechy

Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na promieniowanie UV

Dodatkowe informacje

Odporny na wpływ warunków atmosferycznych i ozonu.
Przeznaczony do ciężkiej pracy, odporny na gorącą wodę do +95° C

Nazwa artykułu

Wąż kauczukowy Premium 13 mm (1/2”)

Wąż kauczukowy Premium 19 mm (3/4”)

Nr artykułu

4424-22

4434-22

AN

35 barów

AT GWA
R

Ciśnienie rozrywające

*

*L

Elastyczność

WAR ANC
JI

G
AT

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

50 m / 1500 m

50 m / 500 m

Rodzaj opakowania

Na szpuli do sprzedaży na metry

Na szpuli do sprzedaży na metry

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż w pełnych rolkach

Sprzedaż w pełnych rolkach

Średnica

13 mm (1/2")

19 mm (3/4")

Długość

50 m

50 m

R

NC JI

*

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Wąż ogrodowy Basic 13 mm (1/2”), 20 m

Wąż ogrodowy Basic 19 mm (3/4”), 25 m

Nr artykułu

18123-29

18143-29

AT GWA

8

*L

RA
WA

WAR ANC

AN

G
AT

JI

*L

Basic – węże ogrodowe

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 /66

1 / 30

Rodzaj opakowania

–

–

Opakowanie – inne informacje

–

–

Średnica

13 mm (1/2”)

19 mm (3/4”)

Długość

20 m

25 m

POWER GRIP

Proﬁl Power Grip

Gęsty, spiralny oplot
wysokiej jakości

Nowoczesny design

Brak ftalanów i metali ciężkich

Wysokiej jakości węże ogrodowe
GARDENA FLEX wyposażone są
w proﬁl Power Grip, zapewniający
perfekcyjne i trwałe połączenie
węża z innymi elementami
Original GARDENA System.

Dzięki wysokiej jakości oplotowi wąż
ogrodowy nie supła się i nie skręca.
Jest elastyczny, a przy tym odporny
na odkształcenia.

Rozpoznawalne wzornictwo.
Idealnie pasuje do innych
elementów Original GARDENA
System.

Węże GARDENA pozbawione są
trujących środków zmiękczających
(ftalanów) i metali ciężkich.
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GARDENA węże tekstylne
Wytrzymałe i elastyczne

WODA

Najwyższa jakość GARDENA, nowy wygląd: GARDENA Liano składa się z wewnętrznego węża
pokrytego bardzo wytrzymałym materiałem tekstylnym. Nie uszkodzi go ciągnięcie po tarasie, przez
krzaki ani nawet kolczaste róże. Jest wygodny w użyciu, bez denerwującego skręcania i załamywania
się. Unikalna technologia z 30 letnią gwarancją.
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Wytrzymały
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•
Maksimum elastyczności
•

Nie załamuje się
ani nie skręca,
nawet przy niskich
temperaturach

Wyjątkowa odporność na
rozerwanie dzięki technologii
tkanych włókien

Bezpieczne, szczelne łączenie
•

Szczelne spasowanie dzięki
rozszerzonej nakrętce mocującej zabezpieczającej wąż
przed wyślizgnięciem się

Lekki
•

Ergonomiczna
obsługa i proste
przechowywanie

Proste przechowywanie
•

Może być nawinięty na
bęben lub wózek
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GARDENA węże spiralne
*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Komfortowe nawadnianie roślin na tarasach, balkonach lub mniejszych ogródkach
Automatycznie zwija się po użyciu

WODA
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Węże tekstylne
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Nazwa artykułu

Wąż tekstylny Liano –
zestaw 15 m

Wąż tekstylny Liano
15 m – zestaw
promocyjny

Wąż tekstylny Liano –
zestaw 20 m

Wąż tekstylny Liano
20 m – zestaw
promocyjny

Wąż tekstylny Liano –
zestaw 30 m

Nr artykułu

18430-20

18431-20

18434-20

18435-20

18438-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 72

16 / 48

6 / 72

16 / 48

3 / 36

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko jako display
z 16 szt.

–

Sprzedaż tylko jako display
z 16 szt.

–

Średnica

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

13 mm (1/2")

Długość

15 m

15 m

20 m

20 m

30 m

Kod EAN

Materiał

Wewnętrzny wąż - PVC; materiał tekstylny na zewnątrz

Zawartość

W komplecie z elementami Original GARDENA,
zraszaczem i przyłączem
kranowym 18200 i
18202/5305

Dodatkowe informacje

W komplecie z elementami
Original GARDENA, zraszaczem prostym i przyłączem kranowym 18200 i
18202/5305

W komplecie z elementami
Original GARDENA, zraszaczem prostym i przyłączem kranowym 18200 i
18202/5305

W komplecie z elementami
Original GARDENA, zraszaczem prostym i przyłączem kranowym 18200 i
18202/5305

W komplecie z elementami
Original GARDENA, zraszaczem prostym i przyłączem kranowym 18200 i
18202/5305

Brak ftalanów i metali ciężkich, odporny na mróz i promieniowanie UV, odporny na brud, gładka osłona zewnętrzna nie uszkadza delikatnych nawierzchni.

Węże tekstylne / Węże spiralne
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NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

city gardening
balkonowy zestaw
nawadniający

city gardening
wąż spiralny –
zestaw 10 m 1

Wąż spiralny
– zestaw 10 m 1

Wąż spiralny
– zestaw promocyjny 10 m 1

Nr artykułu

18429-20

18424-20

4647-20

4646-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

8 / 32

4 / 72

4 / 72

20 / 40

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Display

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
8 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
20 sztuk

Średnica

13 mm (1/2")

9 mm

9 mm

9 mm

Długość

10 m

10 m

10 m

10 m

Materiał

Wewnętrzny wąż - PVC; materiał
tekstylny na zewnątrz

Poliuretan

Poliuretan

Poliuretan

Dodatkowe informacje

Praktyczna torba do przechowywania

Zawartość

W komplecie z elementami Original
GARDENA, zraszaczem i przyłączem
kranowym 18200 i 18202/5305
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Kod EAN

Wąż spiralny po zakończeniu pracy zwija się samoczynnie
Komplet zawiera elementy Original GARDENA System i pistolet zraszający

Węże techniczne

Wąż przezroczysty

Wąż przezroczysty

Wąż przezroczysty

Wąż przezroczysty

Wąż przezroczysty

Nr artykułu

4951-20

4953-20

4955-20

4956-20

4958-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

200 m / 8800 m

100 m / 4400 m

80 m / 3520 m

50 m / 2000 m

50 m / 1500 m

Rodzaj opakowania

Na szpuli

Na szpuli

Na szpuli

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

WODA

Nazwa artykułu
Kod EAN

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż w pełnych rolkach

Zastosowanie
Rozmiar

Np. do fontann w domu, pomp do oczek wodnych, ﬁgurek fontannowych, pomp zanurzeniowych itp.
3 x 1 mm

Dodatkowe informacje

6 x 1,5 mm

8 x 1,5 mm

10 x 2 mm

12 x 2 mm

Bez oplotu / odporny na temperaturę (od -10°C do +50°C) / nie zawiera kadmu, ołowiu, baru ani substancji przetworzonych

Węże techniczne

Nazwa artykułu

Wąż przezroczysty

Wąż przezroczysty

Wąż przezroczysty

Wąż przezroczysty

Wąż przezroczysty

Nr artykułu

4960-20

4962-20

4964-20

4966-20

4968-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

50 m / 1500 m

50 m / 750 m

40 m / 480 m

25 m / 450 m

25 m / 225 m

Rodzaj opakowania

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

Kod EAN

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż w pełnych rolkach

Zastosowanie
Rozmiar
Dodatkowe informacje

Np. do fontann w domu, pomp do oczek wodnych, ﬁgurek fontannowych, pomp zanurzeniowych itp.
13 x 3 mm

16 x 2,5 mm

19 x 3 mm

25 x 3,5 mm

32 x 4 mm

Bez oplotu / odporny na temperaturę (od -10°C do +50°C) / nie zawiera kadmu, ołowiu, baru ani substancji przetworzonych

WODA
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Węże techniczne

Nazwa artykułu

Wąż przezroczysty
z oplotem

Wąż przezroczysty
z oplotem

Wąż przezroczysty
z oplotem

Wąż przezroczysty
z oplotem

Wąż przezroczysty
z oplotem

Nr artykułu

4971-20

4973-20

4975-20

4976-20

4978-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

50 m / 2200 m

50 m / 2200 m

40 m / 1760 m

50 m / 1500 m

50 m / 1500 m

Rodzaj opakowania

Na szpuli

Na szpuli

Na szpuli

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

Kod EAN

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż w pełnych rolkach

Zastosowanie

Polecany do sprężonego powietrza

Rozmiar

6 x 3 mm

8 x 3 mm

9 x 3 mm

10 x 3 mm

13 x 3,5 mm

Ciśnienie rozrywające

60 barów

60 barów

60 barów

60 barów

36 barów

Dodatkowe informacje
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Wytrzymały oplot / odporny na temperaturę (od -10°C do +50°C) / nie zawiera kadmu, ołowiu, baru ani substancji przetworzonych

WODA

Węże techniczne

Wąż przezroczysty, zielony

Wąż przezroczysty, zielony

Wąż przezroczysty, zielony

Wąż przezroczysty, zielony

Nr artykułu

4982-20

4985-20

4986-20

4988-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

200 m / 8800 m

100 m / 4400 m

80 m / 3520 m

50 m / 2200 m

Rodzaj opakowania

Na szpuli

Na szpuli

Na szpuli

Na szpuli

WODA

Nazwa artykułu
Kod EAN

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż w pełnych rolkach

Zastosowanie
Rozmiar

Do fontann pokojowych, pomp do oczek wodnych, ﬁgurek fontannowych, zwłaszcza do akwariów
4 x 1 mm

Dodatkowe informacje

6 x 1,5 mm

8 x 1,5 mm

10 x 2 mm

Bez oplotu / odporny na temperaturę (od -10°C do +50°C) / nie zawiera kadmu, ołowiu, baru ani substancji przetworzonych

Węże techniczne

Nazwa artykułu

Wąż żebrowany do oczek
wodnych

Wąż żebrowany do oczek
wodnych

Wąż żebrowany do oczek
wodnych

Wąż żebrowany do oczek
wodnych

Nr artykułu

7830-20

7831-20

7832-20

7833-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

25 m / 500 m

25 m / 450 m

25 m / 225 m

20 m / 120 m

Rodzaj opakowania

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

Na rolce tekturowej

Kod EAN

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż w pełnych rolkach

Zastosowanie
Rozmiar
Dodatkowe informacje

Do użytku w oczku i poza oczkiem
19 mm (3/4")

25 mm (1")

32 mm (1 1/4")

38 mm (1 1/2")

Z płaskimi miejscami podłączeniowymi do szczelnych połączeń. Nieprzepuszczający światła wąż z PE

WODA
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GARDENA armatura
techniczna
Funkcjonalny asortyment markowej jakości.
Do różnorodnych zastosowań w przemyśle, warsztacie i ogrodzie. Znakomita, czytelna prezentacja na
stoiskach prezentacyjnych do węży technicznych GARDENA oraz stojakach z armaturą.

Zraszacze do szybkozłączy mosiężnych

Nazwa artykułu

Szybkozłącze mosiężne
z końcówką do węża

Szybkozłącze mosiężne
z końcówką do węża

Szybkozłącze mosiężne
z końcówką do węża

Szybkozłącze mosiężne
z końcówką do węża

Nr artykułu

7100-20

7102-20

7103-20

7104-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

5 / 3240

5 / 1680

5 / 1680

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie
Używane do
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Wytrzymałe podłączenie początku i końca węża. Doskonałe do zastosowania w rolnictwie, przemyśle i ogrodzie
Węży 13 mm (1/2") i 16 mm (5/8")

WODA

Węża 19 mm (3/4")

Węża 25 mm (1")

Węża 32 mm (1 1/4")

Szybkozłącza mosiężne z gwintem wewnętrznym

Nazwa artykułu

Szybkozłącze mosiężne
z gwintem wewnętrznym

Szybkozłącze mosiężne
z gwintem wewnętrznym

Szybkozłącze mosiężne
z gwintem wewnętrznym

Szybkozłącze mosiężne
z gwintem wewnętrznym

Nr artykułu

7106-20

7108-20

7109-20

7110-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 3360

10 / 3360

5 / 3240

5 / 1680

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

21 mm (G 1/2")

26,5 mm (G 3/4")

WODA

Kod EAN

Zastosowanie
Gwint

Do produktów z gwintem zewnętrznym. Podłączenie do kranu
33,3 mm (G 1")

42 mm (G 1 1/4")

Szybkozłącza mosiężne z gwintem zewnętrznym

Nazwa artykułu

Szybkozłącze mosiężne
z gwintem zewnętrznym

Szybkozłącze mosiężne
z gwintem zewnętrznym

Szybkozłącze mosiężne
z gwintem zewnętrznym

Szybkozłącze mosiężne
z gwintem zewnętrznym

Nr artykułu

7112-20

7114-20

7115-20

7116-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 3360

10 / 3360

5 / 3240

5 / 3240

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

21 mm (G 1/2")

26,5 mm (G 3/4")

Kod EAN

Zastosowanie
Gwint

Do produktów z gwintem wewnętrznym, np. pomp
33,3 mm (G 1")

42 mm (G 1 1/4")

Zraszacze do szybkozłączy mosiężnych

Nazwa artykułu

Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych

Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych

Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych

Nr artykułu

7130-20

7131-20

7132-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 1008

3 / 1008

3 / 1080

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Używane do

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Węża 25 mm (1")

Kod EAN

Dodatkowe informacje

Z możliwością podłączenia do szybkozłącza mosiężnego. Płynnie regulowany strumień wody z możliwością zamknięcia wypływu

WODA
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Szybkozłącza mosiężne

Nazwa artykułu

Szybkozłącze
mosiężne – zaślepka

Rozdzielacz
do szybkozłączy
mosiężnych

Złączka mosiężna
do węży ciśnieniowych i ssących

Złączka mosiężna
do węży ciśnieniowych i ssących

Złączka mosiężna
do węży ciśnieniowych i ssących

Uszczelka

Nr artykułu

7118-20

7119-20

7120-20

7121-20

7122-20

5320-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

2 / 672

5 / 1680

5 / 1800

5 / 1800

20 / 1920

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Zastosowanie

Szybkozłącze –
zaślepka
do zamykania
rozdzielacza szybkozłączy GARDENA
(art. nr 7119)

Do podłączenia
równocześnie dwóch
węży oraz np. do
przejścia z węża
19 mm (3/4") na wąż
13 mm (1/2")

Używane do

Rozdzielacza do
szybkozłączy
(art. nr 7119)

Węży 19 mm (3/4"),
13 mm (1/2")

Dodatkowe informacje

–

–

Kod EAN

Do przewodów poddanych ciśnieniu roboczemu do 40 barów,
do węży ssących i wysokociśnieniowych

Węża 19 mm (3/4")

Węża 25 mm (1")

Zapasowa uszczelka
do wszystkich gwintowanych szybkozłączy
mosiężnych GARDENA

Węża 32 mm (1 1/4")

–

Zabezpieczenie przed poluzowaniem

–

Przyłącza kranowe mosiężne 2-częściowe

Nazwa artykułu

Przyłącze kranowe
mosiężne 2-częściowe

Przyłącze kranowe
mosiężne 2-częściowe

Przyłącze kranowe
mosiężne 2-częściowe

Przyłącze kranowe
mosiężne 2-częściowe

Przyłącze kranowe
mosiężne 2-częściowe

Nr artykułu

7140-20

7141-20

7142-20

7143-20

7144-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 6480

10 / 3360

5 / 3240

10 / 6480

10 / 6480

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Podłączenie do kranu

Gwint

26,5 mm (G 3/4")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4")

Używane do

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Węża 25 mm (1")

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Dodatkowe informacje
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Płaska uszczelka z tuleją i nakrętką. Nie nadaje się do pomp

WODA

Przyłącza kranowe mosiężne 1-częściowe

Nazwa artykułu

Przyłącze kranowe
mosiężne 1-częściowe

Przyłącze kranowe
mosiężne 1-częściowe

Przyłącze kranowe
mosiężne 1-częściowe

Przyłącze kranowe mosiężne
1-częściowe z uszczelką

Nr artykułu

7146-20

7147-20

7148-20

7149-20

10 / 6480

10 / 6480

10 / 6480

10 / 3600

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do produktów z gwintem wewnętrznym, np. rozdzielaczy podwójnych mosiężnych
19 mm (3/4") GARDENA, (art. nr 7155)

WODA

Kod EAN

Do produktów z gwintem
wewnętrznym

Gwint

26,5 mm (G 3/4")

26,5 mm (G 3/4")

33,3 mm (G 1")

47,9 mm (G 1 1/2")

Używane do

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Węża 19 mm (3/4")

Węża 32 mm (1 1/4")

Dodatkowe informacje

–

–

–

Z uszczelką

Przyłącza kranowe mosiężne 3-częściowe

Nazwa artykułu

Łącznik mosiężny 3-częściowy

Łącznik mosiężny 3-częściowy

Nr artykułu

7151-20

7152-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

5 / 3240

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Do łączenia i przedłużania węży

Gwint

26,5 mm (G 3/4")

33,3 mm (G 1")

Używane do

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Dodatkowe informacje

Płaska uszczelka. 3-częściowy mosiężny łącznik składający się z dwóch tulei i nakrętki

Rozdzielacz podwójny mosiężny / uszczelka

Nazwa artykułu

Rozdzielacz podwójny mosiężny 19 mm (3/4")

Uszczelka

Nr artykułu

7155-20

5321-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

10 / 4080

Rodzaj opakowania

Luzem

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Zastosowanie

Do równoczesnego podłączenia dwóch urządzeń, do rozgałęzienia węża,
do przejścia np. z węża 19 mm (3/4") na wąż 13 mm (1/2")

Do szybkozłącza z gwintem wewnętrznym

Gwint/Używane do

26,5 mm (G 3/4")

21 mm (G 1/2")

Dodatkowe informacje

–

Zawartość: 5 sztuk w blistrze

WODA
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Końcówki zraszające mosiężne

Nazwa artykułu

Zraszacz mosiężny standardowy

Zraszacz mosiężny standardowy

Zraszacz mosiężny standardowy

Nr artykułu

7160-20

7165-20

7166-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

5 / 3240

5 / 1680

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Używane do

Węża 13 mm (1/2")

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Zamykany strumień wody

•

•

Płynnie regulowany strumień wody

•

Dodatkowe informacje

Z tuleją na wąż

Kod EAN

•
Od pełnego strumienia do delikatnej mżawki
Z tuleją na wąż

Reparatory mosiężne

Nazwa artykułu

Reparator

Reparator

Reparator

Reparator

Nr artykułu

7180-20

7181-20

7182-20

7183-20

10 / 6480

10 / 6480

5 / 3240

5 / 3240

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Zastosowanie
Używane do
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Do przedłużenia lub naprawy węża

WODA

Węża 25 mm (1")

Węża 32 mm (1 1/4")

Opaski zaciskowe

Opaska zaciskowa

Opaska zaciskowa

Opaska zaciskowa

Opaska zaciskowa

Opaska zaciskowa

Opaska zaciskowa

Nr artykułu

7190-20

7191-20

7192-20

7193-20

7194-20

7195-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

20 / 10560

20 / 10560

20 / 5760

10 / 2880

10 / 2880

5 / 1440

Zastosowanie opakowania
jednostkowego

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

WODA

Nazwa artykułu
Kod EAN

Zastosowanie

Do podłączania węża

Używane do

Średnica 10 - 16 mm
(1/2")

Średnica 12 - 20 mm
(1/2")

Średnica 20 - 32 mm
(3/4")

Średnica 25 - 40 mm
(1")

Średnica 32 - 50 mm
(1 1/4")

Średnica 40 - 60 mm
(1 1/2")

Wymiary

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

9 mm

Materiał

Stal ocynkowana

Dodatkowe informacje

Opaski z gwintem ślimakowym, DIN 3017

Opaski zaciskowe / klemy / taśma uszczelniająca PTFE

Nazwa artykułu

Opaska zaciskowa

Opaska zaciskowa

Klema

Klema

Klema

Taśma uszczelniająca PTFE

Nr artykułu

7196-20

7197-20

7210-20

7211-20

7212-20

7219-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 1440

20 / 10560

10 / 3600

10 / 3600

10 / 3600

10 / 1560

Zawartość opakowania
jednostkowego

2 sztuki

2 sztuki

Luzem

Luzem

Luzem

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Do podłączenia węża

Do bezpiecznego podłączenia węży ssących lub wysokociśnieniowych

Do uszczelnienia
wszystkich gwintów
bez uszczelki gumowej
lub pierścienia
uszczelniającego

Używane do

Średnica
70 – 90 mm (3")

Średnica
7 – 11 mm

Węża 19 mm (3/4")

Węża 25 mm (1")

Węża 32 mm (1 1/4")

–

Wymiary

Szerokość opaski
zaciskowej 9 mm

Szerokość opaski
zaciskowej 5 mm

–

–

–

–

Materiał
Dodatkowe informacje

Stal ocynkowana
Opaski z gwintem ślimakowym, DIN 3017

Walcowany mosiądz z cynkowanymi śrubami sześciokątnymi i nakrętkami
–

–

WODA

–

PTFE
12 m, długość,
12 mm, szerokość,
0,1 mm grubość
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Filtry ssące mosiężne z zaworem zwrotnym / zawory zwrotne

Nazwa artykułu

Filtr ssący
mosiężny
z zaworem
zwrotnym

Filtr ssący
mosiężny
z zaworem
zwrotnym

Filtr ssący
mosiężny
z zaworem
zwrotnym

Zawór zwrotny
mosiężny

Zawór zwrotny
mosiężny

Zawór zwrotny
mosiężny

Nr artykułu

7220-20

7221-20

7222-20

7230-20

7231-20

7232-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 1680

5 / 1800

3 / 1008

5 / 1680

5 / 1800

3 / 1080

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

26,5 mm (G 3/4")

33,3 mm (G 1")

Kod EAN

Zastosowanie
Gwint

Do zasysania wody ze studni/zbiornika
26,5 mm (G 3/4")

Materiał

33,3 mm (G 1")

42 mm (G 1 1/4")

Zawór zwrotny

Korpus zaworu mosiężny, ﬁltr ssący drobnooczkowy ze stali nierdzewnej

Zawartość

Filtr ssący, zawór zwrotny, uszczelka

42 mm (G 1 1/4")

Obudowa wykonana z trwałego mosiądzu
–

–

–

Filtry ssące / tulejki mosiężne

Nazwa artykułu

Filtr ssący

Filtr ssący

Filtr ssący

Tulejka mosiężna

Tulejka mosiężna

Tulejka mosiężna

Nr artykułu

7240-20

7241-20

7242-20

7250-20

7251-20

7252-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

5 / 1680

5 / 1680

5 / 3240

5 / 3240

3 / 1944

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Filtr ssący do zaworów zwrotnych

Do ﬁltrów ssących z zaworem zwrotnym i do zaworów zwrotnych

Gwint

26,5 mm (G 3/4")

33,3 mm (G 1")

42 mm (G 1 1/4")

26,5 mm (G 3/4")

33,3 mm (G 1")

42 mm (G 1 1/4")

Używane do

–

–

–

Węża 19 mm (3/4")

Węża 25 mm (1")

Węża 32 mm (1 1/4")

Materiał
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Drobnooczkowy splot ze stali nierdzewnej

WODA

Mosiądz

Nazwa artykułu

Nypel
mosiężny

Nypel
mosiężny

Nypel mosiężny
gwintowany,
redukcyjny

Nypel mosiężny
gwintowany,
redukcyjny

Nypel mosiężny
gwintowany,
redukcyjny

Nypel mosiężny
gwintowany,
redukcyjny

Nr artykułu

7260-20

7261-20

7262-20

7263-20

7264-20

7265-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

5 / 3240

5 / 3240

5 / 3240

5 / 3240

5 / 3240

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

26,5 mm (G 3/4")
po obu stronach

33,3 mm (G 1")
po obu stronach

Gwint zewnętrzny
33,3 mm (G 1")
Gwint zewnętrzny
26,5 mm (G 3/4")

Gwint zewnętrzny
26,5 mm (G 3/4")
Gwint wewnętrzny
33,3 mm (G 1")

Kod EAN

Zastosowanie
Gwint

Do użycia np. z pompami

Do redukcji gwintu, np. do pomp

Gwint zewnętrzny
26,5 mm (G 3/4")
Gwint zewnętrzny
21 mm (G 1/2")

Gwint zewnętrzny
33,3 mm (G 1")
Gwint wewnętrzny
26,5 mm (G 3/4")

Nyple mosiężne / redukcje mosiężne

Nazwa artykułu

Nypel mosiężny
gwintowany, redukcyjny

Redukcja mosiężna

Redukcja mosiężna

Redukcja mosiężna

Redukcja mosiężna

Nr artykułu

7266-20

7270-20

7271-20

7272-20

7273-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

5 / 3240

5 / 3240

5 / 3240

5 / 3240

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do redukcji gwintu,
np. do pomp

Gwint

Gwint zewnętrzny
33,3 mm (G 1")
Gwint wewnętrzny
42 mm (G 1 1/4")

Kod EAN

Do redukcji gwintu
Gwint zewnętrzny
26,5 mm (G 3/4")
Gwint wewnętrzny
21 mm (G 1/2")

Gwint zewnętrzny
33,3 mm (G 1")
Gwint wewnętrzny
26,5 mm (G 3/4")

WODA

Gwint zewnętrzny
42 mm (G 1 1/4")
Gwint wewnętrzny
33,3 mm (G 1")

Gwint zewnętrzny
47,9 mm (G 1 1/2")
Gwint wewnętrzny
42 mm (G 1 1/4")
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WODA

Nyple mosiężne

Kolanka mosiężne

Nazwa artykułu

Kolanko mosiężne
z gwintem
wewnętrznym

Kolanko mosiężne
z gwintem
wewnętrznym

Kolanko mosiężne
z gwintem
wewnętrznym

Kolanko mosiężne
z gwintem
wewnętrznym
i zewnętrznym

Kolanko mosiężne
z gwintem
wewnętrznym
i zewnętrznym

Kolanko mosiężne
z gwintem
wewnętrznym
i zewnętrznym

Nr artykułu

7280-20

7281-20

7282-20

7283-20

7284-20

7285-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

5 / 1680

5 / 1800

5 / 1680

5 / 1800

5 / 1800

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

26,5 mm (G 3/4")

33,3 mm (G 1")

42 mm (G 1 1/4")

33,3 mm (G 1")

42 mm (G 1 1/4")

Kod EAN

Zastosowanie
Gwint

Do zmiany kierunku np. rury lub węża
26,5 mm (G 3/4")

Przyłącze kranowe mosiężne, kolanowe

Nazwa artykułu

Przyłącze kranowe kolanowe

Nr artykułu

7286-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 3240

Rodzaj opakowania

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

Zastosowanie

Do zmiany kierunku np. węża zasilającego pralkę

Gwint

26,5 mm (G 3/4")

Używane do

Węża 13 mm (1/2")

Krany

Nazwa artykułu

Kran z przyłączem węża

Kran z przyłączem węża

Zawór kulowy

Zawór kulowy

Nr artykułu

7330-20

7331-20

7332-20

7333-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 1800

5 / 800

5 / 1800

5 / 800

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Do użytku w domu i na zewnątrz

Do szybkiego otwierania pełnego strumienia wody.
Do użytku w domu i na zewnątrz

Podłączenie

Gwint 21 mm (G 1/2")

Gwint 26,5 mm (G 3/4")

Gwint 26,5 mm (G 3/4")

Gwint 33,3 mm (G 1")

Używane do

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Węża 13 mm (1/2")

Węża 19 mm (3/4")

Dodatkowe informacje
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Matowy, chromowany

WODA

Zawory kulowe

Nazwa artykułu

Zawór kulowy

Zawór kulowy

Zawór kulowy

Nr artykułu

7335-20

7336-20

7337-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 1680

5 / 1800

3 / 1080

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

21 mm (G 1/2") po obu stronach

26,5 mm (G 3/4") po obu stronach

Zastosowanie
Gwint wewnętrzny

WODA

Kod EAN

Do szybkiego otwierania pełnego strumienia wody

Dodatkowe informacje

33,3 mm (G 1") po obu stronach

Matowy, chromowany

Zawory zamykające / armatura do węży ciśnieniowych

Nazwa artykułu

Zawór zamykający

Zawór zamykający

Zawór zamykający

Armatura do węża
ciśnieniowego

Armatura do węża
ciśnieniowego

Nr artykułu

7340-20

7341-20

7342-20

7350-20

7352-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 1680

3 / 1008

3 / 1080

10 / 1080

10 / 1560

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Gwint wewnętrzny

Wyłącznie do wody

26,5 mm (G 3/4") po obu
stronach

Dodatkowe informacje

33,3 mm (G 1") po obu
stronach

42 mm (G 1 1/4") po obu
stronach

–

–

Do węży GARDENA:
przezroczystych z oplotem,
o średnicy 6 mm

Do węży GARDENA:
przezroczystych z oplotem,
o średnicy 9 mm

–

–

Ciśnienie robocze: do 12 barów

Z mosiężnym nyplem i szybkozłączem

PCW-reparatory

Nazwa artykułu

Reparator

Reparator

Reparator

Reparator

Reparator

Nr artykułu

7290-20

7291-20

7292-20

7293-20

7294-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

20 / 5760

20 / 5760

10 / 1560

10 / 1560

10 / 1560

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Używane do

Ø 4 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Zawartość

3 sztuki

3 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

Kod EAN

Zastosowanie

Do przedłużenia lub naprawy węża

WODA
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PCW-rozdzielacze T

Nazwa artykułu

Rozdzielacz T

Rozdzielacz T

Rozdzielacz T

Rozdzielacz T

Rozdzielacz T

Nr artykułu

7300-20

7301-20

7302-20

7303-20

7304-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 4080

10 / 1560

10 / 1560

10 / 1560

10 / 1560

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Używane do

Ø 4 mm

Ø 6 mm

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Ø 12 mm

Zawartość

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

Nazwa artykułu

Rozdzielacz T
z redukcją

Rozdzielacz T
z redukcją

Rozdzielacz T
z redukcją

Rozdzielacz T
z redukcją

Rozdzielacz T
z redukcją

Nr artykułu

7310-20

7311-20

7312-20

7313-20

7314-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 4080

10 / 1560

10 / 1560

10 / 1560

10 / 1560

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Do rozgałęziania węża

PCW-rozdzielacze T

Kod EAN

Zastosowanie

Do rozgałęziania węża

Używane do

Ø 4-6-4 mm

Ø 6-4-6 mm

Ø 8-6-8 mm

Ø 8-12-8 mm

Ø 12-6-12 mm

Zawartość

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

2 sztuki

PCW-reparatory

Nazwa artykułu

Redukcja

Redukcja

Redukcja

Nr artykułu

7320-20

7321-20

7322-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 4080

10 / 4080

10 / 1560

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Ø 6-4 mm

Ø 8-6 mm

Kod EAN

Zastosowanie
Używane do
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Do podłączenia węży o różnych średnicach

WODA

Ø 12-8 mm

ENGINEERED
IN GERMANY

GARDENA pompy
A N C JA J U

MIE

WODA

*

*

SZOWA
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Lider na rynku pomp
40 lat innowacji, z aż 40 miesięczną gwarancją.

Urodziny z innowacją, którą warto uczcić:
• Pompa akumulatorowa 18 V
• Do domu i ogrodu z możliwością używania na zewnątrz
• Prosty przekaz dla konsumenta w punkcie sprzedaży, nowe opakowanie, bogate w informacje
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Perfekcyjny produkt do wielu zastosowań
Nawadnianie

Wypompowywanie

Zaopatrywanie domu w wodę

Pompy nawadniające GARDENA nadają
się znakomicie do nawadniania ogrodów
przy użyciu wody ze studni, cysterny czy
zbiornika na deszczówkę, a także do
zwiększania ciśnienia wody w kranach.

Do osuszania lub wypompowywania
wody z zalanych piwnic, basenów,
stawów lub wykopów.

Do dostarczania wody do użytku domowego, ze studni, beczki na deszczówkę
- np. do pralki, spłukiwanie toalety lub
do nawadniania.

Pompy ogrodowe

Pompy zanurzeniowe do czystej
wody

Zestawy hydroforowe

Hydrofory elektroniczne
Pompy do deszczówki

Hydrofory elektroniczne

Pompy do brudnej wody

Automatyczne pompy głębinowe

Pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe
Do pompowania: wody wodociągowej, deszczowej oraz chlorowanej z basenu.
Nie nadaje się do użytku z wodą słoną, zanieczyszczoną substancjami żrącymi, palnymi oraz żywnością.
* Gwarancja nie ogranicza praw związanych z rękojmią. Warunki gwarancji dostępne są na stronie www.gardena.com/warranty lub +49 731 490 3773 (język niemiecki)

WODA

81

Pompy ogrodowe
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Nazwa artykułu

Pompa ogrodowa 3000/4

Pompa ogrodowa 3500/4

Pompa ogrodowa 3000/4 –
zestaw

Pompa ogrodowa 3500/4 –
zestaw

Nr artykułu

1707-20

1709-20

1717-20

1719-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 27

1 / 27

12 / 12

6 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Kod EAN

Zastosowanie

Do nawadniania, zwiększania ciśnienia, wypompowywania, przepompowywania wody

Moc znamionowa

600 W

800 W

600 W

800 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

3 100 l/h

3 600 l/h

3 100 l/h

3 600 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

36 m / 3,6 bara

41 m / 4,1 bara

36 m / 3,6 bara

41 m / 4,1 bara

Maks. wysokość samozasysania

7m

7m

7m

7m

Napęd pompy

Jet

Jet

Jet

Jet

Waga

6,5 kg

7 kg

11,5 kg

12 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

37 x 21 x 28 cm

37 x 21 x 28 cm

37 x 21 x 28 cm

37 x 21 x 28 cm

Kabel sieciowy

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

35° C

35° C

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Liczba wylotów wody

1

2

1

2

Ceramiczna powłoka/podwójne
uszczelnienie

•

•

•

•

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Śruba spustowa

•

•

•

•

Klasa zabezpieczenia

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Odporna na

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV

Dodatkowe informacje

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej
Komplet zawiera 20 m węża 13 mm (1/2"), armaturę i 3,5 m węża ssącego

Kompaktowe i wydajne modele dla początkujących

Komfortowe użytkowanie

Trwała i niezawodna budowa pompy o małych rozmiarach i dużej
stabilności.

Duży otwór wlewowy, ergonomiczny uchwyt i mała waga.
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Pompy ogrodowe

Nazwa artykułu

Pompa ogrodowa 4000/5

Pompa ogrodowa 5000/5

Pompa ogrodowa 6000/6 inox

Nr artykułu

1732-20

1734-20

1736-20

WODA
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Kod EAN

4 078500 173605
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 12

1 / 12

1 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zastosowanie
Moc znamionowa

Do nawadniania, zwiększania ciśnienia, wypompowywania, przepompowywania wody
1 100 W

1 300 W

1300 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

4 000 l/h

5 000 l/h

6000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

45 m / 4,5 bara

50 m / 5,0 barów

55 m /5,5 bara

Maks. wysokość samozasysania

8m

8m

8m

Napęd pompy

Jet

Jet

5-stopniowy

Waga

12,2 kg

13 kg

14,9 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

47 x 25 x 34 cm

47 x 25 x 34 cm

50 x 25 x 34 cm

Kabel sieciowy

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

35° C
33,3 mm (G 1")

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Liczba wylotów wody

2 (jeden można ustawić pod kątem)

2 (jeden można ustawić pod kątem)

2 (jeden można ustawić pod kątem)

Ceramiczna powłoka/podwójne
uszczelnienie

•

•

•

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Śruba spustowa

•

•

•

Wbudowany ﬁltr wstępny

•

•

•

Funkcja safe-pump/zabezpieczenie
przed pracą "na sucho"

–

•

•

Dodatkowe informacje

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Obudowa pompy z nierdzewnej stali. Cicha praca

Odporna na

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV

Promieniowanie UV

Klasa zabezpieczenia

IP X4

IP X4

IP X4

Funkcja safe-pump

Zintegrowany ﬁltr

Podwójne wyjście (jedno obrotowe)

Wyświetlacz stanu LED z funkcją ostrzegania
(komunikat o błędzie).

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami.

Możliwość równoczesnego podłączenia
dwóch urządzeń odbiorczych.

Zapewnia prawidłową pracę urządzenia.

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa (auto-oﬀ).
Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą
"na sucho".
WODA
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System akumulatorowy Li-Ion
18 V teraz również do pomp
Wodę wypompować! Całkiem proste jeśli mamy pompę GARDENA. Nie musimy mieć też dostępu do gniazdka
z prądem. Teraz w łatwy sposób można przepompować wodę lub podlać ogródek zasilając pompę wydajnym
akumulatorem 18 V. Koniec ograniczeń związanych z brakiem prądu w altance, w ogrodzie, na biwaku.
Ale najlepsze jest to, że akumulator 18 V zasila nie tylko nasze pompy, ale również inne urządzania systemu
18 V GARDENA HeartBeat.
Twoi klienci cieszą się swobodą i wydajnością pompy nawet tam, gdzie nie ma w pobliżu gniazkda z prądem:
na kempingu: na przykład w altanie, w ogrodach bez dostępu do zasilania lub na kempingu. A co najlepsze:
akumulator 18 V zasila również wszystkie pozostałe produkty systemu HeartBeat GARDENA 18 V.
•
•
•
•

Dzięki ciśnieniu 1,9 bara nadaje się również do mniejszych zraszaczy
3 poziomy mocy dla uzyskania najlepszej wydajności i czasu pracy
zwarta obudowa, łatwa w transporcie i przechowywaniu
dostępna jako pompa do wody deszczowej lub jako pompa zanurzeniowa do czystej wody

Jeden akumulator – wiele możliwości

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Pompa zanurzeniowa do
czystej wody 2000/2 Li-18

Pompa do deszczówki
2000/2 Li-18

ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60
EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23
TCS Li-18/20

THS Li-18/42
PowerMax Li-18/32

AccuJet Li-18
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Nazwa artykułu

Pompa do deszczówki
4000/2

Pompa do deszczówki
4000/2 automatic

Pompa do deszczówki 2000/2 Li-18 –
zestaw

Nr artykułu

1740-20

1742-20

1749-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 36

1 / 36

1 / 32

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Typ akumulatora/pojemność

–

–

18 V Li-Ion / 2,6 Ah

Czas pracy

–

–

60 min maks.

Czas ładowania

–

–

ok. 4 h

Kod EAN

Zastosowanie

Do nawadniania z wykorzystaniem np. zraszaczy, końcówek i pistoletów zraszających, Micro-Drip-System, do wypompowywania i przepompowywania wody

Moc znamionowa

500 W

500 W

–

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

4 000 l/h

4 000 l/h

1 900 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

20 m / 2,0 bary

20 m / 2,0 bary

19 m / 1,9 bar

Maks. głębokość zanurzenia

7m

7m

1,8 m

Napęd pompy

2-stopniowy

2-stopniowy

1-stopniowy

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

35° C

Waga ok.

6,0 kg

5,9 kg

2.5 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok

25 x 14,8 x 45 cm

25 x 14,8 x 45 cm

2 m H05 V V-F (między akumulatorem a pompą)

Kabel sieciowy

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

2 m H07 RNF

Gwint połączeniowy

3/4" rura montażowa do bezpiecznego zawieszenia pompy w zbiorniku na deszczówkę, ustawiona pod kątem, teleskopowa

Lina mocująca

–

–

Automatyczne włączanie/wyłączanie

–

•

–

Zabezpieczenie przed pracą
"na sucho"

Wyłącznik pływakowy

Wbudowane

Wbudowane

Podwójne uszczelnienie pomiędzy
komorą silnika i wirnikiem oraz
ceramiczna powłoka na wale silnika

•

•

–

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Cicha praca, nie wymagakonserwacji

Cicha praca, nie wymaga konserwacji

Cicha praca, nie wymaga konserwacji

Redukcja zasysania zanieczyszczeń

–

Stopa pompy i wbudowany ﬁltr

Dodatkowe informacje

Wał ze stali nierdzewnej. Z zaworem regulacyjnym i odcinającym

Regulowane poziomy mocy, wał ze stali szlachetnej.
Z zaworem regulacyjnym i odcinającym

Klasa zabezpieczenia

IP X8

IP X8

Pompa IPX8, pojemnik akumulatora IPX4

Inne

–

–

W zestawie akumulator Li-Ion BLI-18
i ładowarka18V

Wydajne i wszechstronne

Akumulator Li-Ion

Rura teleskopowa

Do nawadniania z wykorzystaniem
zraszaczy, końcówek i pistoletów
zraszających, Micro-Drip-System.

Bezprzewodowo, poręcznie, wygodnie - wyjątkowa pompa do wody deszczowej dostępna również
w wersji zasilanej akumulatorem Li-Ion 18 V.

Prowadzi wodę, bez strat, nad krawędzią beczki.

WODA
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Pompy głębinowe / automatyczne pompy zanurzeniowo-ciśnieniowe
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Nazwa artykułu

Pompa głębinowa
5500/5 inox

Pompa głębinowa
6000/5 inox

Pompa głębinowa
6000/5 inox
automatic

Pompa
zanurzeniowociśnieniowa 5500/3

Pompa
zanurzeniowociśnieniowa 6000/4

Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa
6000/5 automatic

Nr artykułu

1489-20

1492-20

1499-20

1461-20

1468-20

1476-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 24

1 / 24

1 / 19

1 / 37

1 / 27

1 / 28

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do obsługi zraszaczy
i systemów nawadniających, do pobierania
wody z dużych głębokości

Do obsługi zraszaczy
i systemów nawadniających, do pobierania
wody z dużych głębokości

Do automatycznego
dostarczania wody
do domu i ogrodu
bezpośrednio ze studni
lub zbiorników

Do obsługi zraszaczy
i systemów nawadniających, do pobierania
wody z dużych głębokości

Do obsługi zraszaczy
i systemów nawadniających, do pobierania
wody z dużych głębokości

Do automatycznego
dostarczania wody
do domu i ogrodu
bezpośrednio ze studni
lub zbiorników

Moc znamionowa

850 W

950 W

950 W

900 W

1.000 W

1 050 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

5 500 l/h

6 000 l/h

6 000 l/h

5 500 l/h

6 000 l/h

6 000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

45 m / 4,5 bara

50 m / 5,0 barów

50 m / 5,0 barów

30 m / 3,0 bary

40 m / 4,0 bary

45 m / 4,5 bara

Maks. głębokość zanurzenia

19 m

19 m

19 m

12 m

12 m

12 m
4-stopniowy

Napęd pompy

6-stopniowy

7-stopniowy

7-stopniowy

3-stopniowy

4-stopniowy

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

35° C

35° C

35° C

35° C

Waga ok.

7,5 kg

8,25 kg

9 kg

9,6 kg

10 kg

8 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

9,8 x 9,8 x 64 cm

9,8 x 9,8 x 65 cm

9,8 x 9,8 x 85 cm

15 x 15 x 45 cm

15 x 15 x 47 cm

15 x 15 x 51 cm

Kabel sieciowy

22 m / H07 RNF

22 m / H07 RNF

22 m / H07 RNF

15 m H07 RNF

15 m H07 RNF

15 m / H07 RNF

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

15 m

Gwint połączeniowy

Gwint wewnętrzny 40 mm (1 1/4"). Dzięki dołączonemu nyplowi możliwość przejścia na gwint
zewnętrzny 33,3 mm (1")

Lina mocująca

22 m

22 m

22 m

15 m

15 m

Automatyczne włączanie/wyłączanie

–

–

•

–

–

•

Zabezpieczenie przed pracą
"na sucho"

–

–

•

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy

•

Podwójne uszczelnienie pomiędzy
komorą silnika i wirnikiem oraz ceramiczna powłoka na wale silnika

•

•

•

•

•

•

Silnik kondensatorowy z
wyłącznikiem termicznym

Cicha praca, nie
wymaga konserwacji

Cicha praca, nie
wymaga konserwacji

Cicha praca, nie
wymaga konserwacji

Cicha praca, nie
wymaga konserwacji

Cicha praca, nie
wymaga konserwacji

Cicha praca, nie
wymaga konserwacji

Wbudowany ﬁltr do zanieczyszczeń

Wykonany ze stali nierdzewnej

Dodatkowe informacje

Odporna na korozję obudowa ze stali nierdzewnej. Szczególnie polecana do
studni głębinowej o średnicy od 100 mm. Wał ze stali nierdzewnej.

Klasa zabezpieczenia

IP X8

IP X8

IP X8

Wał ze stali nierdzewnej,
Szczególnie polecana do studni i beczek na wodę o średnicy od 150 mm.
IP X8

Ograniczone zasysanie
brudu

Średnica pompy 98 mm

Dołączona stopa stabilizuje
pompę w beczce lub studni
redukując zasysanie brudu.

Pompy głębinowe są idealne
do wykorzystania w studniach
głębinowych o średnicy od
100 mm.
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IP X8

IP X8

Zestawy hydroforowe

Nazwa artykułu

Zestaw hydroforowy 3000/4 eco

Zestaw hydroforowy 4000/5 eco

Zestaw hydroforowy 5000/5 eco

Zestaw hydroforowy 5000/5
eco inox

Nr artykułu

1753-20

1754-20

1755-20

1756-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/5

1/5

1/5

1/5

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Moc znamionowa

650 W

850 W

1 100 W

Tryb "eco"

•

•

•

•

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

2 800 l/h

3 500 l/h

4 500 l/h

4 500 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

40 m / 4,0 bary

45 m / 4,5 bara

50 m / 5,0 barów

50 m / 5,0 barów

Ciśnienie włączające

1,5 bara +/- 0,1 bara

1,5 bara +/- 0,1 bara

1,8 bara +/- 0,1 bara

1,8 bara +/- 0,1 bara

Ciśnienie wyłączające eco/maks.

2,2 / 3,2 bara

2,2 / 3,2 bara

2,5 / 3,5 bara

2,5 / 3,5 bara

Kod EAN

Zastosowanie

Do automatycznego zasilania domu i ogrodu w wodę
1 200 W

Maks. wysokość samozasysania

8m

8m

8m

8m

Napęd pompy

Jet

Jet

Jet

Jet

Waga ok.

14 kg

15,3 kg

17,5 kg

17,3 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

45 x 29 x 62 cm

45 x 29 x 62 cm

45 x 29 x 62 cm

45 x 29 x 62 cm

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

35° C

35° C

Kabel sieciowy

1,5 m H05 RNF

1,5 m H05 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Liczba wylotów wody

1

3

3

3

Zabezpieczenie przed pracą
"na sucho"

–

•

•

•

Wielofunkcyjny wyłącznik (włączanie/
wyłączanie /obsługa ręczna/automatyczna)

–

•

•

•

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Śruba spustowa

•

•

•

•

Dodatkowe informacje

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Zbiornik na wodę i wał
ze stali nierdzewnej

Klasa zabezpieczenia

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Zbiornik

Cechy

Nie wymaga konserwacji przez 5 lat

Powłoka ceramiczna, podwójne uszczelnienie, zintegrowany ﬁltr wstępny, zawór zapobiegający cofaniu się pompowanej cieczy,
automatyczne włączanie i wyłączanie, wyłącznik termiczny

Praca w trybie eco

Bezpieczna technologia

Bezstopniowa praca w trybie eco umożliwia
oszczędzenie do 15% energii w porównaniu z normalnym trybem pracy.

Bezpieczna technologia z zabezpieczeniem
przed pracą "na sucho" i automatycznym
włącznikiem zapobiegającym przegrzaniu
się pompy.
WODA

Zbiornik nie wymaga żadnej
konserwacji przez 5 lat
Membrana nie wymaga wymiany.
Nie trzeba uzupełniać powietrza.
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Odporne
na warunki
atmosferyczne

Nazwa artykułu

Hydrofor elektroniczny
3500/4 E

Hydrofor elektroniczny
4000/5 E

Hydrofor elektroniczny
5000/5E LCD

Hydrofor elektroniczny
6000/6E LCD inox

Nr artykułu

1757-20

1758-20

1759-20

1760-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 21

1 / 12

1 / 12

1 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Do automatycznego zasilania domu i ogrodu w wodę

Moc znamionowa

800 W

1 100 W

1 300 W

1 300 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

3 500 l/h

4 000 l/h

5 000 l/h

6 000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

40 m / 4,0 bary

45 m / 4,5 bara

50 m / 5,0 barów

55 / 5,5 bara

Ciśnienie przy włączaniu

2,5 +/- 0,2 bara

3,0 +/- 0,2 bara

3,2 +/- 0,2 bara

3,2 +/- 0,2 bara

Maks. wysokość samozasysania

7m

8m

8m

8m

Napęd pompy

Jet

Jet

Jet

5-stopniowy

Waga ok.

8,3 kg

12,6 kg

13,4 kg

15,2 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

44 x 20 x 30 cm

47 x 26 x 34 cm

47 x 26 x 34 cm

50 x 26 x 34 cm

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

35° C

35° C

Kabel sieciowy

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF
33,3 mm (G 1")

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Liczba wylotów wody

1

2 (jeden można ustawić pod kątem)

2 (jeden można ustawić pod kątem)

2 (jeden można ustawić pod kątem)

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Nie wymaga konserwacji

Śruba spustowa

•

•

•

•

Wyświetlacz z informacjami

LED

LED

Wyświetlacz LCD (w 24 językach)

Wyświetlacz LCD (w 24 językach)

Program do poboru małych
ilości wody

•

•

•

•

Dodatkowe informacje

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Obudowa pompy i wał ze
stali nierdzewnej, cicha praca

Klasa zabezpieczenia

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Odporna na

Deszcz i promieniowanie UV

Deszcz i promieniowanie UV

Deszcz i promieniowanie UV

Deszcz i promieniowanie UV

Cechy

Powłoka ceramiczna, podwójne uszczelnienie, zintegrowany ﬁltr wstępny, automatyczne włączanie i wyłączanie,
sygnalizacja kapania, zabezpieczenie przed pracą "na sucho

NOWOŚĆ

Odporna na warunki
atmosferyczne

Zintegrowany ﬁltr

Program do poboru małych
ilości wody

Duży wyświetlacz LCD

Pompa może być zainstalowana
na zewnątrz. Mniejsza odległość
do zbiornika zapewni wyższą
efektywność.

Chroni pompę przed
uszkodzeniem.

Bezproblemowa eksploatacja przy
poborze także małych ilości wody.

Pełna kontrola wszystkich funkcji
pompy. Pełne informacje tekstowe
dotyczące ewentualnych
usterek i ich usuwania.
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GARDENA smart system – zestaw startowy – hydrofor elektroniczny

GARDENA smart system – rozbudowa

Nazwa artykułu

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E – zestaw

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E

Nr artykułu

19106-20

19080-20

1 / 12

WODA

ENGINEERED
IN GERMANY

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zawartość

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E, smart router

smart hydrofor elektroniczny 5000/5E

Możliwość rozbudowy

Wszystkie dodatkowe produkty smart system

Wszystkimi zestawami smart system

Możliwe zastosowania

Automatyczne wykorzystanie wody z własnego ujęcia – do podlewania ogrodu lub w domu

Moc znamionowa

1300 W

1300 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

5000 l/h

5000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

50 m / 5,0 barów

50 m / 5,0 barów

Maks. wysokość samozasysania

8m

8m

Napęd pompy

Jet

Jet

Waga

14 kg

13,4 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

47 x 26 x 34 cm

47 x 26 x 34 cm

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

Kabel sieciowy

1,5 m H07 RNF

1,5 m H07 RNF

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Liczba wyjść

2 (jedno można ustawić pod kątem)

2 (jedno można ustawić pod kątem)

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Bezobsługowy

Bezobsługowy

Sterownik nawadniania

•

•

Programator czasowy

•

•

Program do małych ilości

•

•

Osobna śruba spustowa wody

•

•

Klasa zabezpieczenia

IP X4

IP X4

Odporna na

Deszcz i promieniowanie UV

Deszcz i promieniowanie UV

Cechy
Sterowanie za pomocą aplikacji smart
Wymagania
Dodatkowe informacje

Powłoka ceramiczna / podwójne uszczelnienie, zintegrowany ﬁltr wstępny, automatyczne włączanie i wyłączanie, ostrzeżenie przed kapaniem wody,
zabezpieczenie przed pracą na „sucho”
Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej
Dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC

smart router, dostęp do internetu oraz smartfon, tablet lub PC
Proste aktualizowanie oprogramowania, wał ze stali nierdzewnej

WODA
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Pompy zanurzeniowe do czystej wody

ENGINEERED
IN GERMANY

Nazwa artykułu

Pompa zanurzeniowa
7000/C

Pompa zanurzeniowa
7000

Pompa zanurzeniowa
9000 aquasensor

Pompa zanurzeniowa
13000 aquasensor

Pompa zanurzeniowa
21000 inox

Nr artykułu

1661-20

1780-20

1783-20

1785-20

1787-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 41

1 / 48

1 / 36

1 / 36

1 / 28

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do wypompowywania czystej i lekko zabrudzonej wody

Moc znamionowa

300 W

250 W

320 W

650 W

1.000 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

7 000 l/h

7 000 l/h

9 000 l/h

13 000 l/h

21 000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

5 m / 0,5 bara

6 m / 0,6 bara

7 m / 0,7 bara

8 m / 0,8 bara

11 m / 1,1 bara

Funkcja automatyczna

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy

Aquasensor

Aquasensor

Wyłącznik pływakowy

Maks. głębokość zanurzenia

7m

7m

7m

7m

7m

Wypompowywanie do poziomu

5 mm

1 mm

1 mm

1 mm

3 mm

Maks. wielkość ziarna

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Waga ok.

3,8 kg

4,3 kg

3,8 kg

5,4 kg

8,3 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

23 x 20 x 29 cm

23 x 16 x 27 cm

28 x 17 x 25 cm

28 x 17 x 28 cm

32 x 18 x 34 cm

Kabel sieciowy

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

10 m H07 RNF

10 m H07 RNF

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

35° C

35° C

35° C

Gwint połączeniowy

41,9 mm (G 1 1/4")

41,9 mm (G 1 1/4")

41,9 mm (G 1 1/4")

41,9 mm (G 1 1/4")

47,8 mm (G 1 1/2")

Złącze uniwersalne

3 oddzielne adaptery do węży
13 mm (1/2”), 16 mm (5/8”),
19 mm (3/4”), 25 mm (1”),
38 mm (1 1/2”)

Do węży 13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"), 19 mm
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm
(1 1/2")

Do węży 13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"), 19 mm
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm
(1 1/2")

Do węży 13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"), 19 mm
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm
(1 1/2")

Do węży 13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"), 19 mm
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm
(1 1/2"), 50 mm (2")

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Dodatkowe informacje

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Obudowa pompy i wał ze
stali nierdzewnej

Klasa zabezpieczenia

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

Innowacyjna technologia aquasensor

Idealne pompy zanurzeniowe
Wydajne – niezawodne – wygodne

Automatyczne odwadnianie uruchamia się
już przy minimalnym stanie wody 5 mm.

Nowatorski system zapięć:
wygodne serwisowanie, proste usuwanie
usterek.

Technologia czujników: istnieje możliwość
ustawienia wysokości włączania i wyłączania
aquasensora.

Uchwyt ułatwia przełączanie pompy na ręczny
tryb pracy.

Kompaktowa budowa (bez wyłącznika
pływakowego) pozwala na instalację
w wąskich miejscach.
Wypompowywanie do poziomu 1 mm.
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Akumulatorowe pompy zanurzeniowe do czystej wody

ENGINEERED
IN GERMANY

Nazwa artykułu

Pompa zanurzeniowa do czystej wody 2000/2 Li-18 – zestaw

Nr artykułu

1748-20

WODA

NOWOŚĆ

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Typ akumulatora/pojemność

18 V Li-Ion / 2,6 Ah

Czas pracy

60 min maks.

Czas ładowania

ok. 4 h

Zastosowanie

Do wypompowywania czystej i lekko zabrudzonej wody

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

1900 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

19 m / 1,9 bar

Funkcja automatyczna

1,8 m

Maks. głębokość zanurzenia

5 mm

Maks. wielkość ziarna

0,5 mm

Waga ok.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.
Kabel sieciowy

2m H07 RNF (między pompą a akumulatorem)

Maks. temperatura płynu

35° C

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

Złącze uniwersalne

Do węży 19 mm (3/4”) i 25 mm (1”)

Silnik na prąd stały
z wyłącznikiem termicznym

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Dodatkowe informacje

Regulowane poziomy mocy, wał ze stali szlachetnej.

Klasa zabezpieczenia

Pompa IPX8, pojemnik akumulatora IPX4

Inne

W zestawie akumulator Li-Ion BLI-18 i ładowarka 18V

Regulowana wydajność

Kompaktowa budowa

Wymienny akumulator litowo-jonowy

3 poziomy mocy pozwalają na dostosowanie użytej mocy pompy do czasu działania
akumulatora.

Pojemnik na akumulator można przymocować
na pompie dla wygodniejszego transportu i
przechowywania.

Wyświetlacz LED wskazuje stan naładowania
akumulatora. Duża pojemność gwarantuje
wyjątkowo długi czas pracy urządzeń.
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Pompy zanurzeniowe do brudnej wody

ENGINEERED
IN GERMANY

Nazwa artykułu

Pompa do brudnej wody
7000/D

Pompa do brudnej wody
7500

Pompa do brudnej wody
8500 aquasensor

Pompa do brudnej wody
13000 aquasensor

Pompa do brudnej wody
20000 inox

Nr artykułu

1665-20

1795-20

1797-20

1799-20

1802-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 37

1 / 48

1 / 30

1 / 26

1 / 30

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Moc znamionowa

300 W

340 W

380 W

680 W

1.050 W

Maks. ilość przetłaczanej cieczy

7 000 l/h

7 500 l/h

8 300 l/h

13 000 l/h

20 000 l/h

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

5 m / 0,5 bara

6 m / 0,6 bara

6 m / 0,6 bara

9 m / 0,9 bara

11 m / 1,1 bara

Funkcja automatyczna

Wyłącznik pływakowy

Wyłącznik pływakowy

Aquasensor

Aquasensor

Wyłącznik pływakowy

Maks. głębokość zanurzenia

7m

7m

7m

7m

7m

Kod EAN

Zastosowanie

Do wypompowywania brudnej wody

Maks. wielkość ziarna

25 mm

25 mm

30 mm

30 mm

38 mm

Waga ok.

4 kg

4,3 kg

4 kg

5,6 kg

8,3 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.

23 x 20 x 31 cm

27 x 16 x 29 cm

26 x 18 x 31 cm

26 x 19 x 34 cm

30 x 19 x 39 cm

Kabel sieciowy

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

10 m H05 RNF

10 m H07 RNF

10 m H07 RNF

Maks. temperatura płynu

35° C

35° C

35° C

35° C

35° C

Gwint połączeniowy

41,9 mm (G 1 1/4")

41,9 mm (G 1 1/4")

41,9 mm (G 1 1/4")

41,9 mm (G 1 1/4")

47,8 mm (G 1 1/2")

Złącze uniwersalne

3 oddzielne adaptery do węży
13 mm (1/2”), 16 mm (5/8”),
19 mm (3/4”), 25 mm (1”),
38 mm (1 1/2”)

Do węży 13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"),
19 mm (3/4"), 25 mm (1"),
38 mm (1 1/2")

Do węży 13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"), 19 mm
(3/4"), 25 mm (1"),
38 mm (1 1/2")

Do węży 13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"), 19 mm
(3/4"), 25 mm (1"),
38 mm (1 1/2")

Do węży 13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"), 19 mm
(3/4"), 25 mm (1"), 38 mm
(1 1/2"), 50 mm (2")

Silnik kondensatorowy
z wyłącznikiem termicznym

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Cicha praca, nie wymaga
konserwacji

Dodatkowe informacje

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Wał ze stali nierdzewnej

Obudowa pompy i wał
ze stali nierdzewnej

Klasa zabezpieczenia

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

Innowacyjna
technologia aquasensor
Pompa zanurzeniowa
włącza się automatycznie
przy poziomie wody
od 65 mm.
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Nazwa artykułu

Filtr do pompy

Filtr do pompy

Wyłącznik pływakowy

Elektroniczny włącznik
hydroforowy

Zabezpieczenie przed
pracą "na sucho"

Nr artykułu

1731-20

1730-20

1735-20

1739-20

1741-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 202

2 / 120

2 / 172

2 / 90

2 / 232

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do ochrony pompy przed
uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniami

Do ochrony pompy przed
uszkodzeniem spowodowanym zanieczyszczeniami

Włącza i wyłącza pompę
automatycznie według
aktualnego poziomu wody

Do zmiany pomp
ogrodowych w
elektroniczne hydrofory

Wyłącza pompę
automatycznie w przypadku
braku przepływu wody
–

Przepływ wody

Do 3 000 l/h

Do 6 000 l/h

–

–

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

–

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

18 x 12 x 19 cm

18 x 12 x 39 cm

12 x 8 x 4 cm

9 x 16 x 26 cm

9,5 x 7 x 16 cm

Używać w połączeniu z

Pompami ogrodowymi, hydroforami elektronicznymi,
zestawami hydroforowymi

Pompami zanurzeniowymi,
pompami zanurzeniowo-ciśnieniowymi, pompami
ogrodowymi, zestawami
hydroforowymi

Pompami ogrodowymi

Pompami ogrodowymi,
pompami zanurzeniowociśnieniowymi, zestawami
hydroforowymi

Dodatkowe informacje

Z ﬁltrem, który można czyścić, zalecany szczególnie przy
wypompowywaniu wody zapiaszczonej

Dostarczany z 10 m
specjalnego kabla zasilania
H07 RNF

Oferuje 3 funkcje:
– wyłącznik hydroforowy do
automatycznego włączania/wyłączania
– zabezpieczenie przed
pracą "na sucho"
– automatyczne ustawianie
ciśnienia, przy którym
pompa się wyłączy.
Ciśnienie włączające (ok.
2,0 bary) jest ustawione
fabrycznie

–

IPX8

IPX4

IPX4

Klasa zabezpieczenia

–

–

Przykładowe zastosowania

WODA
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Osprzęt do pomp

Osprzęt do pomp

Nazwa artykułu

Króciec do pompy
zanurzeniowej

Króciec do pompy
zanurzeniowej

Przyłącze do pompy

Zestaw przyłączeniowy
węża do pompy

Zestaw przyłączeniowy
węża do pompy

Nr artykułu

1743-20

1744-20

1745-20

1750-20

1752-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 936

6 / 936

6 / 1296

6 / 936

6 / 756

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do łączenia pomp
zanurzeniowych z gwintem
wewnętrznym z systemem
połączeniowym GARDENA

Do łączenia pomp
zanurzeniowych z gwintem
wewnętrznym z systemem
połączeniowym GARDENA

Do łączenia pomp (pomp
ogrodowych, elektronicznych
hydroforów, zestawów
hydroforowych, pomp
zanurzeniowo- ciśnieniowych) z gwintem
wewnętrznym z systemem
połączeniowym GARDENA

Do łączenia węży 13 mm
(1/2") z pompami
z gwintem zewnętrznym
33,3 mm (G 1")

Do łączenia węży 19 mm
(3/4") z pompami
z gwintem zewnętrznym
33,3 mm (G 1")

Gwint

33,3 mm (G 1") /
33,3 mm (G 1")

42 mm (G 5/4") /
33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1") /
33,3 mm (G 1")

–

–

Zawartość

–

–

–

1 x przyłącze kranowe
(art. nr 18202),
1 x szybkozłącze
(art. nr 18215)

1 x przyłącze kranowe
(art. nr 2802),
1 x szybkozłącze
(art. nr 2817)

Dodatkowe informacje

–

–

–

–

Armatura "Proﬁ-System",
zapewnia większy przepływ
wody

Przykładowe zastosowania

Mini-pompa

Akcesoria do pomp

Nazwa artykułu

Mini-pompa

Nr artykułu

1490-20

Kod EAN

Nazwa artykułu

Akumulator BLi-18

Szybka ładowarka
QC18

Ładowarka 18 V

Nr artykułu

9839-20

8832-20

8833-20

Kod EAN

4 078500 149006
Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa

5 / 350
1/–

3/–

Opakowanie kartonowe

Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa

2 / 480

Rodzaj opakowania
Opakowanie – inne informacje

–

Rodzaj opakowania

Zastosowanie

Do wypompowywania niewielkich ilości czystej wody.
Pasuje do każdej wiertarki

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Maks. pojemność

2 400 l/h

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Maks. wys. podnoszenia/ciśnienia

30 m / 3,0 bary

Pasuje do

Art. nr 9823, 9825,
9335, 8881, 8866,
5039, 9837, 9838,
1748 , 1749

Art. nr 9839, 9840
(18 V narzędzia
akumulatorowe)

Art. nr 9839, 9840
(18 V narzędzia
akumulatorowe)

Maks. wysokość ssania

3m

Maks. obroty

3 400 obr./min
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WODA

Węże ssące

Nazwa artykułu

Armatura ssąca

Armatura ssąca

Wąż ssący

Nr artykułu

1411-20

1418-20

1412-20

Kod EAN

4 078500 141802

4 078500 141208

1 / 72

1 / 36

1 / 72

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do zasysania wody ze studni/zbiornika

Do zasysania wody ze studni/zbiornika

Do przedłużenia armatury ssącej lub do użycia
z ﬁltrami ssącymi

Gwint połączeniowy

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

33,3 mm (G 1")

Średnica

25 mm (1")

25 mm (1")

25 mm (1")

Długość

3,5 m

7m

3,5 m

Typ węża

Wąż spiralny

Wąż spiralny

Wąż spiralny

Odporność na podciśnienie

•

•

•

Dodatkowe informacje

Gotowa do połączenia.
Z ﬁltrem ssącym i zaworem zwrotnym

Gotowa do połączenia.
Z ﬁltrem ssącym i zaworem zwrotnym

Gotowy do połączenia

WODA

4 078500 141109
Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa

Przykład zastosowania

Nazwa artykułu

Wąż ssący (3/4")

Wąż ssący (1")

Wąż ssący (5/4")

Nr artykułu

1720-22

1721-22

1722-22

Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa

50 m / 500

45 m / 270

25 m / 150

Rodzaj opakowania

W rolkach bez armatury

W rolkach bez armatury

W rolkach bez armatury

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż w pełnych rolkach

Sprzedaż w pełnych rolkach

Sprzedaż w pełnych rolkach

Zastosowanie

Do indywidualnych długości węży ssących

Do indywidualnych długości węży ssących

Do indywidualnych długości węży ssących

Gwint połączeniowy

–

–

–

Średnica

19 mm (3/4")

25 mm (1")

32 mm (5/4")

Długość

50 m

45 m

25 m

Typ węża

Wąż spiralny

Wąż spiralny

Wąż spiralny

Odporność na podciśnienie

•

•

•

Dodatkowe informacje

–

–

–

Kod EAN

Przykład zastosowania

WODA
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Armatura do węży ssących

Nazwa artykułu

Armatura do węża ssącego (3/4")

Armatura do węża ssącego (1")

Filtr ssący z zaworem zwrotnym (3/4")

Nr artykułu

1723-20

1724-20

1726-20

Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa

6 / 936

6 / 936

4 /384

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do odpornego na próżnię połączenia
węża ssącego z pompą

Do odpornego na próżnię połączenia
węża ssącego z pompą

Podłączenie do węża ssącego

Gwint połączeniowy

Gwint wewnętrzny 33,3 mm (G 1")

Gwint wewnętrzny 33,3 mm (G 1")

–

Do węża ssącego o średnicy

19 mm (3/4")

25 mm (1")

19 mm (3/4")

Odporność na podciśnienie

•

•

•

Z opaską zaciskową

•

•

•

Dodatkowe informacje

–

–

–

Kod EAN

Przykład zastosowania

Nazwa artykułu

Filtr ssący z zaworem zwrotnym (1")

Filtr ssący z zaworem zwrotnym

Wąż ssący do studni abisyńskiej (1")

Nr artykułu

1727-20

1728-20

1729-20

Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa

4 / 384

4 / 384

4 / 280

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Podłączenie do węża ssącego

Podłączenie do węża ssącego

Do odpornego na próżnię połączenia pompy
ze studnią abisyńską lub przewodami rurowymi

Gwint połączeniowy

–

–

Gwint wewnętrzny 33,3 mm (G 1") po obu
stronach

Kod EAN

Do węża ssącego o średnicy

25 mm (1")

19 mm (3/4") / 25 mm (1")

25 mm (1")

Odporność na podciśnienie

•

•

•

Z opaską zaciskową

•

•

W pełni zmontowany

Dodatkowe informacje

–

Solidne wykonie z metalu połączonego
z tworzywem sztucznym

Długość 0,5 m

Przykład zastosowania
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WODA

Każda kropla się liczy
Mądre podlewania –
używaj wodę efektywnie

d

a.c

WODA

o m / cl eve r w

Micro-Drip-System
• Dozuje idealną ilość wody
• Bezpośrednio nawadnia korzeń
• Pozwala oszczędzić do 70% wody
w porównaniu do zwykłych metod

Nawadnianie roślin domowych
i balkonowych w czasie urlopu
• Zapewnia roślinom wodę gdy jesteś
poza domem
• Dostarcza idealną ilość wody
• Nie wymaga bieżącej wody
Sterownik nawadniania
• Dba o rośliny kiedy jesteś poza
domem
• Nawadnia nocą lub nad ranem
kiedy straty związane z parowaniem
są najmniejsze
• Unika niepotrzebnego nawadniania
gdy gleba jest wilgotna i podlewanie
nie jest konieczne

Zobacz więcej na www.gardena.com

WODA
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Każda
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Efektywne rozwiązania GARDENA pomagają
dbać o rośliny w sposób zrównoważony

szczędza
ia o
ją
an

wodę
ce

Efektywne nawadnianie
• Oszczędza wodę i pieniądze
• Wspiera wzrost i zdrową kondycję roślin
• Oszczędza czas i jest wygodniejsze

Rozwi
ąz

Woda jest cennym zasobem, z którego należy oszczędnie korzystać:
każda kropla się liczy. Szczególnie ważne jest efektywne nawadnianie
ogrodu. Rozwiązania GARDENA dostarczają każdej roślinie dokładnie tyle
wody, ile potrzebuje - nie za dużo i nie za mało. Taki sposób nawadniania
nie tylko oszczędza wodę, ale też pozwala na optymalny wzrost roślin.
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Oszczędny sposób nawadniania ogrodu.
•

Wszechstronne zastosowanie na balkonach, tarasach oraz w ogródkach kwiatowych i warzywnych

•

Innowacyjne, inteligentne rozwiązania systemowe ułatwiające wygodne użytkowanie

•

Możliwość automatycznego sterowania za pomocą sterowników nawadniania GARDENA
ELEMENT Y SYSTEMU
P O C Z ĄT E K S Y S T E M U

TECHNIK A ŁĄCZENIA

TAR AS / BALKON
DONICZKI, SKRZYNKI BALKONOWE

GRZĄDKI I R ABAT Y
R A B AT Y K W I AT O W E I WA R Z Y W N E

R ZĘDY ROŚLIN

Doniczki z roślinami

Grządki i rabaty

Rzędy roślin

Precyzyjne nawadnianie roślin
w doniczkach i skrzynkach za pomocą
kroplowników

Dysze zraszające umożliwiają optymalne
nawodnienie roślin w krótkim okresie
wegetacji, rosnących na grządkach
i rabatach kwiatowych

Nawadnianie korzeni z dużą precyzją
dzięki wykorzystaniu linii kroplujących

- Regulacja ilości wody

- Urządzenie samo się oczyszcza
Opatentowana technika łączenia
rur „Quick & Easy”
- Trwałe i szczelne połączenie rur
- Łatwość rozłączania w razie potrzeby
- Szybsza budowa i przebudowa systemu
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- Samoczyszczące kroplowniki
- Specjalna technologia systemu
labiryntów zapobiega przenikaniu
korzeni do kroplowników

- Po zakręceniu kranu woda nie kapie
z kroplowników
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GARDENA
Micro-Drip-System
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Zestawy do nawadniania roślin doniczkowych

szczędza
ia o
ją
an

wodę
ce

a.c

o m / cl eve r w

at

Nazwa artykułu

Zestaw podstawowy S
do roślin doniczkowych

Zestaw podstawowy S do roślin
doniczkowych –
oferta promocyjna (display)

Zestaw podstawowy M do roślin
doniczkowych

Zestaw podstawowy M
automatic do roślin
doniczkowych

Nr artykułu

13000-20

13000-32

13001-20

13002-20

Kod EAN

4 078500 018364

4 078500 018388

4 078500 018401

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4/

36 / 144

3 / 30

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

2 / 24
Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w display'u po
36 sztuki

–

–

Zastosowanie

Do 5 doniczek

Do 5 doniczek

Do 7 doniczek i 3 skrzynek

Do 7 doniczek i 3 skrzynek

Zawartość

1 szybkozłącze z gwintem 917,
1 reduktor ciśnienia 1000,
10 m rury rozdzielczej,
5 regulowanych kroplowników
końcowych 0-10 l/h,
1 korek zamykający 4,6 mm (3/16"),
5 rozdzielaczy T 4,6 mm (3/16"),
5 szpilek utrzymujących rurę
4,6 mm (3/16")

1 szybkozłącze z gwintem 917,
1 reduktor ciśnienia 1000,
10 m rury rozdzielczej,
5 regulowanych kroplowników
końcowych 0-10 l/h,
1 korek zamykający 4,6 mm (3/16"),
5 rozdzielaczy T 4,6 mm (3/16"),
5 szpilek utrzymujących rurę
4,6 mm (3/16")

1 reduktor ciśnienia 1000,
15 m rury montażowej,
10 m rury rozdzielczej,
1 rozdzielacz T 13 mm (1/2")
7 regulowanych kroplowników
końcowych 0-10 l/h,
9 kroplowników rzędowych 2 l/h,
10 rozdzielaczy T z redukcją,
2 korki zamykające 13 mm (1/2"),
3 korki zamykające 4,6 mm (3/16"),
10 szpilek utrzymujących rurę
13 mm (1/2"),
15 szpilek utrzymujących rurę
4,6 mm (3/16"),
1 igła czyszcząca

1 sterownik nawadniania Flex,
1 reduktor ciśnienia 1000,
15 m rury montażowej,
10 m rury rozdzielczej,
7 regulowanych kroplowników
końcowych 0-10 l/h,
9 kroplowników rzędowych 2 l/h,
10 rozdzielaczy T z redukcją,
2 korki zamykające 13 mm (1/2"),
3 korki zamykające 4,6 mm (3/16"),
10 szpilek utrzymujących rurę
13 mm (1/2"),
15 szpilek utrzymujących rurę
4,6 mm (3/16"),
1 igła czyszcząca

Możliwość rozbudowy

Do maks. 15 doniczek

Do maks. 15 doniczek

•

•

Nawadnianie automatyczne

–

–

–

Zawiera sterownik nawadniania Flex
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Zestawy do rozbudowy nawadniania roślin doniczkowych i skrzynek balkonowych
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Nazwa artykułu

Zestaw do rozbudowy nawadniania roślin doniczkowych

Zestaw do rozbudowy nawadniania skrzynek balkonowych

Nr artykułu

13005-20

13006-20

Kod EAN

4 078500 018326

4 078500 018340

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 240

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

4 / 240
Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zastosowanie

Do rozbudowy (o 5 doniczek) zestawu podstawowego M i M automatic do
roślin doniczkowych art. nr 13001 i 13002

Do rozbudowy (o 4 skrzynki) zestawu podstawowego M i M automatic do
roślin doniczkowych art. nr 13001 i 13002

Zawartość

5 m rury rozdzielczej, 5 rozdzielaczy T z redukcją, 5 regulowanych kroplowników końcowych 0-10 l/h, 5 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16")

10 m rury rozdzielczej, 4 rozdzielacze T z redukcją, 12 kroplowników
rzędowych 2 l/h, 10 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16"),
1 igła czyszcząca, 4 korki zamykające 4,6 mm (3/16")

WODA
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Zestawy podstawowe na rabaty kwiatowe i grządki warzywne
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Nazwa artykułu

Zestaw podstawowy na grządki i rabaty

Nr artykułu

13015-20

Kod EAN

4 078500 018524
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 30

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

Zastosowanie

Do grządek/rabat kwiatowych o powierzchni do 40 m²

Zawartość

1 reduktor ciśnienia 1000, 25 m rury montażowej, 4 dysze zraszające
90°, 1 dysza zraszająca 360°, 2 łączniki L 13 mm (1/2"), 1 czwórnik
13 mm (1/2"), 5 uchwytów do rury 13 mm (1/2"), 5 rurek przedłużających, 5 zaworów regulacyjnych, 3 korki zamykające 13 mm (1/2"),
10 szpilek utrzymujących rurę 13 mm (1/2"), 1 narzędzie do montażu

Możliwość rozbudowy

•

Linie kroplujące do rzędów roślin / rozbudowa
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Nazwa artykułu

Linia kroplująca do rzędów roślin –
zestaw S1

Linia kroplująca do rzędów roślin –
zestaw S (display)1

Naziemna linia kroplująca
4,6 mm (3/16")

Nr artykułu

13010-20

13010-32

1362-20

Kod EAN

4 078500 018241

4 078500 018289

4 078500 136204

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 144

38 / 152

4 / 240

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w display'u po 38 sztuk

–

Zastosowanie
Zawartość

Do rzędów roślin o długości 15 m lub wrażliwych upraw kwiatowych i rabat warzywnych
1 reduktor ciśnienia 1000, 15 m linii kroplującej 4,6 mm (3/16"),
15 szpilek utrzymujących rurę 4,6 mm (3/16"),
1 korek zamykający 4,6 mm (3/16")

Wydatek wody na kroplownik
Możliwość rozbudowy

1,6 l/h

Średnica wewnętrzna rury

Cechy

Linia kroplująca 15 m, bez armatury

1,6 l/h

Z art. o numerze 1362 do maks. 30 m
4,6 mm (3/16")

Długość maksymalna (reduktor
ciśnienia zainstalowany
w środkowym odcinku rury)

Do przedłużenia linii kroplującej do rzędów roślin
- zestaw S, art. nr 13010

30 m

–
4,6 mm (3/16")
30 m

Technologia membrany/systemu labiryntów zapewnia dużą trwałość i samodzielne oczyszczanie, instalacja naziemna, odległość między kroplownikami 30 cm

Dodatkowe informacje

100

Duża elastyczność dzięki małej średnicy rury

WODA

Linie kroplujące do rzędów roślin / rozbudowa
1
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Nazwa artykułu

Linia kroplująca do rzędów
roślin – zestaw M 1

Linia kroplująca do rzędów
roślin – zestaw M automatic 1

Linia kroplująca do rzędów
roślin – zestaw L

Linia kroplująca 13 mm (1/2")
do rozbudowy zestawu M i L

Nr artykułu

13011-20

13012-20

13013-20

13131-20

Kod EAN

4 078500 018463

4 078500 018487

4 078500 018500

4 078500 018227

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 18

2 / 16

1 / 64

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Do rzędów roślin 50 m
(np. żywopłoty lub rośliny na
obrzeżach trawników)

Do rozbudowy linii kroplującej do
rzędów roślin - zestaw M, art. nr
13011/13012 i linii kroplującej do
rzędów roślin – zestaw L, art. nr
13013

Zastosowanie

Do rzędów roślin 25 m (np. żywopłoty lub rośliny na obrzeżach trawników)
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Zawartość

1 reduktor ciśnienia 1000,
25 m linii kroplującej 13 mm (1/2"),
15 szpilek utrzymujących rurę
13 mm (1/2"), 1 korek
zamykający 13 mm (1/2")

1 sterownik nawadniania Flex, 1
reduktor ciśnienia 1000,
25 m linii kroplującej 13 mm (1/2"),
15 szpilek utrzymujących rurę
13 mm (1/2"),1 korek zamykający
13 mm (1/2")

50 m linii kroplującej 13 mm (1/2"),
1 reduktor ciśnienia 1000,
1 korek zamykający

25 m linii kroplującej, bez armatury

Wydatek wody na kroplownik

4 l/h

4 l/h

4 l/h

4 l/h

Możliwość rozbudowy

Z art. o numerze 13131-20 do
maks. 100 m

Z art. o numerze 13131-20 do
maks. 100 m

Z art. o numerze 13131-20 do
maks. 100 m

–

Średnica wewnętrzna rury

13 mm (1/2“)

13 mm (1/2“)

13 mm (1/2“)

13 mm (1/2")

Odległość między kroplownikami

30 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Długość maksymalna (reduktor
ciśnienia zainstalowany
w środkowym odcinku rury)

100 m

100 m

100 m

100 m

Technologia membrany/systemu
labiryntów zapewniająca dużą
trwałość i samodzielne oczyszczanie

•

•

•

•

Instalacja naziemna/podziemna

•

•

•

•

W zestawie sterownik nawadniania
Flex

–

–

Dodatkowe informacje

Linia kroplująca 4,6 mm (3/16") i 13 mm (1/2")
Szczególnie polecana do nawadniania obszarów wrażliwych upraw kwiatowych i warzywnych, a także rzędów roślin.
Funkcja samooczyszczania dzięki technologii systemu labiryntów.
WODA
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Nazwa artykułu

Podziemna linia kroplująca 13,7 mm, 50 m - zestaw

Podziemna linia kroplująca 13,7 mm, 50 m

Nr artykułu

1389-20

1395-20

Kod EAN

4 078500 138901
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 36

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

1 / 36
Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

Zestaw gotowy do podłączenia

•

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

Linia kroplująca 50 m, 1 reduktor ciśnienia 1000, rozdzielacz T i 2 korki

Linia kroplująca 50 m, 1 łącznik, 1 korek

Zastosowanie

Do nawadniania roślin na obrzeżach trawników oraz do nawadniania
trawnika

Do przedłużenia podziemnej linii kroplującej. Do nawadniania roślin na
obrzeżach trawników oraz do nawadniania trawnika

Średnica wewnętrzna rury

13,7 mm

13,7 mm

Wypływ wody na kroplownik

1,6 l/h

1,6 l/h

Maks. długość (dla reduktora
ciśnieniowego zainstalowanego
w środkowym odcinku rury)

200 m

200 m

Dodatkowe informacje

Specjalna blokada uniemożliwia przenikanie korzeni do kroplowników, funkcja samooczyszczania dzięki technologii membranowej i systemowi labiryntów,
funkcja kompensacji ciśnienia dla równomiernego nawadniania niezależnie od ciśnienia wody, kroplownik samouszczelniający się po użyciu, zapobiegający
zabrudzeniu, naziemna linia kroplująca, podziemna linia kroplująca

Podziemna i naziemna linia kroplująca 13,7 mm
Niewidoczna dla oka instalacja może zostać ułożona pod ziemią
w rabatach, grządkach, na obrzeżach ogrodu i pod trawnikiem.
Samozamykające kroplowniki zapobiegają zabrudzeniu instalacji po
wyłączeniu systemu. Kompensowanie ciśnienia dla równomiernego
nawadniania na długości do 200 m. Specjalna blokada uniemożliwia
przenikanie korzeni do kroplowników.
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Nazwa artykułu

Reduktor ciśnienia 1000

Reduktor ciśnienia 2000 1

Dozownik do nawozu 1

Narzędzie do montażu

Nr artykułu

1355-20

1354-20

8313-29

8322-29

4 078500 831390

4 078500 832298

5 / 1200

5 / 420

3 / 240

6 / 924

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zawartość

1 sztuka gotowa do podłączenia,
wyposażona w przyłącza

1 sztuka gotowa do podłączenia,
wyposażona w przyłącza

1 sztuka

1 sztuka

Zastosowanie

Podstawowy element systemu
Micro-Drip do redukcji
ciśnienia i ﬁltrowania wody

Podstawowy element systemu
Micro-Drip do redukcji
ciśnienia i ﬁltrowania wody

Do mieszania uniwersalnego
nawozu w płynie

Uniwersalne narzędzie do
montażu różnych elementów
systemu Micro-Drip oraz
nakłuwania rury montażowej

Używane do

Rury montażowej 13 mm (1/2")
(1346, 1347), rury rozdzielczej
4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Rury montażowej 13 mm (1/2")
(1346, 1347), rury rozdzielczej
4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Uniwersalnego nawozu
w płynie (8303), rury montażowej 13 mm (1/2") (1346,
1347), rury rozdzielczej 4,6
mm (3/16") (1348, 1350)

Kroplowników końcowych,
dysz zraszających, rurki
przedłużającej, korków
zamykających 4,6 mm,
rury montażowej 13 mm,
igieł czyszczących do
kroplowników

Przepływ wody

Do 1 000 l/h

Do 2 000 l/h

–

–

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

Redukcja ciśnienia

Do 1,5 bara

Do 1,5 bara

–

–

Filtrowanie wody

•

•

–

–

Technika łączenia „Quick and Easy”

•

•

•

–

Opatentowana technika łączenia
rur „Quick & Easy”. Duży otwór
do napełniania, ze wskaźnikiem
poziomu. Zawór do opróżniania
przed przymrozkiem i przed
napełnieniem nawozem w płynie

Solidny metalowy koniec
do nakłuwania rur montażowych

Dodatkowe informacje

Opatentowana technika łączenia rur „Quick & Easy”
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Nazwa artykułu

Rura montażowa
(1/2"), 15 m

Rura montażowa
(1/2"), 50 m

Rura rozdzielcza
4,6 mm (3/16")

Rura rozdzielcza
(3/16"), 50 m

Zawór zamykający
13 mm (1/2") 1

Zawór zamykający
4,6 mm (3/16") 1

Nr artykułu

1346-20

1347-20

1350-29

1348-20

8358-29

8357-29

Kod EAN

4 078500 134606

4 078500 134705

4 078500 135092

4 078500 134804

4 078500 835893

4 078500 835794

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 54

1 / 80

5 / 400

3 / 102

6 / 576

10 / 2160

Rodzaj opakowania

Rolka z kolorową
zawieszką
informacyjną

Rolka z kolorową
zawieszką
informacyjną

Rolka z kolorową
zawieszką
informacyjną

Rolka z kolorową
zawieszką
informacyjną

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

15 m

50 m

15 m

50 m

1 sztuka

2 sztuki

Zastosowanie

Główna rura zasilająca
w systemie Micro-Drip

Główna rura zasilająca
w systemie Micro-Drip

Rura doprowadzająca
wodę do kroplowników
i dysz zraszających

Rura doprowadzająca
wodę do kroplowników
i dysz zraszających

Zamykanie i regulacja
przepływu wody
w poszczególnych
rurach 13 mm (1/2")
(1346/1347)

Zamykanie i regulacja
przepływu wody
w poszczególnych rurach
4,6 mm (3/16")
(1348/1350) i płynna
regulacja zasięgu dysz
zraszających

Do instalacji nad i pod ziemią

•

•

•

•

•

–

Dodatkowe informacje

Odporna na działanie
promieni UV, nie
przepuszcza światła

Odporna na działanie
promieni UV, nie
przepuszcza światła

Odporna na działanie
promieni UV, nie
przepuszcza światła

Odporna na działanie
promieni UV, nie
przepuszcza światła

Technika łączenia
„Quick and Easy”

Technika łączenia
„Quick and Easy”
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Nazwa artykułu

Klamra
13 mm (1/2")

Klamra
4,6 mm (3/16")

Szpilka
utrzymująca rurę
13 mm (1/2")

Szpilka
utrzymująca rurę
4,6 mm (3/16")

Uchwyt do rury
13 mm (1/2")

Uchwyt do rury
4,6 mm (3/16")

Nr artykułu

8380-29

8379-20

1328-20

1327-20

8328-20

8327-20

Kod EAN

4 078500 838092

4 078500 132862

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1080

10 / 1080

10 / 720

10 / 960

10 / 450

10 / 800

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

2 sztuki

5 sztuk

5 sztuk

10 sztuk

3 sztuki

3 sztuki

Zastosowanie

Do mocowania rur na
twardym podłożu
i instalowania dysz
zraszających w rurze
montażowej 13 mm
(1/2") (1347/1346).
W połączeniu z rozdzielaczem do dysz
zraszających (art. nr
8331) i rurką przedłużającą (art. nr 1377)
służy do regulacji
wysokości

Do mocowania rur
na twardym podłożu
i instalowania dysz
zraszających w rurze
rozdzielczej 4,6 mm
(3/16") (1348/1350).
W połączeniu z rozdzielaczem do dysz
zraszających (art. nr
8332) i rurką przedłużającą (art. nr 1377)
służy do regulacji
wysokości

Do prowadzenia
i mocowania rury
rozdzielczej 13 mm
(1/2") oraz linii
kroplującej
13 mm (1/2")

Do prowadzenia
i mocowania rury
rozdzielczej 4,6 mm
(3/16") (1348/1350)
w ziemi

Do mocowania rur na
twardym podłożu
i instalowania dysz
zraszających w rurze
montażowej 13 mm
(1/2") (1347/1346).
W połączeniu z rozdzielaczem do dysz
zraszających (art. nr
8331) i rurką przedłużającą (art. nr 1377)
służy do regulacji
wysokości

Do mocowania rur
w ziemi i przytwierdzania dysz
zraszających w rurze
rozdzielczej 4,6 mm
(3/16") (1348/1350).
W połączeniu z rozdzielaczem do dysz
zraszających (art. nr
8332) i rurką przedłużającą (art. nr 1377)
służy do regulacji
wysokości
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Nazwa artykułu

Czwórnik
13 mm (1/2")

Czwórnik
4,6 mm (3/16")

Rozdzielacz redukcyjny T
13 mm (1/2") 4,6 mm (3/16")

Rozdzielacz T
13 mm (1/2")

Rozdzielacz T
4,6 mm (3/16")

Nr artykułu

8339-29

8334-29

8333-20

8329-29

8330-29

4 078500 833998

4 078500 833493

4 078500 832991

4 078500 833097

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1080

10 / 1080

10 / 800

10 / 1080

10 / 1320

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

2 sztuki

10 sztuk

5 sztuk

2 sztuki

10 sztuk

Zastosowanie

Do rozgałęziania rury
montażowej 13 mm (1/2")
(1347/1346)

Do rozgałęziania rury
rozdzielczej 4,6 mm
(3/16") (1348/1350)

Do przejścia z rury
montażowej 13 mm (1/2")
na rurę rozdzielczą
4,6 mm (3/16")

Do rozgałęziania rury
montażowej 13 mm (1/2")
(1347/1346)

Do rozgałęziania rury
rozdzielczej 4,6 mm (3/16")
(1348/1350)

Technika łączenia „Quick and Easy”

•

•

•

•

•

Kod EAN
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Nazwa artykułu

Łącznik L
13 mm (1/2")

Łącznik L
4,6 mm (3/16")

Łącznik
13 mm (1/2")

Łącznik
4,6 mm (3/16")

Korek zamykający
13 mm (1/2")

Korek zamykający
(3/16")

Nr artykułu

8382-29

8381-29

8356-29

8337-29

8324-29

1323-29

Kod EAN

4 078500 838290

4 078500 838191

4 078500 835695

4 078500 833790

4 078500 832496

4 078500 132381

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1560

10 / 1320

10 / 1080

10 / 1560

6 / 936

6 / 1728

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

2 sztuki

10 sztuk

3 sztuki

10 sztuk

5 sztuk

10 sztuk

Zastosowanie

Do precyzyjnej zmiany
kierunku przebiegu
rury montażowej
13 mm (1/2")
(1347/1346)

Do precyzyjnej zmiany
kierunku przebiegu
rury rozdzielczej
4,6 mm (3/16")
(1348/1350)

Do przedłużania rury
montażowej
13 mm (1/2")
(1347/1346)

Do przedłużania rury
rozdzielczej
4,6 mm (3/16")
(1348/1350)

Do zamykania
końca rury
montażowej
13 mm (1/2")
(1347/1346)

Do zamykania otworów po kroplownikach
i dyszach w rurze
montażowej 13 mm
(1/2") oraz zamykania
końca rury rozdzielczej
4,6 mm (3/16")

Technika łączenia „Quick and Easy”

•

•

•

•

•

–
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Nazwa artykułu

Kroplownik końcowy
2 l/h

Kroplownik końcowy
4 l/h

Kroplownik końcowy
z kompensacją ciśnienia

Regulowany kroplownik
końcowy

Regulowany kroplownik
końcowy z kompensacją
ciśnienia

Nr artykułu

1340-29

1341-29

8310-29

1391-29

8316-29

4 078500 831093

4 078500 139182

4 078500 831697

Kod EAN

4 078500 134088
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / –

10 / –

10 / –

10 / 1080

10 / –

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

25 kroplowników końcowych, 1 igła czyszcząca

25 kroplowników końcowych, 1 igła czyszcząca

10 sztuk

10 sztuk

5 sztuk

Zastosowanie
Montaż

Do nawadniania pojedynczych roślin o zbliżonym lub identycznym
zapotrzebowaniu na wodę

Do nawadniania pojedynczych roślin o różnym
zapotrzebowaniu na wodę

Za pomocą narzędzia do montażu (art. nr 8322).
Montaż na końcu rury rozdzielczej lub bezpośrednio w rurze montażowej

Bezpośrednio w rurze montażowej lub na końcu rury
rozdzielczej

Wydatek wody

2 l/h

4l/h

2 l/h, niezależnie od
ciśnienia wody

Regulowany 0 – 10 l/h

Regulowany 1 – 8 l/h,
niezależnie od ciśnienia
wody

Funkcja kompensacji ciśnienia dla
równomiernego nawadniania niezależnie od ciśnienia wody

–

–

• 0,5 - 4 bary

–

• 1 - 4 bary

Dodatkowe informacje

–

–

Po zakończeniu pracy
kroplownik zamyka się
samoczynnie

Zdejmowana końcówka
regulująca przepływ, ze
zintegrowaną igłą do
czyszczenia dysz

Regulacja wydatku wody
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Nazwa artykułu

Kroplownik rzędowy
2 l/h

Kroplownik rzędowy
4 l/h

Kroplownik rzędowy
z kompensacją ciśnienia

Regulowany kroplownik
rzędowy

Rregulowany kroplownik
rzędowy z kompensacją
ciśnienia

Nr artykułu

8343-29

8344-29

8311-29

8392-29

8317-29

4 078500 834391

4 078500 834490

4 078500 831192

4 078500 839297

4 078500 831796

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / –

10 / –

10 / –

10 / 1080

10 / 900

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Kod EAN

Zawartość opakowania
jednostkowego
Zastosowanie

10 kroplowników rzędowych,
1 korek zamykający, 1 igła czyszcząca

10 kroplowników rzędowych, 1 korek zamykający

Do rzędowego nawadniania roślin o zbliżonym lub identycznym zapotrzebowaniem na wodę

Używane z

5 kroplowników rzędowych,
1 korek zamykający

Do rzędowego nawadniania roślin o różnym zapotrzebowaniu na wodę

Rurą rozdzielczą 4,6 mm (3/16") (art. nr 1348/1350)

Wydatek wody

2 l/h

4 l/h

Stały 2 l/h,
niezależny od ciśnienia

Regulowany 0 – 10 l/h

Regulowany 1 - 8 l/h,
niezależny od ciśnienia

Funkcja kompensacji ciśnienia dla
równomiernego nawadniania
niezależnie od ciśnienia wody

–

–

• 0,5 – 4 bary

–

• 1 – 4 bary

Technika łączenia „Quick and Easy”

•

•

•

•

•

Dodatkowe informacje

–

–

Po zakończeniu pracy
kroplownik zamyka się
samoczynnie

Zdejmowana końcówka
regulująca przepływ, ze
zintegrowaną igłą do czyszczenia dysz

Regulacja wydatku wody

WODA

107

WODA

d

a.c

in g

Każda
kropla
się liczy

er

gar

en

wodę
ce

Rozwi
ąz

Kroplowniki rzędowe

szczędza
ia o
ją
an

d

a.c

in g

Każda
kropla
się liczy

er

gar

en

wodę
ce

Rozwi
ąz

Dysze zraszające
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Nazwa artykułu

Dysza pasmowa
końcowa

Dysza pasmowa

Dysza zraszająca
90°

Dysza zraszająca
180°

Dysza zraszająca
360°

Dysza
wielofunkcyjna

Nr artykułu

1372-29

1370-29

1368-29

1367-29

1365-29

1396-29

Kod EAN

4 078500 137287

4 078500 137089

4 078500 136884

4 078500 136785

4 078500 136587

4 078500 139687

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / –

10 / –

10 / –

10 / –

10 / –

10 / –

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

5 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

5 sztuk

2 sztuki

Zastosowanie

Do zraszania
niewielkich, długich
obszarów, szczególnie
w połączeniu z dyszą
pasmową

Do zraszania niewielkich, długich obszarów

Używane z

Do powierzchniowego, drobnokroplistego zraszania rabat,
grządek i obrzeży trawników

Różnorodne opcje
nawadniania.
Pokrętło do regulacji
kształtu strumienia
(90°, 180°, 270°,
360°, pasmowy,
pasmowo-końcowy)

Rurą montażową 13 mm (1/2") (1347/1346) lub rozdzielaczem T do dysz zraszających (art. nr 8331/8332).
Instalacja za pomocą narzędzia do montażu (art. nr 8322)

Średnica nawadniania

–

–

–

–

6m

Szerokość zraszania

Ok. 0,6 m

Ok. 0,6 m

–

–

–

–

Zasięg

Ok. 5,5 m

Ok. 5,5 m

Ok. 3 m

Ok. 3 m

Ok. 3 m

Regulowany

Dodatkowe informacje
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Przedłużanie za pomocą rury przedłużającej (art. nr 1377)

WODA
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szczędza
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in g

Każda
kropla
się liczy
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gar

en

wodę
ce

Rozwi
ąz

Dysze zraszające i zraszacze

o m / cl eve r w

at

Nazwa artykułu

Zraszacz rotacyjny 360°

Dysza zamgławiająca

Dysza zraszająca
końcowa do małych
powierzchni

Dysza zraszająca
rzędowa do małych
powierzchni

Zraszacz wahadłowy
OS 90 1

Nr artykułu

1369-29

1371-29

8320-29

8321-29

8361-20

4 078500 136983

4 078500 137188

4 078500 832090

4 078500 832199

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / –

10 / –

10 / –

10 / 1080

3 / 120

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

2 sztuki

5 sztuk

10 sztuk

10 dysz zraszających
końcowych do małych
powierzchni, 1 korek
zamykający

1 zraszacz wahadłowy,
1 korek zamykający

Zastosowanie

Do powierzchniowego,
drobnokroplistego zraszania
rabat, grządek i obrzeży
trawników

Do nawadniania młodych
sadzonek i roślin szklarniowych

Do precyzyjnego nawadniania małych powierzchni, np. bylin
i krzewów

Do nawadniania kwadratowych i prostokątnych
powierzchni

Używane z

Rurą montażową 13 mm (1/2") (1347/1346) lub rozdzielaczem T do dysz zraszających (art. nr 8331/8332). Instalacja
za pomocą narzędzia do montażu (art. nr 8322)

Rurą montażową 13 mm
(1/2") (1347/1346)

Rurą rozdzielczą 4,6 mm
(3/16") (art. nr 1348/1350)

Rurą montażową 13 mm
(1/2") (1347/1346)

Zraszana powierzchnia

7 - 38 m²

Ø1m

Ø 10 - 40 cm

Ø 10 - 40 cm

1 - 90 m²

Szerokość zraszania

–

–

–

–

Regulowana od 0,5 do 7 m

Zasięg

1,5 - 3,5 m

–

–

–

Regulowany od 1,5 do 13 m

Dodatkowe informacje

Przedłużanie za pomocą
rury przedłużającej (1377),
regulacja za pomocą
zaworu zamykającego
(art. nr 8357)

Przedłużanie za pomocą
rury przedłużającej
(art. nr 1377), regulacja
za pomocą zaworu
regulacyjnego (art. nr 1374)

Zdejmowana końcówka
regulująca przepływ,
ze zintegrowaną igłą do
czyszczenia dysz

Opatentowana technika
łączenia rur „Quick & Easy”
Zdejmowana końcówka
regulująca przepływ, ze
zintegrowaną igłą do czyszczenia dysz

Opatentowana technika
łączenia rur „Quick & Easy”
Regulowana wysokość za
pomocą przedłużki (art. nr
8363). Mocowanie do ziemi
przy użyciu uchwytu do rury
(8328). Możliwość przytwierdzenia do twardego
podłoża

Kod EAN

WODA
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Osprzęt do dysz zraszających i zraszaczy

o m / cl eve r w

at

Nazwa artykułu

Rozdzielacz T do dysz
zraszających
13 mm (1/2")

Rozdzielacz T do dysz
zraszających
4,6 mm (3/16")

Rurka przedłużająca

Zawór regulacyjny

Przedłużka do zraszacza
wahadłowego OS 90

Nr artykułu

8331-29

8332-29

1377-20

1374-29

8363-20

4 078500 833196

4 078500 833295

10 / 800

10 / 1320

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 078500 137485
6 / 864

6 / 792

6 / 1140

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zawartość opakowania
jednostkowego

5 rozdzielaczy T,
1 korek zamykający

5 rozdzielaczy T,
5 kołpaków zamykających

5 sztuk

5 sztuk

2 sztuki

Zastosowanie

Do mocowania dysz zraszających w rurze montażowej
13 mm (1/2") (art. nr 1346,
1347)

Do mocowania dysz zraszających w rurze rozdzielczej
4,6 mm (3/16") (art. nr
1348, 1350)

Do dysz zraszających,
wykorzystywanych do
nawadniania wysokich
roślin z góry

Do regulacji przepływu
i zasięgu dysz zraszających

Do zraszacza wahadłowego
OS 90 do nawadniania
wysokich roślin z góry

Używane do

Wszystkich dysz zraszających w połączeniu z uchwytami do rury (art. nr 8328)
lub klamrami (art. nr 8380).
Przedłuża dysze zraszające
za pomocą rury przedłużającej (art. nr 1377)

W połączeniu z uchwytami
do rury (art. nr 8327) lub
klamrami (art. nr 8379)
do wszystkich dysz
zraszających. Przedłuża
dysze zraszające za pomocą
rury przedłużającej
(art. nr 1377)

Wszystkich dysz
zraszających

Dysz zraszających (art. nr
1396, 1367, 1368, 1370,
1372, 1371) na rurce
przedłużającej

Zraszacza wahadłowego
OS 90 (art. nr 8361)

Dodatkowe informacje

„Quick and Easy” – szybka i łatwa technika łączenia

Możliwość połączenia kilku
rurek przedłużających,
długość 20 cm

–

Montowana pomiędzy
głowicą a podstawą
zraszacza, długość 20 cm
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GARDENA automatyczna konewka/
automatyczna konewka do skrzynek
balkonowych
Nawadnianie bez kranu
WODA

Do roślin doniczkowych
Automatyczne nawadnianie maksymalnie 36 roślin doniczkowych.
Idealne rozwiązanie na czas urlopu. 3 rozdzielniki wody o różnej
wydajności, każdy z 12 wyjściami, dozują wodę zgodnie z indywidualnym
zapotrzebowaniem roślin.
Do skrzynek balkonowych
Automatyczne nawadnianie maksymalnie 6 skrzynek balkonowych,
z możliwością powiększenia systemu.

Nowy
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Nazwa artykułu

city gardening
automatyczna konewka

city gardening
automatyczna konewka

city gardening
automatyczna konewka
do skrzynek balkonowych 1

Nr artykułu

1265-20

1266-20

1407-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 112

4 / 44

3 / 108

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowa opaska kartonowa

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do nawadniania maks. 36 roślin doniczkowych

Do nawadniania maks. 36 roślin doniczkowych

Do nawadniania 5 do 6 metrów skrzynek balkonowych lub 25 roślin

Uruchamianie nawadniania

Transformator z wbudowanym włącznikiem
czasowym

Transformator z wbudowanym włącznikiem
czasowym

Sterowanie pompą z włącznikiem czasowym i 15
programami. Funkcja AUTO STOP automatycznie
wyłącza pompę przy pustym zbiorniku na wodę.

Program nawadniania

Codziennie 1 min

Codziennie 1 min

Wybór z 15 stałych programów

Wydatek wody

Na jeden przewód nawadniający: rozdzielnik
popielaty 15 ml/min, rozdzielnik szary 30 ml/min,
rozdzielnik ciemnoszary 60 ml/min

Na jeden przewód nawadniający: rozdzielnik
popielaty 15 ml/min, rozdzielnik szary 30 ml/min,
rozdzielnik ciemnoszary 60 ml/min

Na jeden kroplownik rzędowy: ok. 2 l/h

Zasilanie

Zasilanie sieciowe, hermetycznie zamknięty
transformator niskiego napięcia do użytku
w domu i na zewnątrz

Zasilanie sieciowe, hermetycznie zamknięty
transformator niskiego napięcia do użytku
w domu i na zewnątrz

Zasilanie sieciowe, zabezpieczony przed kurzem
i wodą deszczową, sterownik z pokrętłem do
wyboru programu nawadniania

Dopływ wody

14 V – niskonapięciowa pompa z ﬁltrem

9 l zbiornik na wodę, 14 V pompa niskonapięciowa z ﬁltrem

14 V – niskonapięciowa pompa z ﬁltrem,
funkcja AUTO STOP automatycznie wyłącza
pompę gdy w zbiorniku skończy się woda

Rozbudowa systemu

Elementy uzupełniające możliwe do nabycia
poprzez serwis GARDENA

Elementy uzupełniające możliwe do nabycia
poprzez serwis GARDENA

Elementy Micro-Drip-System do maks. 10 m
skrzynek balkonowych, możliwość podłączenia
elektronicznego czujnika deszczowego (art. nr
1189) i/lub czujnika wilgotności gleby (art. nr 1188)

Zawartość

Transformator, pompa z ﬁltrem, 3 rozdzielniki
wody z 12 wyjściami każdy, 9 m przewodu rozdzielającego, 30 m przewodu doprowadzającego
wodę do roślin, 36 szpilek utrzymujących rurę,
20 zaślepek

Zbiornik na wodę 9 l, transformator, pompa
z ﬁltrem, 3 rozdzielniki wody z 12 wyjściami
każdy, 9 m przewodu rozdzielającego, 30 m
przewodu doprowadzającego wodę do roślin,
36 szpilek utrzymujących rurę, 20 zaślepek

Sterownie pompą, pompa z ﬁltrem,
25 kroplowników rzędowych ok. 2/l z zaślepkami
i igłą czyszczącą, 10 m rury rozdzielczej 4,6 mm
(3/16"), 15 klamer utrzymujących rurę

Kod EAN

WODA
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Kurtyna wodna

Nazwa artykułu

city gardening kurtyna wodna
– zestaw

city gardening kurtyna wodna
– zestaw – oferta promocyjna

city gardening kurtyna wodna
– zestaw Automatic

city gardening dysze do rozbudowy kurtyny wodnej

Nr artykułu

13135-20

13135-34

13137-20

13136-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 129

10 / 100

2/–

6 / 630

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w display'u po
10 sztuki

–

–

Zastosowanie

Zestaw kurtyny wodnej zapewnia w upalne dni chwilę ochłody pod gołym niebem. Delikatna mgiełka wodna rozpylana przez dysze obniża temperaturę nawet o 6°C. Zestaw można zamontować na balkonach, tarasach,
pod parasolami i w namiotach. Do podłączenia systemu do kranu służy wbudowana złączka do węża OGS.

Do odświeżenia i ochłody w upalne
letnie dni. Zapasowe dysze zamgławiające służą do rozbudowy kurtyny
wodnej, art. nr 13135-20

Zawartość opakowania
jednostkowego

10 m węża o średnicy wewnętrznej 3,5 mm, 7 dysz zamgławiających
(w tym 1 dysza zamgławiająca z zaślepką), 13 obejm mocujących, złączka
z zaworem i element podłączeniowy OGS

Sterownik nawadniania Easyplus,
10 m węża o średnicy wewnętrznej
3,5 mm, 7 dysz zamgławiających
(w tym 1 dysza zamgławiająca
z zaślepką), 13 obejm mocujących,
złączka z zaworem i element
podłączeniowy OGS

3 zapasowe dysze zamgławiające

13 l/h

1,9 l/h

Kod EAN

Wypływ wody na dyszę
Dodatkowe informacje

13 l/h

Możliwość przedłużenia za pomocą dodatkowych zestawów: art. nr 13135-20

Art. nr 13135-20

Wysoki komfort

Szeroki zakres zastosowania

Wygodna obsługa

Zestaw kurtyny wodnej wytwarza przyjemną,
odświeżającą i chłodzącą mgiełkę wodną w
upalne letnie dni.

Różne możliwości zastosowania, np. na balkonach, tarasach, pod parasolami i w namiotach.

Szybki i łatwy montaż dzięki dołączonym
obejmom mocującym.

112

WODA

NatureUp!
Ogród wertykalny
Więcej natury: zielone ściany i ich nawadnianie

WODA

Nawet na najmniejszych balkonach, tarasach i dziedzińcach da się coś zrobić. Ogród wertykalny
zazielenia ściany. Dzięki automatycznemu nawadnianiu można bez stresu cieszyć się zieloną oazą.

Więcej miejsca dla zieleni! Więcej czasu na relaks. Zamień puste ściany w bujną
piękność. NatureUp! System do ogrodów wertykalnych:
• Tworzy nawet z najmniejszej powierzchni oazy przyjemności z kwiatami, ziołami i warzywami
• Otwiera nowe możliwości kształtowania otoczenia
• Wnosi powiew natury i świeżości
• Jest prosty w nawadnianiu
• Odporny na warunki atmosferyczne

Oszczędność miejsca
Wertykalna rabatka ścienna
zajmuje bardzo małą
powierzchnię podłoża,
a mimo to mieści się na
niej wiele roślin. Kreatywność
nie ma tutaj granic.

Indywidualność

Pomysłowe odprowadzanie
wody
System odznacza się modułową Nadmiar wody z doniczek
konstrukcją, można go elastyodprowadzany jest poprzez
cznie rozbudowywać i łączyć
wbudowany system drenażowy
bez użycia narzędzi. Doniczki
do pojemnika w płycie podstawy.
można postawić na ziemi lub
powiesić. Różne mocowania
zapewniają dodatkowe
zabezpieczenie.

Zestawy do nawadniania
•
•
•
•
•
•
•

Niezawodne nawadnianie zielonej ściany. Także podczas urlopu i przebywania poza domem
Zasilanie roślin optymalną ilością wody
Oszczędność czasu, który można przyjemnie spożytkować
Oszczędność wody
Wygoda, elastyczność i prostota montażu
Równomierne i precyzyjne nawadnianie bezpośrednio przy korzeniu
Możliwość automatycznego sterowania przy użyciu sterownika nawadniania (opcjonalnie)

WODA
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NatureUp! Ogrody wertykalne – zestawy
zawiera
nawadnianie

Nazwa artykułu

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw podstawowy

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw promocyjny

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw narożny

Nr artykułu

13150-20

13151-20

13153-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 15

1 / 10

1 / 72

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Do pionowego zazieleniania balkonów, tarasów i podwórek

Zawartość

3 pionowe doniczki, 3 pokrywki,
1 płyta podstawy, 12 łączników

5 doniczek pionowych, 5 pokrywek, 1 płyta podstawy, 20 łączników, 2 mocowania, 1 NatureUp!
zestaw do nawadniania doniczek pionowych
(13156-20)

3 narożne doniczki, 3 pokrywki,
1 płyta podstawy, 6 łączników,
2 mocowania, 16 gwoździ ze stali
nierdzewnej

Wymagana powierzchnia (dł. x szer.)

65 x 15 cm

65 x 15 cm

17 x 17 cm

Liczba roślin

Do 9 roślin

Do 15 roślin

Do 3 roślin

Wymiary dł. x szer. x wys.

65 cm x 15 cm x 54 cm

65 cm x 15 cm x 90 cm

17 cm x 17 cm x 54 cm

Możliwość rozbudowy
Nawadnianie automatyczne

Z art. o numerze 13150-20 lub 13153-20
Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie) i NatureUp! Zestawami do
nawadniania

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie). Zestaw zawiera komplet do
nawadniania doniczek pionowych NatureUp!
(13156-20)

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie) i NatureUp! Zestawami do
nawadniania

NatureUp! Ogród wertykalny – dodatkowe akcesoria
1x

1x

8x

4x

32 x
3x

4x

8x

16 x

16 x

Nazwa artykułu

NatureUp!
Ogród wertykalny - uchwyt
naścienny do zestawu
podstawowego

NatureUp!
Ogród wertykalny – uchwyt
naścienny do zestawu
narożnego

NatureUp!
Ogród wertykalny – łączniki

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw
montażowy

Nr artykułu

13162-20

13163-20

13164-20

13166-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 168

3 / 168

10 / 1320

10 / 1080

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do powieszenia maks.
3 pionowych doniczek, w przypadku
maks. 6 doniczek wymagane są
2 x art. nr 13162-20

Do powieszenia do 3 narożnych
doniczek w rogu lub do 6 narożnych
doniczek w układzie półksiężyca
180°

Do łączenia pionowych i/lub
narożnych doniczek ze sobą
i z pokrywkami

Mocowanie i stabilizacja pionowych
i narożnych doniczek na ścianie lub
powierzchni pionowej

Zawartość

1 uchwyt naścienny, 2 śruby,
2 kołki, 4 mocowania, 16 gwoździ
ze stali nierdzewnej

2 płyty podstawy, 3 łączniki,
8 mocowań, 32 gwoździe ze stali
nierdzewnej

8 łączników

4 mocowania z dwustronną
taśmą klejącą wysokiej jakości,
16 gwoździ ze stali nierdzewnej

Wymiary dł. x szer. x wys.

18,2 x 13,3 x 8,9 cm
(uchwyt naścienny)

–

–

5,0 x 5,0 x 0,8 cm

Kod EAN
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NatureUp! Ogród wertykalny - zestawy do nawadniania
Nowy
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an
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Nazwa artykułu

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania
doniczek pionowych

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania
doniczek narożnych

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania
ze zbiornika na wodę 1

Nr artykułu

13156-20

13157-20

13158-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 150

3 / 150

3 / 162

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do nawadniania maks. 27 roślin lub 9 pionowych
doniczek z przyłączem wody

Do nawadniania maks. 12 roślin lub 12 narożnych doniczek

Do nawadniania bez przyłącza wody:
pionowe: art. nr 13156-20 i art. nr 13158-20
narożne: art. nr 13157-20 i art. nr 13158-20

Zawartość

1 reduktor ciśnienia 1000,
1 zawór zamykający 4,6 mm (3/16"),
6 łączników 4,6 mm (3/16"),
7 rozdzielaczy T 4,6 mm (3/16"),
1 czwórnik 4,6 mm (3/16"),
2 łączniki L 4,6 mm (3/16"),
10 korków zamykających 4,6 mm (3/16"),
9 rurek linii kroplującej 65 cm,
8 rurek rozdzielających 15,5 cm,
1 x rurka rozdzielająca 150 cm
(wszystkie rurki 4,6 mm (3/16"))

1 reduktor ciśnienia 1000,
1 zawór zamykający 4,6 mm (3/16"),
12 łączników 4,6 mm (3/16"),
10 rozdzielaczy T 4,6 mm (3/16"),
1 czwórnik 4,6 mm (3/16"),
13 łączników L 4,6 mm (3/16")
13 korków zamykających 4,6 mm (3/16"),
12 rurek linii kroplującej 14 cm,
11 rurek rozdzielających 15,5 cm,
3 rurki rozdzielające 4 cm,
9 rurek rozdzielających 8,5 cm,
1 x rurka rozdzielająca 150 cm
(wszystkie rurki 4,6 mm (3/16"))

Sterownik nawadniania z włącznikiem czasowym
i 15 programami. Funkcja AUTO STOP automatycznie wyłącza pompę przy pustym zbiorniku
na wodę. Pompa niskonapięciowa 14 V z ﬁltrem
chroniącym przed zanieczyszczeniami,
1 kroplownik rzędowy 2 l

Ilość roślin

Do maks. 27 roślin

Do maks. 12 roślin

–

Nawadnianie automatyczne

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie)

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA

Wydatek wody na kroplownik

1,6 l/h

1,6 l/h

Kod EAN

Informacje dodatkowe

–

Do połączenia między kranem a reduktorem ciśnienia 1000 zalecamy zestaw podłączeniowy
Comfort Flex 13mm (1/2"), 1,5 m. Nr art. 18040-20

WODA

Do wykorzystania z zestawem do nawadniania
doniczek pionowych Art. Nr 13156-20 i doniczek
narożnych Art. Nr 13157-20
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GARDENA Pipeline
Woda niczym prąd z gniazdka
•

Wygodny pobór wody w każdym miejscu ogrodu

•

Trwała instalacja

•

Odporność na mróz dzięki automatycznym zaworom odwadniającym

1

Nazwa artykułu

Puszka podłączeniowa ¹

Puszka poboru wody 1

Puszka poboru wody
z wężem spiralnym

Przyłącze wody

Pipeline – zestaw
podstawowy

Nr artykułu

2722-20

8250-20

8253-20

8254-20

8255-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 180

3 / 180

1 / 30

2 / 288

3 / 54

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Podłączenie

Gwint zewnętrzny 3/4"

Gwint zewnętrzny 3/4"

Gwint zewnętrzny 1"

Gwint zewnętrzny 3/4"

–

Montaż

Podziemny

Podziemny

Podziemny

Naziemny

–

Przyłącze wody z zaworem
ze stopem

–

•

•

•

–

Kulowa konstrukcja pokrywy

•

•

•

–

–

Zdejmowany ﬁltr

•

•

–

–

–

Kątowe, obrotowe podłączenie

–

–

–

•

–

Dodatkowe informacje

Do podziemnego podłączenia Pipeline lub Sprinklersystem

–

–

Montaż na ścianie lub przy
pomocy szpilki do ziemi

Zestaw podstawowy z 2
miejscami poboru wody

Zawartość

Produkt wyposażony jest
w przyłącze kranowe
Proﬁ-System

–

Puszka poboru wody, 10 m
węża spiralnego i Classic
końcówka zraszająca
(art. nr 18300)

–

1 komplet przyłączeniowy
Proﬁ-System, 1 puszka
podłączeniowa, 2 puszki
poboru wody, 1 rozdzielacz
T 25 mm x 3/4" gwint
wewnętrzny, 3 złączki
25 mm x 3/4" gwint
wewnętrzny, 1 rozdzielacz
T 25 mm x 3/4" gwint
wewnętrzny, 1 zawór
odwadniający (art. nr 2760)

Niezbędny osprzęt

–

–

–

–

Rura montażowa 25 mm
(art. nr 2700/2701/2718),
wąż ogrodowy 19 mm
(3/4") (art. nr 8553/8550)

Kod EAN
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GARDENA Sprinklersystem
Wygoda, niezawodność i łatwość instalacji
WODA

Dzięki podziemnej instalacji GARDENA Sprinklersystem każdy obszar ogrodu można nawadniać za pomocą
zraszaczy wynurzalnych.
Asortyment GARDENA Sprinklersystem
•

Niezawodne, wysokiej jakości turbinowe zraszacze wynurzalne

•

Inteligentne, innowacyjne elementy systemu

•

Automatyczne zawory odwadniające zapewniają odporność systemu na mróz

•

Możliwość automatycznego sterowania

1

1

2

2

2

3

3

4

4

Odporne na mróz

Zraszacze
wynurzalne

Zraszacz wynurzalny
wahadłowy OS 140

Zraszacz wynurzalny
AquaContour
automatic

Opatentowana
technika łączenia rur
„Quick & Easy”

Dzięki zastosowaniu
zaworów odwadniających cała instalacja jest
odporna na mróz.

Do nawadniania małych
i dużych obszarów
ogrodu; wyjątkowe
funkcje ułatwiają obsługę.

Innowacja w nawadnianiu kwadratowych i prostokątnych powierzchni.

Nieregularne obszary
trawnika nawadniane są
równomiernie i precyzyjnie dzięki możliwości
zaprogramowania do 50
punktów konturu nawadnianego terenu.

Liczne elementy zapewniają możliwość elastycznego dostosowania
systemu do różnych
trawników.

Przykładowy model
T 200/380:
- Wygodny wybór dyszy
bez konieczności jej
demontażu
- Ustawianie sektorów
nawadniania bez użycia narzędzi

Możliwość nawadniania obszarów od 2 do
140 m². Regulacja
przepływu wody.
Niezwykle równomierne nawadnianie
dzięki 16 precyzyjnym,
samooczyszczającym
się dyszom zraszacza,
wykonanym z miękkiego
tworzywa sztucznego

- Połączenie lub rozłączenie rur wymaga
przekręcenia łączników o 140°
- Ochrona przed mrozem dzięki automatycznym
zaworom odwadniającym

- Powrót do właściwego
sektora, po omyłkowym lub celowym
przekręceniu głowicy,
dzięki funkcji pamięci

- Odporność na czynniki
atmosferyczne i promieniowanie UV
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Sprinklersystem – zraszacze wynurzalne

Nazwa artykułu

Zraszacz wynurzalny
turbinowy T 100

Zraszacz wynurzalny
turbinowy T 100

Zraszacz wynurzalny
turbinowy T 200

Zraszacz wynurzalny
turbinowy T 200 1

Zraszacz wynurzalny
turbinowy T 380

Zraszacz wynurzalny
turbinowy T 380 1

Nr artykułu

8201-29

8202-29

8203-29

8204-29

8205-29

8206-29

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 600

10 / 600

6 / 264

6 / 264

6 / 264

6 / 264

Rodzaj opakowania

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Opakowanie – inne informacje

–

Wytrzymała głowica
metalowa

–

Wytrzymała głowica
metalowa

–

Wytrzymała głowica
metalowa

Zastosowanie
Zraszana powierzchnia
Sektor nawadniania
Zasięg

Do nawadniania mniejszych trawników

Do nawadniania średnich trawników

Do 100 m²

Do 200 m²

Do nawadniania dużych trawników
Do 380 m²

Płynna regulacja od 70 do 360°

Płynna regulacja od 25 do 360°

Płynna regulacja od 25 do 360°

Regulowany od 4 do 6 m

Regulowany od 5 do 8 m

Regulowany od 6 do 11 m

Szerokość zraszania

–

–

–

Gwint połączeniowy

Gwint wewnętrzny 3/4"

Gwint wewnętrzny 1/2"

Gwint wewnętrzny 1/2"

Filtr

•

•

•

Odporna na zapiaszczenie turbina
zraszacza

–

•

•

Równomierne nawadnianie
w połączeniu z innymi zraszaczami
turbinowymi (T)

•

Dla zapewnienia równomiernych opadów dysze powinny być wymieniane w zależności
od nastawionego sektora nawadniania
dysza 1: 25–90°
dysza 2: 91–180°
dysza 3: 181–270°
dysza 4: 271–360°

Możliwość połączenia

Ze zraszaczem wynurzalnym turbinowym T 200,
T 380, zraszaczem wynurzalnym
wahadłowym OS 140

Dodatkowe informacje

–

Ze zraszaczem wynurzalnym turbinowym T 100,
T 380, zraszaczem wynurzalnym
wahadłowym OS 140

Ze zraszaczem wynurzalnym turbinowym T 100,
T 200, zraszaczem wynurzalnym
wahadłowym OS 140

Funkcja pamięci: zraszacz znajduje ponownie swój sektor nawadniania po omyłkowym lub celowym
przekręceniu głowicy w stosunku do pierwotnego ustawienia sektorów

Ciśnienie pracy (bar) określa wielkość zraszanej powierzchni. Dane dotyczące wydajności i zasięgu odnoszą się do ciśnienia 4 bary dla zraszacza
AquaContour automatic, w przypadku wszystkich innych zraszaczy wynurzalnych do ciśnienia 2 bary przed zraszaczem.
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Sprinklersystem – zraszacze wynurzalne

Artikelbezeichnung

Zraszacz wynurzalny
S 80

Zraszacz wynurzalny
S 50

Zraszacz wynurzalny
S 30

Zraszacz wynurzalny
S-CS

Zraszacz wynurzalny
S-ES

Artikel-Nr.

1569-27

1555-29

1554-29

1552-29

1553-29

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

30 / 576

30 / 720

30 / 720

15 / 720

15 / 720

Rodzaj opakowania

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Kolorowa naklejka

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do nawadniania mniejszych
trawników

Do nawadniania mniejszych
trawników

Do nawadniania mniejszych
trawników

Do nawadniania mniejszych
trawników

Do nawadniania mniejszych
trawników

EAN-Code

Zraszana powierzchnia

Do 80 m²

Do 50 m²

Do 30 m²

Do 50 m²

Do 50 m²

Sektor nawadniania

Płynna regulacja od 5 do
360°

Płynna regulacja od 5 do
360°

Płynna regulacja od 5 do
360°

Płynna regulacja od 5 do
360°

Płynna regulacja od 5 do
360°

Zasięg

Regulowany od 2,5 do 5 m

Regulowany od 2 do 4 m

Regulowany od 1,5 do 3 m

Regulowany od 6 do 12 m

Regulowany od 2 do 4 m

Szerokość zraszania

–

–

–

–

1-2m

Gwint połączeniowy

Gwint wewnętrzny 1/2"

Gwint wewnętrzny 1/2"

Gwint wewnętrzny 1/2"

Gwint wewnętrzny 1/2"

Gwint wewnętrzny 1/2"

Filtr

•

•

•

•

•

Równomierne nawadnianie
w połączeniu z innymi zraszaczami
statycznymi (S)

•

•

•

•

•

Możliwość zablokowania
przepływu wody

Możliwość zablokowania
przepływu wody

Możliwość zablokowania
przepływu wody

Z dyszą pasmową końcową,
możliwość zablokowania
przepływu wody

Z dyszą pasmową końcową,
możliwość zablokowania
przepływu wody

Dodatkowe informacje

Ciśnienie pracy (bar) określa wielkość zraszanej powierzchni. Dane dotyczące wydajności i zasięgów odnoszą się do ciśnienia 4 bary dla zraszacza
AquaContour automatic, w przypadku wszystkich innych zraszaczy wynurzalnych do ciśnienia 2 bary przed zraszaczem.
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Sprinklersystem – zraszacze wynurzalne
1

2

Nazwa artykułu

Zraszacz wynurzalny
wahadłowy OS 140

Zraszacz wynurzalny S 80/300 1,2

Zraszacz wynurzalny AquaContour
automatic 1

Nr artykułu

8220-29

1566-29

1559-27

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 90

4 / 252

1 / 36

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do nawadniania kwadratowych i prostokątnych
powierzchni

Do nawadniania wyższych roślin

Precyzyjne nawadnianie nieregularnych
powierzchni

Zraszana powierzchnia

Regulowana od 2 do 140 m²

Do 80 m²

Do 350 m²

Sektor nawadniania

–

Płynna regulacja od 5 do 360°

Regulacja od 25 do 360°

Zasięg

2 - 15 m

Regulowany od 2,5 do 5 m

Wybór od 2,5–9 m (2 bary)/4–10,5 m/(4 bary)

Szerokość zraszania

1 - 9,5 m

–

–

Gwint połączeniowy

Gwint wewnętrzny 3/4"

Gwint zewnętrzny 3/4"

Gwint wewnętrzny 3/4"

Filtr

•

–

•

Odporna na zapiaszczenie turbina
zraszacza

•

–

•

Odporny na mróz

–

–

•

Równomierne nawadnianie
w połączeniu z innymi zraszaczami
statycznymi (S)

•

•

–

Dodatkowe informacje

Precyzyjne ustawianie zasięgu i szerokości
zraszania dzięki regulacji przepływu

Możliwość zablokowania przepływu wody,
długość tłoka: 300 mm

Selektywne pokrycie nawadnianej powierzchni
dzięki różnym zasięgom wyrzutu i możliwości
zaprogramowania do 50 punktów konturu
obszaru nawadniania. Wydajny panel słoneczny
z akumulatorem litowo-jonowym

Złączki 25 mm

Nazwa artykułu

Łącznik L
25 mm ×1/2" gwint
zewnętrzny

Łącznik L
25 mm ×3/4" gwint
zewnętrzny

Łącznik L 25 mm x 3/4"
gwint wewnętrzny

Rozdzielacz T
25 mm ×1/2" gwint
zewnętrzny

Rozdzielacz T
25 mm ×3/4" gwint
zewnętrzny

Nr artykułu

2780-20

2781-20

2784-20

2786-20

2787-20

10 / 1840

10 / 1840

10 / 1840

10 / 1140

10 / 1140

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do podłączenia zraszacza
wynurzalnego S 80,
zraszacza wynurzalnego
turbinowego T 100 i T 200

Do podłączenia zraszacza
wynurzalnego turbinowego
T 380, zraszacza wynurzalnego wahadłowego OS 140
i zraszacza wynurzalnego
AquaContour automatic

Do podłączenia zraszacza
poprzez przedłużkę lub
elastyczne podłączenie
zraszacza

Do podłączenia zraszacza
wynurzalnego S 80,
zraszacza wynurzalnego
turbinowego T 100 i T 200
w środkowym odcinku rury

Do podłączenia zraszacza
wynurzalnego turbinowego
T 380 i zraszacza wynurzalnego wahadłowego OS 140
w środkowym odcinku rury

Dodatkowe informacje
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Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy”, gwint samouszczelniający się
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Złączki 25 mm

Rozdzielacz T
25 mm ×3/4"
gwint wewnętrzny

Rozdzielacz narożny
25 mm ×1/2"
gwint zewnętrzny

Rozdzielacz narożny
25 mm ×3/4"
gwint zewnętrzny

Rozdzielacz narożny
25 mm x 3/4"
gwint wewnętrzny

Korek 25 mm

Nr artykułu

2790-20

2782-20

2783-20

2764-20

2778-20

10 / 800

10 / 800

10 / 800

10 / 800

10 / 2560

WODA

Nazwa artykułu

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do instalacji zaworu
odwadniającego w środkowym odcinku rury

Do podłączenia zraszacza
wynurzalnego S 80,
zraszacza wynurzalnego
turbinowego T 100 i T 200
w narożnych częściach
ogrodu

Do podłączenia
zraszacza wynurzalnego
turbinowego T 380 w
narożnych częściach
ogrodu

Do instalacji zaworu
odwadniającego
w środkowym odcinku rury

Do zamknięcia rury
montażowej

Dodatkowe informacje

Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy”, gwint samouszczelniający się

Technika łączenia
„Quick and Easy”

Złączki 25 mm

Nazwa artykułu

Złączka
25 mm × 3/4"
gwint wewnętrzny

Złączka
25 mm × 1"
gwint wewnętrzny

Złączka
25 mm × 1"
gwint zewnętrzny

Rozdzielacz
T 25 mm

Łącznik
L 25 mm

Łącznik
L 25 mm

Nr artykułu

2761-20

2762-20

2763-20

2771-20

2773-20

2775-20

10 / 1140

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1840

10 / 1920

10 / 1840

10 / 800

10 / 1140

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do podłączenia
rury do puszki
podłączeniowej,
puszki poboru wody,
zaworu regulującego
i zamykającego, ﬁltra
centralnego, zraszacza
wynurzalnego
S 80/300 oraz do
bezpośredniego
podłączenia urządzeń
nawadniających do
instalacji domowej

Do podłączenia rury
do skrzynek na zawór
automatyczny
V 1 i V 3,
Pipeline puszki
poboru wody z wężem
spiralnym oraz do
bezpośredniego
podłączenia urządzeń
nawadniających do
instalacji domowej

Do podłączenia
rury do zaworu
automatycznego
oraz do
bezpośredniego
podłączenia urządzeń
nawadniających do
instalacji domowej

Do rozgałęzienia rury
montażowej

Do zmiany kierunku
przebiegu rury
montażowej

Do przedłużania rury
montażowej

Dodatkowe informacje

Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy”,
gwint samouszczelniający się

Technika łączenia „Quick and Easy”
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Złączki 32 mm

Nazwa artykułu

Rozdzielacz T
32 mm ×3/4"
gwint wewnętrzny

Łącznik L
32 mm x 3/4" gwint
wewnętrzny

Złączka
32 mm x 3/4"
gwint wewnętrzny

Złączka
32 mm x 1"
gwint wewnętrzny

Złączka
32 mm x 1"
gwint zewnętrzny

Nr artykułu

2791-20

2785-20

2767-20

2768-20

2769-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 800

10 / 1840

10 / 800

10 / 800

10 / 800

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do instalacji zaworu
odwadniającego
w środkowym odcinku rury

Do podłączenia zraszacza
poprzez przedłużkę lub
elastyczne podłączenie
zraszacza

Do podłączenia rury do
puszki podłączeniowej,
puszki poboru wody,
zaworu regulującego
i zamykającego, ﬁltra
centralnego, zraszacza
wynurzalnego S 80/300
oraz do bezpośredniego
podłączenia urządzeń
nawadniających do nstalacji
domowej

Do podłączenia rury
do skrzynek na zawór
automatyczny V 1 i V 3,
Pipeline puszki poboru
wody z wężem spiralnym
oraz do bezpośredniego
podłączenia urządzeń
nawadniających do
instalacji domowej

Do podłączenia rury
dozaworu automatycznego
oraz do bezpośredniego
podłączenia urządzeń
nawadniających do
instalacji domowej

Kod EAN

Dodatkowe informacje

Szybka i łatwa technika łączenia „Quick and Easy”,
gwint samouszczelniający się

Technika łączenia „Quick and Easy”

Złączki 32 mm

Nazwa artykułu

Rozdzielacz T 32 mm

Łącznik L 32 mm

Złączka 32 mm

Korek 32 mm

Redukcja 32 -25 mm

Nr artykułu

2772-20

2774-20

2776-20

2779-20

2777-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 800

10 / 1840

10 / 1140

10 / 2560

10 / 1140

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do rozgałęzienia rury
montażowej

Do zmiany kierunku
przebiegu rury
montażowej

Do przedłużania rury
montażowej

Do zamknięcia rury
montażowej

Do przedłużania rury
montażowej

Dodatkowe informacje

Technika łączenia
„Quick and Easy”

Szybka i łatwa technika
łączenia „Quick and Easy”,
gwint samouszczelniający
się

Kod EAN

4 078500 277600
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Technika łączenia „Quick and Easy”

Nazwa artykułu

Rura montażowa
25 mm, 25 m

Rura montażowa
25 mm, 50 m

Rura montażowa
32 mm, 25 m

Rura montażowa
32 mm, 50 m

Nr artykułu

2792-20

2793-20

2798-20

2799-20

4 078500 279208

4 078500 279307
1/-

WODA

Sprinklersystem – rury

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/-

1/-

1/-

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Długość

25 m

50 m

25 m

50 m

Montaż

Naziemny i podziemny

Naziemny i podziemny

Naziemny i podziemny

Naziemny i podziemny

Średnica zewnętrzna

25 mm

25 mm

32 mm

32 mm

Ciśnienie robocze

Do 6 barów

Do 6 barów

Do 6 barów

Do 6 barów

Dodatkowe informacje

Odporna na promienie UV, nie przepuszcza światła, odporna na zmienne warunki atmosferyczne

Sprinklersystem - początek systemu

1

Nazwa artykułu

Puszka podłączeniowa 1

Filtr centralny

Zawór regulujący i zamykający 1

Nr artykułu

2722-20

1510-20

2724-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 180

2 / 626

2 / 160

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do podziemnego podłączenia instalacji

Do ﬁltrowania wody, możliwość stosowania
w połączeniu z pompami i innymi urządzeniami
nawadniającymi

Do płynnej regulacji i zamykania pojedynczych
zraszaczy lub grupy zraszaczy

System

Pipeline, Sprinklersystem

Sprinklersystem

Pipeline, Sprinklersystem

Montaż

Podziemny

Naziemny i podziemny

Podziemny

Kulowa konstrukcja pokrywy

•

–

•

Zdejmowany ﬁltr

•

•

•

Zawartość

Produkt wyposażony jest w przyłącze kranowe
Proﬁ-System

–

–

Podłączenie

Gwint zewnętrzny 3/4"

Gwint zewnętrzny 3/4"

Gwint zewnętrzny 3/4"

Dodatkowe informacje

–

Zdejmowany ﬁltr ułatwiający czyszczenie,
zamocowany w głównym przewodzie zasilającym
system

–

Kod EAN

WODA
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Akcesoria
1

Nazwa artykułu

Zestaw przyłączeniowy do
kranu Proﬁ-System 1

Zestaw podłączeniowy
Proﬁ-System 1

Przyłącze kranowe

Zawór odwadniający

Nr artykułu

1505-27

2713-20

1513-27

2760-37

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 342

3 / 120

4 / 1152

10 / 1560

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do podłączenia systemu Pipeline i
Sprinklersystem do kranu

Zestaw do podłączenia systemu
Pipeline i Spinklersystem do kranu

Do trwalego i stabilnego połączenia
kranu z puszką podłączeniową przy
pomocy węża

Do automatycznego odwadniania
instalacji po wyłączeniu systemu

Montaż

Do kranów z gwintem 26,5 mm
(G 3/4") i 33,3 mm (G 1")

Do kranów z gwintem 26,5 mm
(G 3/4") i 33,3 mm (G 1")

Do kranów z gwintem 26,5 mm
(G 3/4") i 33,3 mm (G 1")

Na rozdzielaczu T 25 mm × 3/4"
gwint wewnętrzny (art. nr 2790)

Z obejmą do mocowania węża
19 mm (3/4")

–

Do przejścia z rury montażowej 19
mm (3/4") na 25 mm (z łącznikiem
art. nr 2763)

Do montażu w najniższym punkcie
instalacji. Dzięki zastosowaniu
zaworu odwadniającego instalacja
staje się mrozoodporna

Kod EAN

Zawartość

1 przyłącze kranowe z adapterem do kranu,
2 szybkozłącza Proﬁ-System do węża 19 mm (3/4")

Dodatkowe informacje

Większy przepływ wody i mniejsze straty ciśnienia
dzięki elementom Proﬁ-System

Akcesoria

Nazwa artykułu

Opaska do nawiercania
25 mm x 3/4"
gwint wewnętrzny

Opaska do nawiercania
32 mm x 3/4"
gwint wewnętrzny

Podłączenie zraszacza
GZ 3/4" x GZ 1/2"

Podłączenie zraszacza
GZ 3/4" x GZ 3/4"

Nr artykułu

2728-20

2729-20

2739-20

2740-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 2310

10 / 1330

10 / 1700

10 / 1700

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do podłączenia zraszaczy
w środkowym odcinku rury

Do podłączenia zraszaczy
w środkowym odcinku rury

Do podłączenia zraszaczy obok
rury montażowej do opaski do
nawiercania lub do trójnika / kolana
z gwintem wewnętrznym 3/4"

Do podłączenia zraszaczy obok
rury montażowej do opaski do
nawiercania lub do trójnika / kolana
z gwintem wewnętrznym 3/4"

Dodatkowe informacje

Wygodny montaż dzięki skręcaniu
metalowymi śrubami

Wygodny montaż dzięki skręcaniu
metalowymi śrubami

Do zraszaczy z gwintem
wewnętrznym 1/2"

Do zraszaczy z gwintem
wewnętrznym 3/4"

Kod EAN
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Akcesoria

Przedłużka GZ 3/4" x GZ 1/2"

Przedłużka GZ 3/4" x GZ 3/4"

Pomoc montażowa

Nr artykułu

2742-20

2743-20

2765-20

WODA

Nazwa artykułu
Kod EAN

4078 5097

4078 5080
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

20 / 4620

20 / 4620

10 / 920

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do podłączenia zraszaczy w linii rury montażowej
do opaski do nawiercania lub do trójnika / kolana
z gwintem wewnętrznym 3/4"
Indywidualnie dopasowywana wysokość

Do podłączenia zraszaczy w linii rury montażowej
do opaski do nawiercania lub do trójnika / kolana
z gwintem wewnętrznym 3/4".
Indywidualnie dopasowywana wysokość

Do prostego i wygodnego wycinania otworów
w rurze montażowej bez użycia wiertarki

Dodatkowe informacje

Do zraszaczy z gwintem wewnętrznym 1/2"

Do zraszaczy z gwintem wewnętrznym 3/4"

Zapobiega uszkodzeniom i zanieczyszczeniom
rury montażowej. Hartowane, metalowe noże
zwiększają trwałość urządzenia. Otwarty uchwyt
służący do usuwania wyciętych części rury

Sprinklersystem - zestawy

MADE IN
GERMANY

Sprinklersystem
Pop-up Sprinkler | Versenkregner | Arroseur escamotable

AquaContour
automatic

SET
+

max.
350 m2
2708

Nazwa artykułu

Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym
wahadłowym OS 140

Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym
wahadłowym OS 140 – oferta promocyjna

Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym
AquaContour automatic

Nr artykułu

8221-20

8222-20

2708-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/8

5 / 10

1/7

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 5 sztuk

–

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 8220

Patrz: art. nr 8221

Patrz: art. nr 1559

Zawartość

1 x komplet przyłączeniowy Proﬁ-System,
2 m węża Classic 19 mm (3/4"), 1 x puszka
przyłączeniowa, 20 m rury montażowej 25 mm,
1 x złaczka 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny,
1 x rozdzielacz T 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny, 1 x zawór odwadniający, 1 x łącznik L 25 mm
x 3/4" gwint zewnętrzny, 1 x zraszacz wynurzalny
wahadłowy OS 140

–

1 x komplet przyłączeniowy Proﬁ-System,
2 m węża Classic 19 mm (3/4"), 1 x puszka
przyłączeniowa, 20 m rury montażowej 25 mm,
1 x złączka 25 mm x 3/4" gwint wewnętrzny,
1 x łącznik L 25 m x 3/4" gwint zewnętrzny,
1 x zraszacz wynurzalny AquaContour automatic

Kod EAN

WODA
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Produkt dostępny także
w ramach systemu smart
jako smart sterownik
nawadniania

GARDENA
Sterownik nawadniania
Nowa, kompletna oferta z innowacyjnymi funkcjami dla
automatycznego i oszczędnego nawadniania ogrodu
•

Automatyczne nawadnianie za pomocą zraszaczy mobilnych, Micro Drip System
lub Sprinklersystem – rozwiązanie oszczędzające zarówno wodę jak i czas

•

Technologia "Safe Stop": 100 % bezpieczne zamknięcie:
Wyjątkowa technologia nie dopuści do podlewania jeśli bateria jest zbyt słaba

NOWOŚĆ

Dla początkujących

Dla wymagających
ogrodników

Dla pasjonatów
ogrodnictwa

• Sterownik nawadniania
• Sterownik nawadniania
Flex
• Sterownik nawadniania
Easy
• Sterownik nawadniania
EasyPlus

• Sterownik nawadniania
Select
• Sterownik nawadniania
Multi Control Duo

• Sterownik nawadniania
Master

Typowe możliwości
programowania.
Innowacyjne funkcje jak np.
optymalne nawadnianie dla
roślin doniczkowych.

Różnorodne możliwości
nawadniania.

Indywidualne programowanie
do 6 niezależnych harmonogramów. W połączeniu z
dzielnikiem wody automatycznie nawadnia po kolei do 6
obszarów.

Oszczędność wody:
Podłączony czujnik wilgotności pominie plan nawadniania przy
odpowiednio wilgotnej glebie.
NOWOŚĆ

Wyjątkowo wygodny panel sterowania
• Intuicyjne programowanie pokrętłem
• Duży wyświetlacz i zdejmowany panel
• Panel odchylony do tyłu zapewnia lepszą czytelność wyświetlacza
• Odporny na warunki atmosferyczne
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Nazwa artykułu

Sterownik nawadniania

Sterownik nawadniania
Flex

Sterownik nawadniania
Select

Sterownik nawadniania
Master

smart sterownik
nawadniania 1

Nr artykułu

1169-20

1890-20

1891-20

1892-20

19031-20

Kod EAN
4 078500 018869

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 288

2 / 220

2 / 220

2 / 220

1 / 294

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Programowane wyjścia

1

1

1

1

1

Zasilanie

Mechaniczne

1 x bateria alkaliczna 9 V
(niedołączona)

1 x bateria alkaliczna 9 V
(niedołączona)

1 x bateria alkaliczna 9 V
(niedołączona)

3 x bateria alkaliczna AA
1,5 V niedołączone

Sterowanie

Pokrętło

Pokrętło wyboru planu,
przycisk zatwierdzenia

Pokrętło z możliwością
przycisku - wybór planu i
zatwierdzanie w jednym

Pokrętło z możliwością
przycisku - wybór planu i
zatwierdzanie w jednym

smart aplikacja

Wyświetlacz LCD z menu

–

•

•

• Wysokiej jakości
wyświetlacz z dodatkowymi
informacjami tekstowymi

•

Ilość harmonogramów
(Start, czas trwania, częstotliwość)

–

1

3

6

Dowolna

Początek nawadniania

Natychmiast po ustawieniu

Wg zaplanowanej godziny

Wg zaplanowanej godziny

Wg zaplanowanej godziny

Wg zaplanowanej godziny

Czas trwania nawadniania

5 - 120 Min

1 Sek. - 99 Min

1 Min - 3 h

1 Min - 4 h

1 Min - 10 h

Częstotliwość nawadniania

–

co 4/6/8/12/24/48/72
godziny

Dowolny wybór dni tygodnia

Dowolny wybór dni tygodnia

Dowolny wybór dni tygodnia

Zdejmowany panel sterowania –
wygodne programowanie

–

•

•

•

–

Wspópracuje z czujnikiem – opcjonalny czujnik mierzy wilgotność gleby i
przerywa podlewanie

–

•

•

•

•

Funkcja natychmiastowego
podlewania

•

• z funkcją auto-stop

• z funkcją auto-stop

• z funkcją auto-stop

• z funkcją auto-stop

Wskaźnik stanu baterii

–

•

•

•

•

Technologia Safe-Stop

–

•

•

•

•

Blokada przed dziećmi

–

•

•

•

–

Odporny na warunki atmosferyczne

•

•

•

•

•

Gwint połączeniowy do kranu

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

Ciśnienie robocze

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

0,5 - 12 bar

Używane z

–

Czujnikiem wilgotności
(Art. Nr 1867)

Czujnikiem wilgotności
(Art. Nr 1867)

Automatycznym dzielnikiem
wody (Art. Nr 1197)
czujnikiem wilgotności
(Art. Nr 1867)

smart sensorem
(Art. Nr 19030)

Dodatkowe informacje

Automatyczne kończenie
nawadniania, możliwość
ustawienia ciągłego
przepływu wody

Wygodne programowanie
"przekręć i naciśnij"; krótkie
cykle dla roślin doniczkowych, idealne rozwiązanie
dla GARDENA Micro-Drip-System

Indywidualne ustawianie 3
niezależnych harmonogramów, intuicyjna obsługa 1
przyciskiem

Indywidualne ustawianie 3
niezależnych harmonogramów, intuicyjna obsługa
1 przyciskiem. Sezonowe
skracanie czasów nawadnianiach dla wszystkich
planów na raz. Funkcja
"Rain Oﬀ" zatrzymuje
podlewanie przy brzydkiej
pogodzie. Sterowanie do
6 urządzeń przy użyciu
automatycznego dzielnika
wody (Art. Nr 1197), duży
wyświetlacz z opcją wyboru
języka Menu.

Wskaźnik stanu LED –
aktywne nawadnianie, siła
sygnału, poziom naładowania baterii,
Wymagania: GARDENA
smart router, dostęp do
internetu oraz smartfon.
tablet lub PC.
Stale rozbudowywana gama
funkcji w aplikacji smart
system,
w pełni automatyczne sterowanie przy użyciu smart
Sensora

WODA
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Nazwa artykułu

MultiControl duo 1

Easy

Easyplus

Nr artykułu

1874-29

1887-20

1888-20

Kod EAN
4 078500 187497

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 120

2/–

2/–

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Programowane wyjścia

1

1

1

Zasilanie

1 x bateria alkaliczna 9 V
(niedołączona)

1 x bateria alkaliczna 9 V
(niedołączona)

1 x bateria alkaliczna 9 V
(niedołączona)

Sterowanie

•

Pokrętło

2 pokrętła

Wyświetlacz LCD z menu

•

–

–

Ilość harmonogramów
(Start, Czas trwania, Częstotliwość)

–

1

1

Początek nawadniania

Co 8 / 12 / 24 godziny

Przy programowaniu lub opóźnione o pełną
godzinę (+1 do +23 godz.)

Przy programowaniu lub opóźnione o pełną
godzinę (+1 do +23 godz.)

Czas trwania nawadniania

1 min - 3 h 59 min (na wyjście)

1 - 60 Min.

1 - 120 Min.

Częstotliwość nawadniania

Dowolny wybór dni tygodnia lub co 2/3/7 dni

co 8/12/24/72 godz.

co 4/8/12/24/72 godz.

Ustawienie dla zewnętrznej kurtyny
wodnej

–

–

Czas trwania: 5/10/15/20/30 sek.
Częstotliwość: co 1/3/5/10 min.

Zdejmowany panel sterowania –
wygodne programowanie

•

•

•

Funkcja natychmiastowego
podlewania

• z funkcją auto-stop

• z funkcją auto-stop

• z funkcją auto-stop

Wskaźnik stanu baterii

•

•

•

Technologia Safe-Stop

–

•

•

Blokada przed dziećmi

–

–

–

Odporny na warunki atmosferyczne

•

•

•

Gwint połączeniowy do kranu

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4")
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4")
33,3 mm (G 1")

Ciśnienie robocze

0,5 - 12 barów

0,5 - 12 barów

0,5 - 12 barów

Używane z

Czujnik wilgotności gleby (1867)

–

Zestaw zewnętrznej kurtyny wodnej (13135)

Dodatkowe informacje

Z dużym wyświetlaczem do łatwego programowania, oba wyjścia sterowane czujnikami

17 predeﬁniowanych programów z różną
długością i częstotliwością

60 możliwych programów z różną długością
i częstotliwością, 16 ustawień dla zewnętrznej
kurtyny wodnej

NOWOŚĆ

Funkcja natychmiastowego podlewania
Pozwala na ręczne podlewanie lub napełnienie wiadra bez demontażu sterownika i automatycznie zatrzymuje przepływ wody po zadanym czasie.
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Sterowanie nawadnianiem – osprzęt

o m / cl eve r w

at

Produkt dostępny także
w ramach systemu smart
jako smart sensor

Nazwa artykułu

Czujnik wilgotności gleby

Kabel przedłużający

smart Sensor 1

Automatyczny dzielnik wody

Nr artykułu

1188-20

1189-20

19030-20

1197-29

Kod EAN
4 078500 018845

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 304

2 / 576

1 / 208

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie kartonowe

2 / 100
Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do uwzględniania wilgotności gleby
przy sterowaniu nawadnianiem

Do przedłużenia przewodu zasilającego czujnika do maksymalnie
105 m

Pomiar wilgotności gleby, natężenia
światła, temperatury zewnętrznej,
uwzględnienie wilgotności gleby
w sterowaniu nawadnianiem za
pomocą aplikacji smart

Do automatycznego sterowania
nawadnianiem, maks. 6 liniami z
urządzeniami nawadniającymi,
jedna po drugiej

Używane z

Sterownikiem nawadniania Flex
(Art. Nr 1890), Select (Art. Nr
1891), Master (Art. Nr 1892)
MultiControl duo (Art. Nr 1874),
sterownikiem nawadniania 4030
(Art. Nr 1283) i 6030 (Art. Nr
1284), element sterujący 9V
(Art. Nr 1250), automatyczną
konewką do skrzynek balkonowych
(Art.Nr 1407)

Czujnikiem wilgotności gleby
(Art. Nr 1188)

Wszystkimi zestawami smart system

GARDENA sterownik nawadniania
Master (art. nr 1892)

Zasilanie

1 x bateria alkaliczna 9 V
(niedołączona)

–

2 x bateria alkaliczna AA 1,5 V
(LR6, do kupienia osobno)

Mechaniczne

Wskaźnik stanu LED

–

–

Siła sygnału łącza radiowego
z routerem

–

Wilgotność gleby

–

–

0 - 100%

–

Natężenie światła

–

–

0 - 200.000 Lux

–

Temperatura zewnętrzna

–

–

-1 - +50 °C

–

Sterowanie za pomocą
aplikacji smart

–

–

Do bezpłatnego pobrania, bez
opłat abonamentowych, działa na
smartfonach, tabletach i z poziomu
przeglądarki internetowej

–

Wymagania

–

–

GARDENA smart router, dostęp
do internetu oraz smartfon, tablet
lub PC

–

Dodatkowe informacje

Z 5 metrowym kablem
instalacyjnym i wtyczką

Długość 10 m, do użycia na lub
pod ziemią

–

Poszczególne obszary ogrodu będą
po kolei nawadniane zgodnie z
programem. Podłączenie 26,5mm
(G 3/4"), kompletne z 5 złączkami
(Art. Nr 18201) i 3 zaślepkami

Oszczędność wody dzięki czujnikom

Nawadnianie do 6 obszarów ogrodu

Sterowniki nawadniania Flex, Select, Master i MultiControl Duo oferują możliwość podłączenia sensora GARDENA (Art. Nr 1867). Sensor nie dopuszcza
lub przerywa nawadnianie gdy gleba jest wystarczająco wilgotna.

W pełni zautomatyzowane sterowanie do 6 przyłączonych urządzeń. Rozwiązanie sprawdza się idealnie w sytuacji różnego zapotrzebowania roślin
i obszarów ogrodu na wodę lub gdy ilość wody nie wystarcza do jednoczesnego nawodnienia całej powierzchni. Poszczególne obszary ogrodu będą po
kolei nawadniane zgodnie z programem.
WODA
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1

GARDENA sterowanie wielokanałowe
Kompletny asortyment do automatycznego sterowania systemami nawadniania
Wielokanałowy sterownik nawadniania jest w pełni zintegrowany z GARDENA smart system. Wszystkie czynności nawadniania w całym
ogrodzie można wygodnie skonﬁgurować z poziomu aplikacji smart system.
•

Sterowanie zaworami możliwe jest zarówno przy zasilaniu elektrycznym 230 V, jak i jego braku – w tym wypadku używane są baterie

•

Dopływ wody jest otwierany i zamykany automatycznie

•

Możliwość zaprogramowania wielu niezależnych programów na każdym zaworze automatycznym

•

Proste programowanie z instrukcją obsługi

•

Możliwość podłączenia sensora dla oszczędniejszego nawadniania. Czujnik wilgoci nie dopuszcza lub przerywa
nawadnianie gdy gleba jest wystarczająco wilgotna

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

1
1

2

3
2

„Kablowe” sterowanie zaworami

Zdecentralizowane, bezprzewodowe sterowanie zaworami

Sterownik nawadniania zamocowany na ścianie 1 przekazuje
zaworowi 2 impuls za pośrednictwem przewodu, decydując
o otwarciu i zamknięciu dopływu wody. W ten sposób możliwe jest
w pełni automatyczne sterowanie nawet dwunastoma zaworami 24 V.

Za pomocą mobilnego programatora 1 możliwe jest zaprogramowanie elementu 2 sterującego, który po założeniu na zawór 3 , otwiera
go i zamyka zgodnie z zaprogramowanymi danymi. System jest bezprzewodowy, wyposażony w baterie i umożliwia sterowanie dowolną
liczbą zaworów 9 V.
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Wielokanałowe sterowanie nawadnianiem 24 V

Nazwa artykułu

Classic sterownik nawadniania 4030

Classic sterownik nawadniania 6030

smart sterownik nawadniania

Nr artykułu

1283-37

1284-37

19032-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 168

2 / 168

1/-

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do sterowania maksymalnie 4 zaworami
automatycznymi 24 V

Do sterowania maksymalnie 6 zaworami
automatycznymi 24 V

Nawadnianie większej liczby obszarów za pomocą
aplikacji smart, sterowanie 6 zaworami
nawadniania 24 V przez jeden sterownik

Kod EAN

Używane do

Zaworu automatycznego 24 V (1278),
przekaźnika pompowego 24 V (1273)

Zasilanie

Zaworu automatycznego 24 V
(art. nr 1278), przekaźnika pompowego 24 V
(art. nr 1273), smart sensora, wszystkich
zestawów smart system, (Art.-Nr. 19030)

230 V / 24 V

230 V / 24 V

Liczba zaworów automatycznych
24 V

Maks. 4

Maks. 6

Maks. 6

Ilość programów nawadniania na
zawór

3

3

Indywidualne ustawienie z poziomu aplikacji

Czas nawadniania na program

1 min – 3 h 59 min, możliwość zmiany - centralnie w zakresie 0 – 200 %

Do użytku na zewnątrz budynków
Możliwość podłączenia przekaźnika
pompowego

Tylko, gdy jest chroniony przed deszczem
•

• Klasa zabezpieczenia IP X4

•

Połączenie z zaworem
automatycznym

•
Kabel przyłączeniowy 24 V (1280)

Ochrona przed awarią zasilania

Bateria alkaliczna 9 V (niedołączona)

–

Sterowanie za pomocą aplikacji
smart
Wymagania
Dodatkowe informacje

Indywidualne ustawienie z poziomu aplikacji

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat abonamentowych, działa na smartfonach, tabletach lub
z poziomu przeglądarki internetowej
–

–

GARDENA smart router, dostęp do internetu oraz
smartfon, tablet lub PC

Możliwość podłączenia czujnika wilgotności

Dalsza robudowa funkcji w aplikacji smart

WODA
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Wielokanałowe sterowanie nawadnianiem 24 V

Nazwa artykułu

Zawór automatyczny 24 V

Kabel przyłączeniowy 24 V

Końcówka kablowa 24 V

Przekaźnik pompowy 24 V

Nr artykułu

1278-27

1280-20

1282-20

1273-20

4 / 340

4 / 304

4 / 1632

2 / 384

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowa opaska kartonowa

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do otwierania i zamykania linii
nawadniającej, po podłączeniu
do odpowiedniego sterownika
nawadniania

Do podłączenia maksymalnie 6
zaworów automatycznych 24 V do
sterownika nawadniania GARDENA

Do wodoszczelnego podłączenia
kabla przyłączeniowego do
zaworów automatycznych 24 V przy
wykorzystaniu skrzynki na zawór
automatyczny V 1

Do obsługi pompy (maks. 2000 W)
w połączeniu ze sterownikiem
nawadniania.

Kabla przyłączeniowego 24 V
(1280)

smart sterownika nawadniania
(19032, 19108, 19109),
sterownika nawadniania 4040
modular 4030 (1283), 6030 (1284)

Kod EAN
4 078500 127875

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

Używane do

Sterownika nawadniania 4030 (1283), 6030 (1284),
smart sterownika nawadniania (19032, 19108, 19109),
sterownika nawadniania 4040 modular

Możliwość montażu na zewnątrz

•

•

–

–

Dodatkowe informacje

Możliwe ręczne otwieranie/zamykanie. Samoczyszczący ﬁltr drobny
do bezawaryjnej pracy. Ciśnienie
robocze od 0,5 do 12 barów.
Gwint wewnętrzny 1"

Długość 15 m. Przekrój poprzeczny
kabla 7x0,5 mm². Maks. długość
kabla 30 m. Maks. napięcie 30 V

Proste połączenie kabli.
Przekrój poprzeczny kabla od
0,33 do 1,5 mm².
Maks.. średnica kabla 3,9 mm,
maks. napięcie 30 V

Dostarczany z 10 m przewodu
do podłączenia do sterownika
nawadniania. Możliwość
przedłużenia do maks. 50 m.
Minimalny przekrój poprzeczny
kabla 0,25 mm². Do użytku na
zewnątrz budynków (IP 44)
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Wielokanałowe sterowanie nawadnianiem 9 V / akcesoria

Nazwa artykułu

Programator

Element sterujący 9 V

Zawór automatyczny 9 V

Nr artykułu

1242-27

1250-29

1251-29

4 078500 124270

4 078500 125024

4 078500 125123

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 464

2 / 720

2 / 264

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do programowania elementu sterującego

Do sterowania pracą zaworu automatycznego 9 V

Do otwierania i zamykania linii nawadniającej,
po podłączeniu elementu sterującego 9 V

Używane do

Elementu sterującego 9 V (1250), zaworu automatycznego 9 V (1251)

Programatora (1242), zaworu automatycznego
9 V (1251)

Programatora (1242), elementu sterującego
9 V (1250)

Ilość programów nawadniania
na zawór

6

–

–

Czas nawadniania na program

1 min - 9 h 59 min

–

–

Dodatkowe informacje

Transmisja danych do i z elementu sterującego poprzez naciśnięcie przycisku. Ok. 1 roku
funkcjonowania z jedną baterią alkaliczną 9 V
(niedołączona)

Możliwość podłączenia czujnika wilgotności.
Ok. 1 roku funkcjonowania z jedną baterią
alkaliczną 9 V (niedołączona)

Energooszczędny 9 V zawór elektromagnetyczny.
Możliwe ręczne otwieranie/zamykanie.
Energooszczędna geometria zaworu zapewniająca minimalną stratę ciśnienia. Ciśnienie robocze
od 0,5 do 12 barów. Gwint wewnętrzny 1"

WODA

Kod EAN

Wielokanałowe sterowanie nawadnianiem 9 V lub 24 V / akcesoria

Nazwa artykułu

Skrzynka na zawór
automatyczny V 1

Skrzynka na zawór
automatyczny V 3

Studzienka okrągła na 1 zawór

Studzienka duża na 4 zawory

Nr artykułu

1254-29

1255-29

1290-20

1292-20

4 078500 125499

4 078500 125598

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 68

2 / 24

1 / 36

1 / 242

Rodzaj opakowania

Kolorowa opaska kartonowa

Kolorowa opaska kartonowa

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do jednego zaworu automatycznego
9 V lub 24 V

Do maksymalnie trzech zaworów
automatycznych 9 V lub 24 V

Do jednego zaworu automatycznego
9 V lub 24 V

Do maksymalnie czterech zaworów
automatycznych 9 V lub 24 V

Używane do

Zaworu nawadniania 9 V (1251),
zaworu nawadniania 24 V (1278)

Zaworu nawadniania 9 V (1251),
zaworu nawadniania 24 V (1278)

Zaworu nawadniania 9 V (1251),
zaworu nawadniania 24 V (1278)

Zaworu nawadniania 9 V (1251),
zaworu nawadniania 24 V (1278)

Dodatkowe informacje

Teleskopowe połączenie śrubowe
do łatwego montażu/demontażu
zaworu. Możliwość zablokowania
pokrywy w celu ochrony przed
dziećmi. 2 x gwint zewnętrzny 1"

Możliwość doprowadzenia wody
z 3 stron. Teleskopowe połączenie
śrubowe do łatwego montażu/
demontażu zaworu. Chroniona
przed wodą listwa podłączeniowa do
prostego podłączenia kabli 24 V.
Centralny zawór odwadniający do
opróżniania rury doprowadzającej
wodę i zabezpieczenia instalacji
przed wystąpieniem pierwszych
mrozów. Możliwość zablokowania
pokrywy w celu ochrony przed
dziećmi. 4 x gwint zewnętrzny 1"

Maks. obciążenie pokrywy 400kg.

Maks. obciążenie pokrywy 1300 kg.
Zamykana pokrywa.

Kod EAN

WODA

133

Akcesoria 9 V i 24 V do wielokanałowego sterowania nawadnianiem

Nazwa artykułu

Czwórnik do zaworu

Trójnik do zaworu
GW 2 x 1" i GZ 1 x 1"

Kolano do zaworu
GW 1 x 1" i GZ 1 x 1"

Trójnik do zaworu
GW 1 x 1" i GZ 2 x 1"

Nr artykułu

2750-20

2751-20

2752-20

2755-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1120

10 / 1120

10 / 2310

10 / 1120

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do oszczędzającego miejsce
podłączenia zaworów w studzience.
Prosty montaż dzięki gwintowym
podłączeniom.

Do oszczędzającego miejsce
podłączenia zaworów w studzience.
Prosty montaż dzięki gwintowym
podłączeniom.

Do oszczędzającego miejsce
podłączenia zaworów w studzience.
Prosty montaż dzięki gwintowym
podłączeniom.

Do oszczędzającego miejsce
podłączenia zaworów w studzience.
Prosty montaż dzięki gwintowym
podłączeniom.

Dodatkowe informacje

Z gwintem wewnętrznym 3 x 1"
i gwintem zewnętrznym 1 x 1"

Z gwintem wewnętrznym 2 x 1"
i gwintem zewnętrznym 1 x 1"

Z gwintem wewnętrznym 1 x 1"
i gwintem zewnętrznym 1 x 1"

Z gwintem wewnętrznym 1 x 1"
i gwintem zewnętrznym 2 x 1"

Kod EAN

Akcesoria 9 V i 24 V do wielokanałowego sterowania nawadnianiem

Nazwa artykułu

Nypel 2 x 1"

Nypel 1 x 1" i 1 x 3/4"

Korek do zaworu

Nr artykułu

2753-20

2754-20

2756-20

Kod EAN

4078 5103

4078 5110

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

20 / 4620

20 / 4620

Rodzaj opakowania

Luzem

Luzem

Luzem

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do podłączenia zaworu od strony wejściowej z
czwórnikiem / trójnikiem / kolanem do zaworu.

Do podłączenia zaworu od strony wejściowej z
czwórnikiem / trójnikiem / kolanem do zaworu.

Do zamykania nieużywanych wyjść zaworu w
połączeniu z nyplem do zaworu, art. nr 2753.

Dodatkowe informacje

Z gwintem zewnętrznym 2 x 1"

Z gwintem zewnętrznym 1 x 1" i gwintem
zewnętrznym 1 x 3/4"

Z wewnętrznym 1 x 1"
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GARDENA roboty koszące
Rób to co kochasz
Cichy. Zwrotny. Automatyczny. Precyzyjny i niezawodny. Robot koszący dba o pełen relaks w ogrodzie. Już od wielu lat.
Po intensywnych działaniach w kierunku innowacyjności oraz pracy badawczej i rozwojowej w naszej grupie, ponad dwie dekady
temu przedstawiliśmy światu robota koszącego.
W odróżnieniu od konkurentów, wprowadzając model SILENO life oferujemy:
• modele zarówno do bardzo małych jak i całkiem dużych ogrodów
• jakość premium opartą na ponad 20 letnim doświadczeniu
• kompleksową i dobrze zorganizowaną rodzinę produktów

TECHNIKA OGRODOWA

• liczne funkcje premium i technologię smart

Aplikacja GARDENA smart system
Dzięki bezpłatnej aplikacji GARDENA smart na iOS, Android oraz
przeglądarkę internetową można wygodnie komunikować się ze
swoim robotem
m koszącym. Poprzez tę samą aplikację można sterować
sterow
także wszystkimi
kimi urządzeniami nawadniającymi smart system.

App
connected

TECHNIKA OGRODOWA
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Roboty koszące do małych ogrodów

Nazwa artykułu

SILENO city 250

SILENO city 500

smart SILENO city - zestaw

Nr artykułu

15001-32

15002-32

19066-32

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/4

1/4

1/4

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Produkt dostępny tylko jako zestaw art. nr 19066

Zawartość

–

–

smart router,
smart robot koszący SILENO city

Możliwość rozbudowy

–

–

Wszystkie dodatkowe
produkty smart system

Kod EAN

Technologia akumulatorowa

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Moc akumulatora

18 V

18 V

18 V

Pojemność akumulatora

2,1 Ah

2,1 Ah

2,1 Ah

Czas ładowania

60 min

60 min

60 min

Czas pracy na jednym ładowaniu

65 min

65 min

65 min

Zalecana powierzchnia trawnika

< 250 m²

< 500 m²

< 500 m²

Maks. nachylenie terenu

Do 25%

Do 25%

Do 25%

Wysokość cięcia, min-maks.

20 – 50 mm

20 – 50 mm

20 – 50 mm

Urządzenie tnące

Dysk z 3 nożami

System ładowania

Automatyczny

Zużycie energii

7 kWh

7 kWh

7 kWh

Waga

Ok. 7 kg

Ok 7kg

Ok 7 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

55 x 36 x 22 cm

55 x 36 x 22 cm

55 x 36 x 22 cm

Przewód ograniczający

150 m

150 m

150 m

Szpilki

200 sztuk

200 sztuk

200 sztuk

Nóż zapasowy

–

–

–

Złączki

4

4

4

Złączki zaciskowe

5

5

Obudowa

5
Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne

Wyświetlacz

LCD z menu programów

Wyznaczenie terenu koszenia

Przy pomocy przewodu ograniczającego

Czujniki
Programowanie czasu koszenia

Kolizyjne, unoszenia i wywrócenia
Za pomocą panelu ustawień i wyświetlacza

Za pomocą panelu ustawień i wyświetlacza

Za pomocą panelu ustawień i wyświetlacza lub
aplikacji smart

Praca podczas deszczu

•

•

•

Ochrona przed kradzieżą/kod PIN

•

•

•

Mycie wężem

•

•

•

Zdalne punkty wyjściowe

3 / zmienne

3 / zmienne

3 / zmienne

Dowolne ustawienie stacji ładującej

•

•

•

EasyPassage - automatyczna obsługa
bardzo wąskich przejść

•

•

•

SensorControl - dostosowanie
częstotliwości koszenia do tempa
wzrostu trawy

•

•

•

Koszenie punktowe

–

–

–

Łatwa instalacja aktualizacji

•

•

•

Sterowanie za pomocą aplikacji
smart

–

–

Do bezpłatnego pobrania, bez opłat
abonamentowych, działa na smartfonach,
tabletach i z poziomu przeglądarki internetowej

Wymagania

–

–

Dostęp do internetu, smartfon, tablet lub PC
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Roboty koszące do ogrodów średniej wielkości

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

SILENO life 750

SILENO life 1000

smart SILENO life 750 – zestaw

smart SILENO life 1000 – zestaw

Nr artykułu

15101-20

15102-20

19113-20

19114-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/4

1/4

1/4

1/4

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Produkt dostępny tylko jako zestaw
art. nr 19113

Produkt dostępny tylko jako zestaw
art. nr 19114

Zawartość

–

–

smart router,
smart robot koszący SILENO life

smart router,
smart robot koszący SILENO life

Możliwość rozbudowy

–

–

Wszystkie dodatkowe
produkty smart system

Wszystkie dodatkowe
produkty smart system

Technologia akumulatorowa

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Moc akumulatora

18 V

18 V

18 V

18 V

Pojemność akumulatora

2,1 Ah

2,1 Ah

2,1 Ah

2,1 Ah

Czas ładowania

60 min

60 min

60 min

60 min

Czas pracy na jednym ładowaniu

65 min

65 min

65 min

65 min

Zalecana powierzchnia trawnika

< 750 m²

< 1000 m²

< 750 m²

< 1000 m²

Maks. nachylenie terenu

Do 30%

Do 30%

Do 30%

Do 30%

Wysokość cięcia, min-maks.

20 – 50 mm

20 – 50 mm

20 – 50 mm

20 – 50 mm

Urządzenie tnące

Dysk z 3 nożami

System ładowania
Zużycie energii

Automatyczny
8 kWh

8 kWh

8 kWh

8 kWh

Waga

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

57 x 40 x 24 cm

57 x 40 x 24 cm

57 x 40 x 24 cm

57 x 40 x 24 cm

Przewód ograniczający

200 m

200 m

200 m

200 m

Szpilki

300 sztuk

300 sztuk

300 sztuk

300 sztuk

Nóż zapasowy

–

–

–

–

Złączki

4

4

4

4

Złączki zaciskowe

5

5

5

5

Obudowa

Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne

Wyświetlacz

LCD z menu programów

Wyznaczenie terenu koszenia

Przy pomocy przewodu ograniczającego

Czujniki
Programowanie czasu koszenia

Kolizyjne, unoszenia i wywrócenia
Za pomocą panelu sterowania

Za pomocą panelu sterowania

Za pomocą panelu sterowania lub
aplikacji smart

Za pomocą panelu sterowania lub
aplikacji smart

Praca podczas deszczu

•

•

•

•

Ochrona przed kradzieżą/kod PIN

•

•

•

•

Mycie wężem

•

•

•

•

Zdalne punkty wyjściowe

3 / zmienne

3 / zmienne

3 / zmienne

3 / zmienne

Dowolne ustawienie stacji ładującej

•

•

•

•

EasyPassage - automatyczna obsługa
bardzo wąskich przejść

•

•

•

•

SensorControl - dostosowanie
częstotliwości koszenia do tempa
wzrostu trawy

•

•

•

•

Koszenie punktowe

•

•

•

•

Łatwa instalacja aktualizacji

•

•

•

•

Sterowanie za pomocą aplikacji
smart

–

–

Do bezpłatnego pobrania, bez
opłat abonamentowych, działa na
smartfonach, tabletach i z poziomu
przeglądarki internetowej

Do bezpłatnego pobrania, bez
opłat abonamentowych, działa na
smartfonach, tabletach i z poziomu
przeglądarki internetowej

Wymagania

–

–

Dostęp do internetu, smartfon,
tablet i PC

Dostęp do internetu, smartfon,
tablet i PC
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Kod EAN

Roboty koszące do dużych ogrodów

1

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

SILENO life 1250

smart SILENO life 1250 – zestaw

SILENO+ 1

smart SILENO+ zestaw 1

Nr artykułu

15103-32

19115-32

4055-72

19064-60

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/4

1/4

1/4

1/4

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Produkt dostępny tylko jako zestaw
art. nr 19115

–

Produkt dostępny tylko jako zestaw
art. nr 19064

Zawartość

–

smart router,
smart robot koszący SILENO life

–

smart router,
smart robot koszący SILENO+

Możliwość rozbudowy

–

Wszystkie dodatkowe
produkty smart system

–

Wszystkie dodatkowe produkty
smart system

Kod EAN

Technologia akumulatorowa

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Akumulator litowo-jonowy

Moc akumulatora

18 V

18 V

18 V

18 V

Pojemność akumulatora

2,1 Ah

2,1 Ah

2,1 Ah

2,1 Ah

Czas ładowania

60 min

60 min

60 min

65 min

Czas pracy na jednym ładowaniu

65 min

65 min

65 min

65 min

Zalecana powierzchnia trawnika

< 1250 m²

< 1250 m²

< 1600 m²

< 1600 m²

Maks. nachylenie terenu

Do 30%

Do 30%

Do 35%

Do 35%

Wysokość cięcia, min-maks.

20 – 50 mm

20 – 50 mm

20 – 60 mm

20 – 60 mm

Urządzenie tnące

Dysk z 3 nożami

System ładowania

Automatyczny

Zużycie energii

8 kWh

8 kWh

9 kWh

Waga

8 kg

8 kg

9.6 kg

9.6 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

57 x 40 x 24 cm

57 x 40 x 24 cm

63 x 51 x 25 cm

63 x 51 x 25 cm

9 kWh

Przewód ograniczający

250 m

250 m

250 m

250 m

Szpilki

300 sztuk

300 sztuk

400 sztuk

400 sztuk

Nóż zapasowy

–

–

9 sztuk

9 sztuk

Złączki

4

4

4

4

Złączki zaciskowe

5

5

5

5

Obudowa

Odporne na uderzenia tworzywo sztuczne

Wyświetlacz

LCD z menu programów

Wyznaczenie terenu koszenia

Przy pomocy przewodu ograniczającego

Czujniki

Kolizyjne, unoszenia i wywrócenia

Programowanie czasu koszenia

Za pomocą panelu ustawień i
wyświetlacza

Za pomocą panelu sterowania lub
aplikacji smart

Za pomocą panelu ustawień i
wyświetlacza

Za pomocą panelu sterowania lub
aplikacji smart

Praca podczas deszczu

•

•

•

•

Ochrona przed kradzieżą/kod PIN

•

•

•

•

Mycie wężem

•

•

–

–

Zdalne punkty wyjściowe

3 / zmienne

3 / zmienne

3 / zmienne

3 / zmienne

Dowolne ustawienie stacji ładującej

•

•

•

•

EasyPassage - automatyczna obsługa
bardzo wąskich przejść

•

•

•

•

SensorControl - dostosowanie
częstotliwości koszenia do tempa
wzrostu trawy

•

–

•

•

Koszenie punktowe

•

•

•

•

Łatwa instalacja aktualizacji

•

•

•

•

Sterowanie za pomocą aplikacji
smart

–

Do bezpłatnego pobrania, bez
opłat abonamentowych, działa na
smartfonach, tabletach i z poziomu
przeglądarki internetowej

–

Do bezpłatnego pobrania, bez
opłat abonamentowych, działa na
smartfonach, tabletach i z poziomu
przeglądarki internetowej

Wymagania

–

Dostęp do internetu, smartfon,
tablet lub PC

–

Dostęp do internetu, smartfon,
tablet i PC
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Osprzęt do robotów koszących

Nazwa artykułu

Garaż dla robota koszącego

Garaż dla robota koszącego

Uchwyt naścienny

Uchwyt naścienny

Nr artykułu

15020-20

4011-20

4045-20

4042-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/8

1/4

1/–

1 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowy display kartonowy
z wyciętymi otworami Euro

Kolorowy display kartonowy
z wyciętymi otworami Euro

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Zabezpieczenie robota koszącego i stacji
ładującej przed deszczem i słońcem

Bezpieczny i oszczędny sposób przechowywania przez zimę

Używane do

SILENO city,
smart SILENO city,
SILENO life,
smart SILENO life

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+

SILENO city
smart SILENO city

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+

Zawartość

1 x garaż
6 śrub mocujących

1 x garaż,
6 śrub mocujących

1 x uchwyt naścienny,
Element mocujący

1 x uchwyt naścienny

Osprzęt do robotów koszących

Nazwa artykułu

Osłona połączeń przewodu

Pokrowiec do przechowywania

Zestaw do konserwacji

Szczotki do kół

Nr artykułu

4056-20

4057-20

4067-20

4030-20

Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa

1 / 288

1 / 36

1 / 75

1/–

Rodzaj opakowania

Kolorowe
opakowanie kartonowe

Kolorowy display kartonowy
z wyciętymi otworami Euro

Kolorowe
opakowanie typu blister

Kolorowy display kartonowy
z wyciętymi otworami Euro

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Bezpieczne i suche miejsce do
przechowywania końcówek przewodów przez zimę

Bezpieczne i suche miejsce do
przechowywania przez zimę

Do czyszczenia i pielęgnacji
robota koszącego

Do usuwania brudu i trawy z kół

Kod EAN

Używane do
Zawartość

Wszystkich robotów koszących GARDENA
1 pudełko

1 x torba

SILENO city / smart SILENO city,
SILENO life / smart SILENO life
Środek do konserwacji tworzywa
sztucznego, szczotka do czyszczenia,
gąbka ścierna, wkrętak, ściereczka
mikrofazowa

TECHNIKA OGRODOWA

1 zestaw szczotek do kół
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Kod EAN

Osprzęt do robotów koszących

Nazwa artykułu

Noże zapasowe

Łączniki i złączki
zaciskowe

Szpilki

Przewód
ograniczający
150 m

Przewód
ograniczający
50 m

Zestaw naprawczy
do przewodu
ograniczającego

Nr artykułu

4087-20

4089-20

4090-20

4088-20

4058-20

4059-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 1470

5 / 1470

2 / 200

1 / 126

1 / 300

1 / 400

Rodzaj opakowania

Kolorowe
opakowanie typu
blister

Kolorowe
opakowanie typu
blister

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie

Kolorowe
opakowanie typu
blister

Kolorowe
opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Zastosowanie

Do wymiany ostrza
tnącego

Do przewodu
ograniczającego

Do zabezpieczenia
przewodu ograniczającego

Do rozszerzenia /
dopasowania do
koszonej powierzchni
trawnika

Do rozbudowy
koszonej powierzchni
trawnika

Do naprawy
uszkodzonego
przewodu lub
dopasowania do
koszonej powierzchni
trawnika

9 ostrzy (3 zestawy) ze
śrubami mocującymi

6 złączek,
3 złącza

100 sztuk

50 m przewodu
ograniczającego

5 m przewodu
ograniczającego,
6 x złączki,
10 x szpilki

Kod EAN

Używane do
Zawartość

System SensorCut

Wszystkich robotów koszących GARDENA

Wodoodporność

Kosi równomiernie i nie pozostawia
Modele SILENO city i SILENO life
pasów na trawniku. Ponieważ
można bardzo łatwo wyczyścić
robot kosi z różnych kierunków, wzór
i umyć przy pomocy wody z węża.
cięcia jest zrównoważony i o bardzo
ładnym wyglądzie. Codzienna pielęgnacja sprawia, że trawa robi się gęstsza
i nabiera wyglądu zielonego dywanu.
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150 m przewodu
ograniczającego

Działanie niezależne od pogody

Bardzo cicha praca

Roboty koszące GARDENA są technicznie o krok do przodu. Mogą one
pracować przy każdej pogodzie. Dzięki
temu czujnik deszczu, który wstrzymuje koszenie na czas opadów, nie
jest potrzebny.

Dzięki silnikom Silent Drive
GARDENA oferuje najcichsze
roboty koszące na rynku. Zatem
ten mały pomocnik nie będzie
zakłócał spokoju właściciela ani
jego sąsiadów.

Wsparcie i serwis

Wsparcie i serwis
Jak mieć piękny trawnik i więcej czasu wolnego? Z robotem koszącym. Ale który model będzie odpowiedni? O czym muszę wiedzieć?
Dzięki naszej pomocy w wyborze robota oraz dostępnym usługom
serwisowym powyższe kwestie nie będą problemem.
Nasze usługi

TECHNIKA OGRODOWA

Pomoc w doborze robota
Nasz poradnik doboru robota w łatwy i szybki sposób pomoże Ci
wybrać najbardziej odpowiedni produkt dla Twojego ogrodu.
Poradnik znajdziesz na stronie www.gardena.com/pl w zakładce
Produkty > Pielęgnacja trawnika
Instalacja
Instalacja robota jest prosta i można ją wykonać samodzielnie. Jeśli
nie masz na to czasu, możesz to zlecić dealerowi GARDENA.

TECHNIKA OGRODOWA
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GARDENA produkty
elektryczne
i akumulatorowe
GARDENA HeartBeat System.
Akumulatory stworzone dla ogrodników
GARDENA ułatwia wybór właściwego systemu akumulatorowego.
Niezależne. Przyjazne dla środowiska. Mocne.

GARDENA akumulatory
Li-Ion zintegrowane z
urządzeniem
• akumulator wbudowany w produkt
• do małych ogrodów

S

GARDENA system
akumulatorowy 18 V Li-Ion

GARDENA system
akumulatorowy 40 V Li-Ion

• 1 bateria dla wszystkich zastosowań
• do małych i średnich ogrodów

• 1 bateria dla wszystkich zastosowań
• do dużych ogrodów

M

Podkaszanie
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L

Podkaszanie
Trimmen

Podkaszanie

Koszenie

Koszenie

Cięcie,
formowanie

Cięcie,
formowanie

Cięcie,
formowanie

Zbieranie
liści

Zbieranie
liści

Zbieranie
liści

Czyszczenie,
nawadnianie

Czyszczenie,
nawadnianie

TECHNIKA OGRODOWA

Koszenie
Kosiarki

5039

5033 / 5038 / 5041

Podkaszanie

9853 / 9856 / 9822

9823 / 9825

Przycinanie i cięcie

TECHNIKA OGRODOWA

Nożyce do trawy
i krzewów /
Podkaszarki

9827
8866 / 8881

Nożyce do żywopłotu /
Pilarka z trzonkiem teleskopowym

9837 / 9838

9836

9860

Zdmuchiwanie
Dmuchawa / Odkurzacz

9339

9335

9338

Woda & Czyszczenie
Pompy / Myjka ciśnieniowa

1748 / 1749

9341

TECHNIKA OGRODOWA
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System akumulatorowy
litowo-jonowy 18 V do małych
i średnich ogrodów
Posiadamy w ofercie odpowiednie źródło energii także dla małych i średnich ogrodów. System akumulatorowy
18 V zasila wiele urządzeń ogrodowych, np. do cięcia, przycinania, podkaszania, zbierania liści, nawadniania i koszenia.
Wszystko idzie łatwiej. „Przycinanie, cięcie, podkaszanie, zdmuchiwanie i koszenie” — to brzmi prawie jak
rytm serca wybijany na bębnach.
• Efektywny i niezawodny
• Prosty w obsłudze
• Lekki i poręczny

S

M

Jeden system akumulatorowy –
wiele możliwości

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Pompa zanurzeniowa do
czystej wody 2000/2 Li-18

Pompa do deszczówki
2000/2 Li-18

ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60
EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23
TCS Li-18/20

THS Li-18/42
PowerMax Li-18/32

AccuJet Li-18
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System akumulatorowy
litowo-jonowy 40* V do
dużych ogrodów
System akumulatorowy litowo-jonowy 40 V dobrze sprawdza się w dużych ogrodach. GARDENA HeartBeat
System działa prawie jak mała elektrownia, wytrwale i precyzyjnie dostarczając energię. Dodaje mocy tam,
gdzie potrzebujesz więcej siły. Na przykład podczas cięcia, podkaszania, sprzątania liści, mycia myjką
ciśnieniową, nawadniania lub koszenia. To idealny system, jeśli chodzi o wydajne i niezawodne zasilanie
elektryczne w dużych ogrodach.

TECHNIKA OGRODOWA

• Efektywny i niezawodny
• Prosty w obsłudze
• Wydajny i cichy

L

Jeden system akumulatorowy – wiele możliwości
NOWOŚĆ

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32
AquaClean Li-40/60

PowerMax Li-40/37

PowerMax Li-40/41

PowerCut Li-40/30

PowerJet Li-40
(dmuchawa & odkurzacz)

* Maksymalne napięcie początkowe akumulatora bez obciążenia wynosi 40 V, napięcie znamionowe 36 V.

TECHNIKA OGRODOWA

145

GARDENA elektryczne
i akumulatorowe
kosiarki PowerMax™
Moc i komfort
Kosiarki elektryczne i akumulatorowe PowerMax™ zapewniają optymalne
zbieranie trawy i znakomite rezultaty koszenia dzięki silnikowi PowerPlus i
podwójnie hartowanym nożom DuraEdge.

Kosiarki elektryczne

Nazwa artykułu

PowerMax™ 1200/32

PowerMax™ 1400/34

PowerMax™ 1600/37

PowerMax™ 1800/42

Nr artykułu

5032-20

5034-20

5037-20

5042-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/6

1/6

1/4

1/4

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–
1800 W

Kod EAN

Moc znamionowa

1200 W

1400 W

1600 W

Szerokość cięcia

32 cm

34 cm

37 cm

42 cm

Zalecana powierzchnia trawnika

Do ok. 300 m²

Do ok. 400 m²

Do ok. 500 m²

Do ok. 800 m²

Pojemność kosza na trawę

30 l

40 l

45 l

45 l

Centralny system regulacji wysokości
koszenia

10 stopni: 20 - 60 mm

10 stopni: 20 - 60 mm

5 stopni: 20 - 60 mm

5 stopni: 20 - 60 mm

Regulacja wysokości koszenia

QuickFit

QuickFit

QuickFit Plus

QuickFit Plus

Ergonomiczny uchwyt

ErgoTec

ErgoTec Plus

ErgoTec Plus

ErgoTec Plus

Teleskopowy uchwyt

–

–

•

•

Grzebień do trawy

•

•

•

•

Silnik PowerPlus

–

–

•

•

Składany uchwyt

•

•

•

•

Noże DuraEdge

–

–

•

•

Wskaźnik poziomu napełnienia kosza

•

•

•

•

System CnC

•

•

CnC Plus

CnC Plus

Waga

8,3 kg

9,7 kg

13,7 kg

14,3 kg

Inne

–

Dodatkowe informacje
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W komplecie wkładka mulczująca
2 w 1 (w tym mulczowanie), regulacja wysokości uchwytu,
duże tylne koła, łatwe przechowywanie

Kosiarki akumulatorowe
1

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

Nazwa artykułu

PowerMax™ Li-40/32 – zestaw 1

PowerMax™ Li-40/32
bez akumulatora 1

PowerMax™ Li18/32 – zestaw

PowerMax™ Li18/32
bez akumulatora

Nr artykułu

5033-20

5033-55

5039-20

5039-55

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/6

1/6

1/6

1/6

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Moc znamionowa

40 V (maksymalne / 36 V
znamionowe) Li-Ion / 2,6 Ah

–

2 x 18 V Li-Ion / 2.6 Ah

–

Szerokość cięcia

32 cm

32 cm

32 cm

32 cm

Zalecana powierzchnia trawnika

Do ok. 280 m²

–

Do ok. 230 m²

–

Pojemność kosza na trawę

30 l

30 l

30 l

30 l

Centralny system regulacji
wysokości koszenia

10 stopni: 20 - 60 mm

10 stopni: 20 - 60 mm

10 stopni: 20 - 60 mm

10 stopni: 20 - 60 mm

Ergonomiczny uchwyt

ErgoTec

ErgoTec

ErgoTec

ErgoTec

Grzebień do trawy
(przycinanie blisko krawędzi)

•

•

•

•

Silnik PowerPlus

•

•

•

•

Składany uchwyt

•

•

•

•

Wskaźnik poziomu napełnienia kosza

•

•

•

•

Regulacja wysokości koszenia
QuickFit

•

•

•

•

System CnC

•

•

•

•

Waga

9,1 kg

8,4 kg

9,3 kg

8,4 kg

Zawartość

Akumulator BLi-40/100,
ładowarka QC40

–

2 x akumulator BLi-18
2 x ładowarka 18 V

–

Dodatkowe informacje

Oszczędny sposób przechowywania

Silnik PowerPlus

Ergonomiczny uchwyt

Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym do precyzyjnej pracy nawet
w trudnych warunkach. Szczególnie wydajny przy bardzo długim czasie
pracy.

Komfortowa i wygodna praca. Uchwyty ErgoTec i ErgoTec Plus
umożliwiają pracę w naturalnej pozycji.

CnC System Plus (Cut and Collect)
20% więcej ściętej trawy w koszu dzięki poprawie przebiegu i prędkości
cyrkulacji powietrza przekłada się na rzadsze opróżnianie i szybsze
wykonywanie pracy.
TECHNIKA OGRODOWA
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Kod EAN

Kosiarki akumulatorowe

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

Nazwa artykułu

PowerMax™ Li-40/37 – zestaw

PowerMax™ Li-40/37
bez akumulatora

PowerMax™ Li-40/41 – zestaw

PowerMax™ Li-40/41
bez akumulatora

Nr artykułu

5038-20

5038-55

5041-20

5041-55

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/6

1/6

1/4

1/4

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Moc znamionowa

40 V (maksymalne / 36 V
znamionowe) Li-Ion / 4,2 Ah

–

40 V (maksymalne / 36 V
znamionowe) Li-Ion / 4,2 Ah

–

Szerokość cięcia

37 cm

37 cm

41 cm

41 cm

Zalecana powierzchnia trawnika

Do ok. 450 m²

Do ok. 450 m²

Do ok. 450 m²

Do ok. 450 m²

Kod EAN

Pojemność kosza na trawę

45 l

45 l

50 l

50 l

Centralny system regulacji
wysokości koszenia

5 stopni: 20 - 60 mm

5 stopni: 20 - 60 mm

10 stopni: 25 - 75 mm

10 stopni: 25 - 75 mm

Ergonomiczny uchwyt

ErgoTec Plus

ErgoTec Plus

•

•

Grzebień do trawy
(przycinanie blisko krawędzi)

–

–

–

–

Silnik PowerPlus

•

•

•

•

Składany uchwyt

•

•

•

•

Wskaźnik poziomu napełnienia kosza

•

•

–

–

Regulacja wysokości koszenia
QuickFit

QuickFit

QuickFit

•

•

CnC System

CnC Plus

CnC Plus

–

–

Intuicyjny panel sterowania
((on/oﬀ, wskaźnik stanu
akumulatora, tryb Eco)

•

•

•

•

Waga

15,0 kg

13,7 kg

21,8 kg

20,6 kg

Zawartość

Akumulator BLi-40/160,
ładowarka QC40

–

Akumulator BLi-40/160,
ładowarka QC40

–

Dodatkowe informacje

Teleskopowy uchwyt, 2 w 1 (z funkcją mulczowania)

Stalowa obudowa

Noże DuraEdge

2w1

Podwójnie, precyzyjnie szlifowane noże zapewniają doskonały efekt cięcia.

Do wyboru opcje koszenia i zbierania lub mulczowania.
Teleskopowa regulacja

Możliwość regulacji wysokości uchwytu umożliwia optymalne
dopasowanie do wzrostu użytkownika oraz podnosi komfort pracy.
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Części zamienne do kosiarek

Nazwa artykułu

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nr artykułu

4080-20

4016-20

4017-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 1020

3 / 432

3 / 432

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Używane do

Art. nr 4033, 4073, 5032

Art. nr 4075, 5037

Art. nr 4076, 5042

Inne

Stal hartowana

TECHNIKA OGRODOWA

Kod EAN

Nóż DuraEdge. Precyzyjny szlif

Części zamienne do kosiarek

Nazwa artykułu

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nr artykułu

4100-20

4101-20

4103-20

4104-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 480

3 / 480

3 / 432

3 / 420

Rodzaj opakowania

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Używane do

Art. nr. 5033, 5039

Art. nr. 5034, 4074

Art. nr. 5038

Art. nr. 5041

Inne

–

–

Nóż DuraEdge

–

TECHNIKA OGRODOWA
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Części zamienne do kosiarek akumulatorowych
1

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

Nazwa artykułu

Akumulator
BLi-40/100 1

Akumulator
BLi-40/160 1

smart akumulator
BLi-40/100

smart akumulator
BLi-40/160

Szybka ładowarka QC40

Nr artykułu

9842-20

9843-20

19090-20

19091-20

9845-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 288

1 / 288

1 / 288

1 / 288

1 / 288

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kod EAN

Technologia akumulatorowa

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

–

Maksymalna / nominalna moc
akumulatora

40 V / 36 V

40 V / 36 V

40 V / 36 V

40 V / 36 V

–

Pojemność akumulatora

2.6 Ah

4.2 Ah

2.6 Ah

4.2 Ah

–

Czas ładowania

Ok. 90 min

2 h 20 min

Ok. 90 min

2 h 20 min

–

Wskaźnik stanu naładowania
POWER info

•

•

•

•

–

Waga

700 g

1200 g

700 g

1200 g

–

Integracja z aplikacją smart

–

–

•

•

–

Pasuje do

Art. nr. 5033, 5038, 5041, 9860, 9827, 9338 i 9341

Art. nr 19090, 19091,
9842, 9843 (40 V
urządzenia akumulatorowe)

NOWOŚĆ

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32
AquaClean Li-40/60

PowerMax Li-40/37

PowerMax Li-40/41

150

TECHNIKA OGRODOWA

PowerCut Li-40/30

PowerJet Li-40
(dmuchawa & odkurzacz)

GARDENA kosiarki bębnowe
Ręczna, lub zasilana akumulatorem litowo-jonowym - bezkontaktowa technika precyzyjnego cięcia
umożliwia perfekcyjne koszenie trawnika. Wyjątkowo lekka do prowadzenia, cicha i niewymagająca
wysiłku praca.

Nazwa artykułu

Classic ręczna kosiarka bębnowa 330

Classic ręczna kosiarka bębnowa 400

Comfort ręczna kosiarka bębnowa 400 C

Nr artykułu

4027-20

4018-20

4022-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 12

1 / 12

1 / 12

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Szerokość pracy

33 cm

40 cm

40 cm

Zalecana powierzchnia trawnika

Do ok. 150 m²

Do ok. 200 m²

Do ok. 250 m²

Wysokość cięcia, min-maks.

12 - 42 mm (4-stopniowa regulacja)

12 - 42 mm (4-stopniowa regulacja)

12 - 42 mm (4-stopniowa regulacja)

Waga

8,2 kg

8,9 kg

9,4 kg

Kod EAN

Ergonomiczny uchwyt

–

–

•

Dodatkowy deﬂektor do kontrolowanego wyrzucania trawy

–

–

•

Zalecane akcesoria

Kosz na trawę (art. nr 4029)

Kosz na trawę (art. nr 4029)

Kosz na trawę (art. nr 4029)

Materiał
Zastosowanie
Dodatkowe informacje
Cechy

Bęben koszący z hartowanej, wysokiej jakości stali
Do precyzyjnego koszenia jak w przypadku nożyc – bardzo płynne, ciche i niewymagające wysiłku
Bezkontaktowa technika cięcia (bęben tnący i ostrze dolne nie stykają się) zapewnia cichą pracę kosiarki i łatwe pchanie
Oszczędny sposób przechowywania, koła ze specjalnym bieżnikiem, bęben koszący z powłoką antyadhezyjną,
dolne ostrze szlifowane, specjalnie uformowany uchwyt, składana rączka

Bezkontaktowa technika precyzyjnego
koszenia

Specjalnie uformowany uchwyt

Ergonomiczny uchwyt

Wyjątkowo płynna, cicha i niewymagająca
użycia dużej siły praca.

Ułatwia przenoszenie kosiarki.

Zapewnia komfort prowadzenia i obsługi.

TECHNIKA OGRODOWA
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Kosiarki bębnowe

Kosiarki bębnowe / Osprzęt do kosiarek bębnowych

Nazwa artykułu

Akumulatorowa kosiarka bębnowa 380 Li z koszem

Kosz na ściętą trawę

Nr artykułu

4025-20

4029-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/8

1 / 40

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe
–

Opakowanie – inne informacje

–

Szerokość pracy

38 cm

–

Zalecana powierzchnia trawnika

Do ok. 400 m²

–

Wysokość cięcia, min-maks.

12 - 42 mm (płynna regulacja)

–

Moc

25 V

1,3 kg

Waga

13,6 kg

35 - 49 l

Wydajny akumulator

•

–
–

Wyświetlacz LED

•

Ergonomiczny uchwyt

•

–

Zawartość zestawu

Akumulator, kosz na trawę i ładowarka

–

Dodatkowy deﬂektor do kontrolowanego wyrzucania trawy

•

–

Materiał

Wymienny, wydajny akumulator litowo-jonowy. Bęben koszący z hartowanej,
wysokiej jakości stali

Metalowy stelaż i wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Do bezprzewodowego, precyzyjnego koszenia jak w przypadku
nożyc – bardzo płynne, ciche i niewymagające wysiłku

–

Dodatkowe informacje

Bezkontaktowa technika cięcia (bęben tnący i ostrze dolne nie stykają się)
zapewnia cichą pracę kosiarki i łatwe pchanie. Można używać również jako
zwykłą kosiarkę ręczną

–

Cechy

Oszczędny sposób przechowywania, koła ze specjalnym bieżnikiem, bęben
koszący z powłoką antyadhezyjną, dolne ostrze szlifowane, specjalnie
uformowany uchwyt, składana rączka

–

Używane do

–

Wszystkich kosiarek bębnowych GARDENA
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GARDENA elektryczny
wertykulator / aerator
Atrakcyjny design, optymalna zwrotność i duży zapas mocy dla skutecznej odnowy
i pielęgnacji trawnika.

Składana rączka

Wygodne ustawienie głębokości roboczej.

Oszczędność miejsca podczas
transportu i przechowywania.

TECHNIKA OGRODOWA

Dźwignia regulacyjna

Elektryczny aerator / wertykulator

Nazwa artykułu

Elektryczny aerator ES 500

Elektryczny wertykulator EVC 1000

Kosz do wertykulatora

Nr artykułu

4066-20

4068-20

4065-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/8

1/8

1 / 57

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Moc

500 W

1000 W

–

Szerokość pracy

30 cm

30 cm

–

Waga

9,5 kg

10,5 kg

–

Kod EAN

Zalecana powierzchnia trawnika

600 m²

600 m²

–

Pojemność
Używane do

–
–

–
–

40 l

Oszczędny sposób przechowywania

•

•

Regulacja głębokości pracy

3 x 3 mm

3 x 3 mm

–

Zalecane akcesoria

Kosz (art. nr 4065)

Kosz (art. nr 4065)

–

Materiał

Wytrzymałe sprężyny z hartowanej stali
nierdzewnej (wymieniane pojedynczo)

Ostrza ze specjalnie hartowanej, ocynkowanej
stali

–

Zastosowanie

Poręczny aerator do delikatnego usuwania
mchu i ﬁlcu

Kompaktowy i poręczny wertykulator do
usuwania warstwy ﬁlcu z trawnika

–

Cechy
Dodatkowe informacje

GARDENA elektryczny aerator ES 500
GARDENA elektryczny wertykulator EVC 1000

–

Dźwignia regulacyjna, pozycja transportowa, koła ze specjalnym bieżnikiem, składana rączka

–

Mocny silnik o wysokim momencie obrotowym zapewnia bezproblemowe uruchomienie.
Uchwyt z wygodnie umieszczonym wyłącznikiem ułatwia pchanie wertykulatora

–

TECHNIKA OGRODOWA
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GARDENA podkaszarki
Idealne narzędzie do każdego zadania
Pełne mocy podkaszarki zasilane akumulatorem lub elektryczne
•
•
•

Szybkie i wydajne przycinanie brzegów trawnika
Koszenie trawy w trudno dostępnych miejscach
Koszenie wysokiej trawy i dziko rosnących roślin

Elektryczna podkaszarka z ekstra mocą, do miejsc gdzie priorytet ma moc
i wydajność. Idealnie nadają się do koszenia wysokiej trawy, a także
dużych powierzchni.
Lekkie, regulowane podkaszarki akumulatorowe zapewniają swobodę
ruchu i nie wymagają użycia przewodu zasilającego! Korzystają z wysokiej
jakości akumulatora litowo-jonowego ze wskaźnikiem stopnia naładowania,
zapewniającego długi czas pracy.

Podkaszarki żyłkowe

Nazwa artykułu

SmallCut 300/23

SmallCut Plus 350/23

Nr artykułu

9805-20

9806-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 30

1 / 30

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Kod EAN

Moc znamionowa

300 W

350 W

Średnica cięcia

230 mm

230 mm

Średnica żyłki

1,6 mm

1,6 mm

Długość żyłki

6m

6m

Półautomatyczne wysuwanie żyłki
(przycisk)

•

•

Kaseta z żyłką

Art. nr 5307

Art. nr 5307

Waga

1,6 kg

1,8 kg

Dodatkowe informacje

–

XL: + 10 cm wysokości roboczej w porównaniu z modelem
SmallCut 300/23
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Nazwa artykułu

EasyCut 400/25

ComfortCut 450/25

ComfortCut Plus 500/27

PowerCut Plus 650/30

Nr artykułu

9807-20

9808-20

9809-20

9811-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 25

1 / 21

1 / 21

1 / 21

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Kod EAN

Moc znamionowa

400 W

450 W

500 W

650 W

Średnica cięcia

250 mm

250 mm

270 mm

300 mm

Średnica żyłki

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm

2,0 mm

Długość żyłki

6m

6m

6m

4m

Półautomatyczne wysuwanie żyłki
(przycisk)

•

•

•

•

Regulacja przedniego uchwytu

•

•

•

•

Osłona chroniąca rośliny

•

•

•

•

Trzonek teleskopowy

•

•

•

•

Regulacja pochylenia trzonka

•

•

•

•

Obrotowa głowica tnąca

–

•

•

•

Wbudowane koło prowadzące

–

•

•

•

Kontrola prędkości AutoSpeed

–

–

–

•

Kaseta z żyłką

Art. nr 5307

Art. nr 5307

Art. nr 5307

Art. nr 5309

Waga

2,8 kg

3,1 kg

3,2 kg

3,5 kg

Regulacja pochylenia trzonka

Obrotowa głowica tnąca

AutoSpeed

Możliwość prostego ustawienia kąta pracy
podkaszarki za pomocą pedału nożnego.
Pozwala na łatwe i ergonomiczne wykaszanie w trudno dostępnych miejscach
(np. pod trampoliną, ławką ogrodową).

Pozwala na pionowe przycinanie
przerośniętych brzegów trawnika.
Zintegrowane koło prowadzące
zapewnia komfort pracy.

Automatyczne zwiększenie obrotów
ułatwia koszenie wysokiej trawy.
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Podkaszarki żyłkowe

Podkaszarki akumulatorowe

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

SmallCut Li-23R

EasyCut Li-18/23R – zestaw

EasyCut Li-18/23R bez akumulatora

Nr artykułu

9822-20

9823-20

9823-55

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 22

1 / 25

1 / 25

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Typ akumulatora/pojemność

14 V Li-Ion / 2,0 Ah

18 V Li-Ion / 2,6 Ah

–

Średnica cięcia

230 mm

230 mm

230 mm

Czas pracy

40 min maks.

60 min maks.
(= 1500 m brzegu trawnika)

–

Kod EAN

Czas ładowania

Ok. 4 h

Ok. 4 h

–

Średnica żyłki

System cięcia RotorCut

System cięcia RotorCut

System cięcia RotorCut

Regulacja przedniego uchwytu

–

•

•

Osłona chroniąca rośliny

–

•

•

Trzonek teleskopowy

–

•

•

Regulacja pochylenia trzonka

–

•

•

Obrotowa głowica tnąca

–

–

–

Zapasowy nóż/kaseta z żyłką

Art. nr 5368

Art. nr 5368

Art. nr 5368

Waga

1,7 kg

2,6 kg

2,1 kg

Zawartość

W komplecie z ładowarką i 5 zapasowymi nożykami RotorCut. (Akumulator wbudowany)

W komplecie z system akumulatorowym Li-Ion
BLi-18, ładowarką 18 V i 7 nożami zapasowymi
RotorCut

7 noży zapasowych RotorCut

System akumulatorowy Li-Ion

System cięcia RotorCut

Składana osłona zabezpieczająca

Wyświetlacz LED „POWER info” wskazuje
stan naładowania akumulatora. Duża pojemność gwarantuje wyjątkowo długi czas pracy
urządzeń.

Trwałe noże z tworzywa sztucznego gwarantują precyzyjne koszenie trawników i wydajną
pracę. Łatwe do wymiany.

Chroni rośliny przy podkaszaniu.
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Podkaszarki akumulatorowe
1

Nazwa artykułu

ComfortCut Li-18/23R – zestaw

ComfortCut Li-18/23R
bez akumulatora

PowerCut Li-40/30 – zestaw 1

PowerCut Li-40/30
bez akumulatora 1

Nr artykułu

9825-20

9825-55

9827-20

9827-55

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 21

1 / 21

1 / 20

1 / 20

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Typ akumulatora/pojemność

18 V Li-Ion / 2,6 Ah

–

40 V (maks. / 36 V znamionowa)
Li-Ion / 2,6 Ah

–

Średnica cięcia

230 mm

230 mm

300 mm

300 mm

Czas pracy

60 min maks.
(= 1500 m brzegu trawnika)

–

40 min maks.

–

Kod EAN

Czas ładowania

Ok. 4 h

–

Ok.1,5 h

–

Średnica żyłki

System cięcia RotorCut

System cięcia RotorCut

1,6 mm

1,6 mm

Długość żyłki

–

–

6m

6m

Półautomatyczne wysuwanie żyłki
(przycisk)

–

–

•

•

Regulacja przedniego uchwytu

•

•

•

•

Osłona chroniąca rośliny

•

•

•

•

Trzonek teleskopowy

•

•

–

–

Regulacja pochylenia trzonka

•

•

–

–

Obrotowa głowica tnąca

•

•

–

–

Wbudowane koło prowadzące

•

•

–

–

Zapasowy nóż/kaseta z żyłką

Art. nr 5368

Art. nr 5368

Art. nr 5307

Art. nr 5307

Waga

2,9 kg

2,4 kg

3,9 kg

3,2 kg

Zawartość

W komplecie z systemem
akumulatorowym BLi-18,
ładowarką 18 V,
7 nożami zapasowymi RotorCut

W komplecie 7 noży RotorCut

W komplecie akumulator
BLi-40/100, ładowarka QC40

–

Dodatkowe informacje

–

–

Intuicyjny panel sterowania (on/oﬀ, tryb Eco), teleskopowy trzonek
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157

TECHNIKA OGRODOWA

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

Osprzęt do podkaszarek
1

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

Nazwa artykułu

Akumulator
BLi-18

Szybka
ładowarka QC18

Ładowarka
18 V

Akumulator
BLi-40/100 1

Akumulator
BLi-40/160 1

Nr artykułu

9839-20

8832-20

8833-20

9842-20

9843-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 432

1 / 360

3 / 648

1 / 288

1 / 288

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

–

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

–

–

Technologia akumulatorowa

Li-Ion

–

–

Li-Ion

Li-Ion

Moc akumulatora

18 V

–

–

40 V / 36 V

40 V / 36 V

Pojemność akumulatora

2,6 Ah

–

–

2,6 Ah

4,2 Ah

Czas ładowania

Ok. 4 h

–

–

Ok. 90 min

2 h 20 min

Wskaźnik poziomu naładowania

•

–

–

•

•

Aluminiowa obudowa

•

–

–

Waga

460 g

–

–

700 g

1200 g

Pasuje do

Art. nr 9823, 9825, 9335,
8881, 8866, 5039, 9837,
9838, 1748 , 1749

Art. nr 9839, 9840 (18 V
narzędzia akumulatorowe)

Art. nr 9839, 9840 (18 V
narzędzia akumulatorowe)

Art. nr 9860, 9827, 9338,
5033, 5038, 5041, 9341

Art. nr 9860, 9827, 9338,
5033, 5038, 5041, 9341

Kod EAN

Osprzęt do podkaszarek

Nazwa artykułu

Noże zapasowe RotorCut

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Nr artykułu

5368-20

5306-20

5307-20

5309-20

6 / 936

6 / 1440

6 / 1428

6 / 1080

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa
Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Średnica żyłki

–

1,5 mm

1,6 mm

2,0 mm

Długość żyłki/zawartość

20 nożyków

10 m

6m

4m

Pasuje do podkaszarek

Art. nr 9823 (EasyCut Li-18/23R),
art. nr 9825 (ComfortCut
Li-18/23R),
art. nr 8840 (AccuCut 400 Li),
art. nr 8841 (AccuCut 450 Li),
art. nr 2417 (AccuCut),
art. nr 9822 (SmallCut Li-23R)

Art. nr 8844 (SmallCut 300),
art. nr 8845 (SmallCut 300 Accu),
art. nr 9824 (EasyCut Li-18/23)

Art. nr 9805 (SmallCut 300/23),
art. nr 9806 (SmallCut Plus 350/23),
art. nr 9807 (EasyCut 400/25),
art. nr 9808 (ComfortCut 450/25),
art. nr 9809
(ComfortCut Plus 500/27),
art. nr (PowerCut Li-40/30),
art. nr 8846 (EasyCut 400),
art. nr 8847 (ComfortCut 450),
art. nr 8848 (PowerCut 500)

Art. nr 9811 (PowerCut Plus 650/30)
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GARDENA akumulatorowe
nożyce do trawy
Precyzyjne przycinanie trawników i krzewów
z zasilaniem akumulatorowym
Brzegi trawnika nigdy nie były tak równe, a przycinanie i formowanie krzewów lub
żywopłotów tak proste. Nożyce zapewniają precyzję tradycyjnych nożyc do cięcia
brzegów trawnika i krzewów w połączeniu z wygodą zasilania akumulatorowego.

TECHNIKA OGRODOWA

To doskonały, wszechstronny produkt do przycinania trawy i krzewów z wymiennymi
ostrzami. Model Comfort posiada regulowany uchwyt i wbudowane koła
(opcjonalnie), co zapewnia większą wygodę i łatwość użytkowania.

Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut

Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ComfortCut

Nr artykułu

9853-20

9856-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 99

3 / 99

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Typ akumulatora/pojemność

3,6 V Li-Ion /2,5 Ah

3,6 V Li-Ion /3,0 Ah

Czas pracy

50 min maks.
(= 800 m brzegu trawnika)

80 min maks.
(= 1400 m brzegu trawnika)

Wskaźnik naładowania LED

•

•

Szerokość cięcia

8 cm

8 cm

Szybka wymiana ostrza bez użycia
narzędzi

•

•

Ostrze wysokiej jakości z powłoką
antyadhezyjną

•

•

Kod EAN

Komfortowy uchwyt z regulacją kąta

–

•

Trzonek teleskopowy (z kołami)

Osprzęt (art. nr 9859)

Osprzęt (art. nr 9859)

Waga

550 g

Inne

600 g
W komplecie z osłoną na noże i ładowarką
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Akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Akumulatorowe nożyce do
przycinania brzegów
trawnika ClassicCut –
zestaw z trzonkiem i kołami

Akumulatorowe nożyce do
przycinania brzegów
trawnika ComfortCut –
zestaw z trzonkiem i kołami

Akumulatorowe nożyce do
cięcia krzewów i brzegów
trawnika ClassicCut –
zestaw

Akumulatorowe nożyce do
cięcia krzewów i brzegów
trawnika ComfortCut –
zestaw

Nr artykułu

9855-20

9858-20

9854-20

9857-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3/–

3/–

3/–

3/–

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Typ akumulatora/pojemność

3,6 V Li-Ion /2,5 Ah

3,6 V Li-Ion /3,0 Ah

3,6 V Li-Ion /2,5 Ah

3,6 V Li-Ion /3,0 Ah

Czas pracy

50 min maks.

60 min maks.

50 min maks.

60 min maks.

Wskaźnik naładowania LED

•

•

•

•

Szerokość cięcia

8 cm

8 cm

8 cm

8 cm

Kod EAN

Długość cięcia

Dodatkowy osprzęt art. nr 9863

Dodatkowy osprzęt art. nr 9863

12 cm

12 cm

Szybka wymiana ostrza bez użycia
narzędzi

•

•

•

•

Ostrze wysokiej jakości z powłoką
antyadhezyjną

•

•

•

•

Komfortowy uchwyt z regulacją kąta

–

–

–

–

Trzonek teleskopowy (z kołami)

•

•

Osprzęt (art. nr 9859)

Osprzęt (art. nr 9859)

Waga

550 g (bez trzonka)

600 g (bez trzonka)

550 g

600 g

Inne

W komplecie z osłoną na noże i ładowarką

Nożyce do cięcia trawy i krzewów
2w1

Wyjątkowo łatwa
wymiana noży bez
użycia narzędzi

Wszystkie modele ClassicCut
i ComfortCut (oprócz ComfortCut 30)
można przystosować do przycinania
trawy, bukszpanu lub krzewów.

Szybko, prosto
i bezpiecznie – nóż
można łatwo wymienić
po każdym użyciu.
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Wyświetlacz LED
„POWER info”

Komfortowy uchwyt
z regulacją kąta

Wysoka jakość noża

Wskazuje stan naładowania akumulatora. Duża
pojemność gwarantuje
wyjątkowo długi czas
pracy urządzeń.

Zapewnia ergonomiczną
i komfortową pracę.

Precyzyjnie oszlifowany
i pokryty powłoką
antyadhezyjną zapewnia
optymalne cięcie i dużą
trwałość.

Osprzęt do akumulatorowych nożyc do trawy i krzewów

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Nóż do trawy i bukszpanu

Nóż do ciecia krzewów – 12,5 cm

Koła do nożyc akumulatorowych

Nr artykułu

9862-20

9863-20

9861-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4/–

4/–

5/–

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Szerokość cięcia

8 cm

–

–

Długość cięcia

–

12 cm

–

Pasuje do nożyc akumulatorowych

ClassicCut Li, ComfortCut Li

ClassicCut Li, ComfortCut Li

ClassicCut Li, ComfortCut Li

Zmniejsza zużycie ostrza

–

–

–

Usuwa zabrudzenia, zapobiega
korozji

–

–

–

Biodegradowalny

–

–

–

Do pielęgnacji

–

–

–

Zawartość

–

–

–
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Kod EAN

Trzonki teleskopowe do nożyc akumulatorowych

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Trzonek teleskopowy z kołami

Nr artykułu

9859-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 297

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Regulowana wysokość

Płynna regulacja od 74 do 96 cm

Obrotowy

–

Ergonomiczny uchwyt

•

Druga możliwość trzymania trzonka

–

Podłączenie bezprzewodowe

•

Pasuje do nożyc akumulatorowych

ClassicCut Li, ComfortCut Li

Zastosowanie

Do przycinania brzegów trawnika i roślin płożących w pozycji wyprostowanej
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GARDENA elektryczne
i akumulatorowe urządzenia
do pielęgnacji drzew i krzewów
Moc i wygoda!
GARDENA ma w swojej ofercie odpowiednie nożyce do każdej pracy w ogrodzie: przycinania krzewów,
bukszpanu, mniejszych i większych żywopłotów, z napędem elektrycznym lub akumulatorowym.

Akumulatorowe nożyce
do cięcia krzewów
Z mocnym akumulatorem
litowo-jonowym. Doskonałe do bezprzewodowego
kształtowania bukszpanu,
mniejszych żywopłotów
i krzewów.
Dzięki wymiennym
nożom można je używać
także jako nożyc do trawy.
Sprawdzają się znakomicie przy precyzyjnym
podcinaniu długich obrzeży
trawnika.
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Akumulatorowe/
elektryczne nożyce
do żywopłotu
Lekkie nożyce do
żywopłotu z ergonomicznie
ukształtowanym uchwytem
do wygodnego przycinania
małych i dużych żywopłotów.
Optymalna geometria noży
zapewnia efektywne, szybkie
i czyste cięcie.
Wymienny akumulator
litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania umożliwia
większą mobilność i długotrwałą pracę.
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Akumulatorowe/
elektryczne nożyce do
żywopłotu z trzonkiem
teleskopowym

Akumulatorowa /
elektryczna pilarka
łańcuchowa z trzonkiem
teleskopowym

Wygodne i bezpieczne
formowanie wysokich
żywopłotów z ziemi –
bez użycia drabiny.
Głowicę można ustawić tak,
by przycinać zarówno górną
płaszczyznę żywopłotu,
jak i rośliny płożące.
Wymienny akumulator
litowo-jonowy ze wskaźnikiem
naładowania umożliwia
większą mobilność i długotrwałą pracę.

Akumulatorowa pilarka
łańcuchowa o dużej mocy
służy do prześwietlania
drzew i usuwania gałęzi, do
których dostęp z ziemi jest
utrudniony.
Obrotowa głowica tnąca
pozwala bez trudu usunąć
gałęzie położone zarówno
w wyższych partiach drzew,
jak i przy ziemi w gęstych
konarach.

Nazwa artykułu

EasyCut 420/45

EasyCut 450/50

EasyCut 500/55

Nr artykułu

9830-20

9831-20

9832-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 24

1 / 24

1 / 24

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Moc znamionowa

420 W

450 W

500 W

Długość ostrza

45 cm

50 cm

55 cm

Odległość między zębami

18 mm

18 mm

18 mm

Ergonomiczny uchwyt

ErgoTec

ErgoTec

ErgoTec

Zderzak ochronny

•

•

•

Precyzyjnie wycinane laserowo
ostrza

–

–

–

Waga

2,6 kg

2,7 kg

2,7 kg
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Elektryczne nożyce do żywopłotu

Kod EAN

Ergonomiczny uchwyt

Zderzak ochronny

Strefa Pro

Z dużym przyciskiem umożliwiającym
bezpieczne uruchomienie w każdej sytuacji
roboczej.

Zderzak znajdujący się na końcu noża chroni
użytkownika przed odbiciami podczas cięcia
blisko ziemi.

Profesjonalnie szlifowane ostrza
i specjalne zęby ułatwiają przecinanie grubych
gałęzi.
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Elektryczne nożyce do żywopłotu

1

Nazwa artykułu

ComfortCut 550/50 ¹

ComfortCut 600/55 ¹

PowerCut 700/65

Nr artykułu

9833-20

9834-20

9835-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 /22

1 /22

1 /20

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Moc znamionowa

550 W

600 W

700 W

Kod EAN

Długość ostrza

50 cm

55 cm

65 cm

Odległość między zębami

27 mm

27 mm

27 mm

Ergonomiczny uchwyt

ErgoLine

ErgoLine

ErgoLine

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Zderzak ochronny

•

•

•

Strefa Pro

–

–

•

Waga

3.5 kg

3.5 kg

3.7 kg

Dodatkowe informacje

–

–

Innowacyjne ostrza o budowie, która nie pozwala
na ich zablokowanie

Osprzęt

Nazwa artykułu

Worek na ściętą masę do elektrycznych nożyc EasyCut

Worek na ściętą masę do elektrycznych nożyc
ComfortCut/ PowerCut

Nr artykułu

6001-20

6002-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 32

4 / 32

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pojemność worka

20 l

20 l

Kod EAN

Waga

460 g

460 g

Pasuje do

Art. nr 9830, 9831, 9832

Art. nr 9833, 9834, 9835, 9837, 9838, 9860

Dodatkowe informacje
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Łatwe opróżnianie, prosty montaż i demontaż, zarówno poziomo jak i pionowo
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Akumulatorowe nożyce do żywopłotu

1

NOWOŚĆ

EasyCut Li-40

ComfortCut Li-18/50 – zestaw 1

ComfortCut Li-18/50 bez akumulatora 1

Nr artykułu

9836-20

9837-20

9837-55

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 28

1 / 22

1 / 22

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Typ akumulatora/pojemność

14.4 V Li-Ion / 2,0 Ah

18 V Li-Ion / 2,6 Ah

–

TECHNIKA OGRODOWA

Nazwa artykułu
Kod EAN

Czas pracy

60 min maks.

60 min maks.

–

Czas ładowania

Ok. 4 h

Ok. 4 h

–

Długość ostrza

40 cm

50 cm

50 cm

Odległość między zębami

16 mm

20 mm

20 mm

Ergonomiczny uchwyt

ErgoTec

ErgoLine

ErgoLine

Zderzak ochronny

•

•

•

Waga

2,1 kg

2,9 kg

2,4 kg

Inne

W komplecie z ładowarką
(akumulator wbudowany)

W komplecie z systemem akumulatorowym Li-Ion
BLi-18 i ładowarką 18 V

–

TECHNIKA OGRODOWA
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Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
1

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

2

Nazwa artykułu

ComfortCut Li-18/60 – zestaw 2

ComfortCut Li-18/60
bez akumulatora 2

PowerCut Li-40/60 – zestaw 1

PowerCut Li-40/60
bez akumulatora 1

Nr artykułu

9838-20

9838-55

9860-20

9860-55

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 22

1 / 22

1 / 25

1 / 25

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Typ akumulatora/pojemność

18 V Li-Ion/ 2,6 Ah

–

40 V (maksymalne / 36 V znamionowe) Li-Ion / 2,6 Ah

–

Kod EAN

Czas pracy

60 min maks.

–

65 min maks.

–

Czas ładowania

Ok. 4 h

–

Ok. 1,5 h

–

Długość ostrza

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

Odległość między zębami

20 mm

20 mm

24 mm

24 mm

Ergonomiczny uchwyt

ErgoTec

ErgoTec

ErgoTec

ErgoTec

Zderzak ochronny

•

•

•

•

Intuicyjny panel sterowania
(on/oﬀ, tryb Eco)

–

–

•

•

Waga

3,0 kg

2,5 kg

3,7 kg

3,0 kg

Inne

W komplecie z systemem
akumulatorowym Li-Ion BLi-18
i ładowarką 18 V

–

W komplecie z akumulatorem
BLi-40/100 i ładowarką QC40

–

166

TECHNIKA OGRODOWA

Nazwa artykułu

Elektryczne nożyce do żywopłotu
z trzonkiem teleskopowym THS 500/48

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
z trzonkiem THS Li-18/42 – zestaw

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
z trzonkiem THS Li-18/42 bez akumulatora

Nr artykułu

8883-20

8881-20

8881-55

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 20

1 / 24

1 / 24

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Moc znamionowa

500 W

–

–

Typ akumulatora/pojemność

–

18 V Li-Ion / 2,6 Ah

–

Czas pracy

–

90 min maks.

–

Kod EAN

Długość ostrza

48 cm

42 cm

42 cm

Odległość między zębami

25 mm

16 mm

16 mm

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Zderzak ochronny

•

•

•

Obracana głowica tnąca

•

•

•

Trzonek teleskopowy

•

•

•

Precyzyjnie wycinane laserowo
ostrza

•

–

–

Zasięg

Do 3,5 m

Do 3,0 m

Do 3,0 m

Waga

4.1 kg

Ok. 3,5 kg

Ok. 3,0 kg

Inne

–

W komplecie z systemem akumulatorowym
Li-Ion BLi-18 i ładowarką 18 V

–

Teleskopowa
regulacja
Możliwość wygodnego
przycinania żywopłotów
z ziemi. Zasięg pracy do
ok. 3 m.

Obrotowa głowica tnąca
Ułatwia przycinanie górnej płaszczyzny żywopłotu albo roślin płożących.
TECHNIKA OGRODOWA
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Nożyce do żywopłotu z trzonkiem teleskopowym

Pilarki łańcuchowe z trzonkiem teleskopowym

Nazwa artykułu

Elektryczna pilarka łańcuchowa
z trzonkiem TCS 720/20

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
z trzonkiem teleskopowym
TCS Li-18/20 – zestaw

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa
z trzonkiem teleskopowym
TCS Li-18/20 bez akumulatora

Nr artykułu

8868-20

8866-20

8866-55

1 / 32

1 / 24

1 / 24

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Moc znamionowa

720 W

–

–

Typ akumulatora/pojemność

–

18 V Li-Ion/ 2.6 Ah

–

Czas pracy

–

Ok. 30 min

–

Wydajność

–

Do 80 cięć (średnica gałęzi: 8 cm)

–

Długość prowadnicy

20 cm

20 cm

20 cm

Prędkość łańcucha

13 m/s

3.8 m/s

3.8 m/s

Podziałka łańcucha

3/8"

3/8"

3/8"

Grubość ogniwa prowadzącego

0.43" (1.1 mm)

0.43" (1.1 mm)

0.43" (1.1 mm)

Pojemność zbiornika oleju

100 ml

60 ml

60 ml

Trzonek teleskopowy

•

•

•

Obrotowa głowica tnąca

•

•

•

Zderzak ochronny

•

•

•

Wąska konstrukcja

•

•

•

Pas nośny

•

•

•

Zasięg

Do 4.40 m

Do 4.0 m

Do 4.0 m

Waga

3.9 kg

3.5 kg

3.0 kg

Zawartość

W komplecie z pasem nośnym

W komplecie z systemem akumulatorowym Li-Ion
BLi-18, ładowarką 18 V i pasem nośnym

W komplecie z pasem nośnym

Trzonek teleskopowy

Obrotowa głowica tnąca

Zderzak ochronny

Wymienny akumulator litowo-jonowy

Do prześwietlania i usuwania
gałęzi z drzew oraz miejsc trudno
dostępnych z poziomu ziemi.
Zasięg ok. 4 m.

Pozwala usunąć wszystkie gałęzie
położone zarówno w górnych, jak
i dolnych partiach drzew.

Pomaga w cięciu gałęzi od dołu
i chroni łańcuch podczas cięcia
blisko gruntu.

Wyświetlacz LED wskazuje stan
naładowania akumulatora. Duża
pojemność gwarantuje wyjątkowo
długi czas pracy urządzeń.
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Osprzęt
1

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

Nazwa artykułu

Akumulator
BLi-18

Szybka ładowarka QC18

Ładowarka 18 V

Akumulator
BLi-40/100 1

Akumulator
BLi-40/160 1

Nr artykułu

9839-20

8832-20

8833-20

9842-20

9843-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 432

1 / 360

3 / 648

1 / 288

1 / 288

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

–

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

–

–

Technologia akumulatorowa

Li-Ion

–

–

Li-Ion

Li-Ion

Moc akumulatora

18 V

–

–

40 V / 36 V

40 V / 36 V

Pojemność akumulatora

2,6 Ah

–

–

2,6 Ah

4,2 Ah

Czas ładowania

Ok. 4 h

–

–

Ok. 90 min

2 h 20 min

Wskaźnik poziomu naładowania

•

–

–

•

•

Aluminiowa obudowa

•

–

–

Waga

460 g

–

–

700 g

1200 g

Pasuje do

Art. nr 9823, 9825, 9335,
8881, 8866, 5039, 9837,
9838, 1748, 1749

Art. nr 9839, 9840 (18 V
narzędzia akumulatorowe)

Art. nr 9839, 9840 (18 V
narzędzia akumulatorowe)

Art. nr 9860, 9827, 9338,
5033, 5038, 5041, 9341

Art. nr 9860, 9827, 9338,
5033, 5038, 5041, 9341

Zawartość

Wskaźnik stanu naładowania, aluminiowa obudowa

–

–

TECHNIKA OGRODOWA

Kod EAN

Wskaźnik stanu naładowania

Osprzęt

Nazwa artykułu

Łańcuch do pilarki

Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw

Nr artykułu

4049-20

4048-20

5 / 1275

3 / 459

Rodzaj opakowania

Opakowanie typu blister

Opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Podziałka

3/8"

3/8"

Grubość ogniwa prowadzącego

0,43" (1,1 mm)

0,43" (1,1 mm)

Waga

–

–

Pasuje do

Art. nr 8866, 8868

Art. nr 8866, 8868

Do pielęgnacji

–

–

Zawartość

–

–

Dodatkowe informacje

–

–

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

TECHNIKA OGRODOWA
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GARDENA porządki w ogrodzie
Sprzątanie na zewnątrz
Raz, dwa i wszystko błyszczy. Wszystkie męczące prace staną się lżejsze. Porządki z tymi
trzema hitowymi produktami są szybkie i przyjemne. Brud znika w okamgnieniu. Twoi Klienci
nagle się zorientują, że sprzątanie wokół domu i w ogrodzie może sprawiać wiele radości.

Ręczny odkurzacz
akumulatorowy EasyClean
Poręczny
• Do domu i na zewnątrz, do suchego
i wilgotnego
• Do lekkich i cięższych zabrudzeń
• Lekki, poręczny, mocny
• Do użytku na co dzień
• Z różnymi końcówkami
• Z wbudowanym akumulatorem
Li-Ion

Do sprzątania wokół domu
i ogrodu:
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Akumulatorowa / elektryczna
dmuchawa/odkurzacz ogrodowy
Szybko gotowa
• Koniec z męczącym grabieniem
• Wbudowany rozdrabniacz
• Łatwa przebudowa między
dmuchawą i odkurzaczem

Akumulatorowa myjka
ciśnieniowa AquaClean
Super czysto
• Do użytku na co dzień
• Przenośna, poręczna, mocna
• Wyjątkowo cicha
• Do mobilnego i szybkiego
czyszczenia uporczywych
zabrudzeń
• Produkt z systemu
akumulatorowego 40 V
• Możliwość wykorzystania do
podlewania ogrodu
• Możliwość używania z i bez
zbiornika na wodę

Akumulatorowy odkurzacz ręczny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Odkurzacz ręczny EasyClean Li

Odkurzacz ręczny EasyClean Li
– zestaw ze stacją ładującą

Zestaw akcesoriów do EasyClean Li

Nr artykułu

9339-20

9340-20

9343-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 32

1 / 32

1/–

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Typ akumulatora/pojemność

18 V / 2,6 Ah

18 V / 2,6 Ah

–

Czas pracy

Maks. 20 min

Maks. 20 min

–

Czas ładowania

ok. 4h

ok. 4h

–

Max. przepływ powietrza

1500 l/h

1500 l/h

–

Pojemność zbiornika

0.7 l

0.7 l

–

Uchwyt naścienny

–

•

–

Waga

1,3 kg

1,3 kg

–

Inne

W komplecie z ładowarką
(akumulator wbudowany)
ﬁltrem EPA,
długą ssawką do fug,
szczotką

W komplecie z ładowarką i uchwytem
naściennym (ze zintegrowaną stacją ładującą).
(akumulator wbudowany)
ﬁltrem EPA,
długą ssawką do fug,
szczotką

W zestawie
Rura przedłużająca,
ssawka krótka do fug,
szczotka do tapicerki,
ﬁltr HEPA
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TECHNIKA OGRODOWA

Kod EAN

171

Dmuchawy / odkurzacze ogrodowe
1

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

Nazwa artykułu

Dmuchawa / odkurzacz
ogrodowy ErgoJet 3000

Akumulatorowa
dmuchawa AccuJet
Li-18 – zestaw

Akumulatorowa
dmuchawa AccuJet
Li-18 bez akumulatora

PowerJet Li-40 – zestaw 1

PowerJet Li-40
bez akumulatora 1

Nr artykułu

9332-20

9335-20

9335-55

9338-20

9338-55

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 12

1 / 27

1 / 27

1/8

1/8

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Moc znamionowa

3000 W

18 V

18 V

40 V

40 V

Typ akumulatora/pojemność

–

18 V Li-Ion/ 2.6 Ah

–

40 V (maks. / 36 V
znamionowa) Li-Ion / 4,2 Ah

–

Prędkość powietrza

310 km/h

190 km/h

190 km/h

320 km/h

320 km/h

Zasysanie

170 l/s

–

–

160 l/s

160 l/s

Pojemność worka

45 l

–

–

30 l

30 l

Redukcja objętości

Maks. 16:1

–

–

Maks. 8:1

Maks. 8:1

Czas pracy

–

30 min maks.

30 min maks.

40 min maks.

40 min maks.

Duży i wygodny do opróżnienia worek

•

–

–

•

•

Regulacja prędkości

•

–

–

•

•

Wbudowany rozdrabniacz

•

–

–

•

•

Skrobak

•

–

–

•

•

Pas nośny

•

–

–

•

•

Waga

3.6 kg / 4.8 kg

1.8 kg

1.3 kg

4,1 kg / 5,0 kg

2,9 kg / 3,8 kg

Zawartość

W komplecie z pasem
nośnym

W komplecie z akumulatorem BLi-40/160, szybką
ładowarką QC40, pasem
nośnym

W komplecie z pasem
nośnym

Inne

Metalowy nóż do mulczowania. Łatwa przebudowa
między dmuchawą
i odkurzaczem

Kod EAN

W komplecie z systemem akumulatorowym Li-Ion BLi-18
i ładowarką 18 V

–

3 w 1: dmuchawa, odkurzacz i rozdrabniacz,
intuicyjny panel sterowania

ClickFit

Wbudowany rozdrabniacz

Skrobak

Innowacyjna technologia ułatwiająca
zamianę odkurzacza w dmuchawę.

Dzięki solidnemu wirnikowi turbiny
i głowicy rozdrabniającej wykonanej
z metalu, redukowana jest objętość
odpadów i czas kompostowania.

Do usuwania mokrych liści.
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Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Myjka ciśnieniowa akumulatorowa AquaClean Li 40/60
– zestaw

Myjka ciśnieniowa akumulatorowa AquaClean Li 40/60
bez akumulatora

Dysza płaska do AquaClean Li

Dysza rotacyjna do
AquaClean Li

Nr artykułu

9341-20

9341-55

9342-20

9345-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/8

1/8

2/–

4/–

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Typ akumulatora/pojemność

40 V / 2,6 Ah

–

–

–

Czas pracy (tryb Eco)

Czyszczenie: maks. 20 min
Podlewanie: maks. 40 min

–

15 min

20 min

Intuicyjny panel sterowania
(on/oﬀ, wskaźnik stanu
akumulatora, tryb Eco)

•

•

–

–

Ciśnienie maks.

90 bar
(robocze: maks. 60 bar)

90 bar
(robocze: maks. 60 bar)

45 bar

30 bar

Wydajność maksymalna

Czyszczenie: 230 l/h
Podlewanie: 270 l/h

Czyszczenie: 230 l/h
Podlewanie: 270 l/h

190 l/h

230 l/h

Materiał pompy

Aluminium

Aluminium

–

–

Maks. temp. doprowadzanej wody

40°

40°

40°

40°

Pojemnik

14 l

14 l

–

–

Długość węża wysokiego ciśnienia

3m

3m

–

–

Praca bez zbiornika

•

•

–

–

Zastosowanie

Do przenośnego i szybkiego czyszczenia uporczywego brudu

Do przenośnego i szybkiego czyszczenia uporczywego brudu

Do czyszczenia dużych powierzchni
bez rozprysków

Do szczególnie uporczywych zabrudzeń (np. pokrytych mchem)

Waga

10.7 kg

9.4 kg

0.7 kg

0.1 kg

Inne

W komplecie:
akumulator Li-Ion BLi-40/100
szybka ładowarka QC40,
dysza płaska,
dysza zraszająca,
przyłącze OGS do węża ogrodowego

W komplecie z dyszą płaską,
dyszą rotacyjną, przyłączem OGS
do węża ogrodowego

–

–

TECHNIKA OGRODOWA
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Kod EAN

Osprzęt
1

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Akumulator BLi-18

Szybka ładowarka
QC18

Ładowarka 18 V

Akumulator
BLi-40/100 1

Akumulator
BLi-40/160 1

Filtr do EasyClean Li

Nr artykułu

9839-20

8832-20

8833-20

9842-20

9843-20

9344-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 432

1 / 360

3 / 648

1 / 288

1 / 288

4/–

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

–

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

–

–

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Technologia akumulatorowa

Li-Ion

–

–

Li-Ion

Li-Ion

–

Moc akumulatora

18 V

–

–

40 V / 36 V

40 V / 36 V

–

Pojemność akumulatora

2,6 Ah

–

–

2,6 Ah

4,2 Ah

–

Czas ładowania

Ok. 4 h

–

–

Ok. 90 min

2 h 20 min

–

Wskaźnik poziomu naładowania

•

–

–

•

•

–

Aluminiowa obudowa

•

–

–

Waga

460 g

–

–

700 g

1200 g

–

Pasuje do

Art. nr 9823, 9825,
9335,8881, 8866,
5039, 9837, 9838,
1748, 1749

Art. nr 9839, 9840
(18 V narzędzia
akumulatorowe)

Art. nr 9839, 9840
(18 V narzędzia
akumulatorowe)

Art. nr 9860, 9827,
9338, 5033, 5038,
5041, 9341

Art. nr 9860, 9827,
9338, 5033, 5038,
5041, 9341

Filtr do Art. nr 9339,
9340
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*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Cięcie w zakresie 360°

Szlif falisty

Specjalny, komfortowy
kształt uchwytu

Z trzonkiem

Zapewnia lekką pracę osobom lewo- i praworęcznym.

Nóż tnący ze szlifem falistym
i płoza gwarantują zachowanie równej wysokości cięcia,
jak również łatwe i dokładne
przycinanie trawy.

Doskonale leży w dłoni
i zapewnia łatwe cięcie.
Rozłożenie siły cięcia na palec wskazujący i środkowy.

Do pracy w pozycji
wyprostowanej, bez
obciążania kręgosłupa.

TECHNIKA CIĘCIA

AN

Ergonomiczny kształt uchwytu idealnie pasuje do dłoni. Optymalny dla użytkowników prawo- i leworęcznych.
Ostrza o szliﬁe falistym precyzyjnie tną i wyrównują brzegi trawnika.

R

Idealne do precyzyjnego, mechanicznego przycinania
brzegów trawnika.

AT GWA

25

*
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TECHNIKA CIĘCIA

*L

WAR ANC
*L

NC JI

G
AT

JI

GARDENA ręczne
nożyce do trawy

WAR ANC

25

AT GWA
R

AN

RA
WA

*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

Ręczne nożyce do trawy

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Classic nożyce do trawy

Classic obrotowe nożyce
do trawy

Comfort nożyce do trawy
z trzonkiem

Comfort nożyce do trawy
z trzonkiem –
oferta promocyjna

Nr artykułu

8730-20

8731-20

12100-20

12100-30

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 360

10 / 360

5 / 30

20 / 40

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Metalowy display z kolorowym
plakatem, 20 sztuk

Powłoka

Redukująca tarcia

Szlif

Antyadhezyjna, optymalizująca tarcia
Prosty

Ostrza

Samoostrzące

Samoostrzące

Samoostrzące

Samoostrzące

Rękojeść z dodatkowymi miękkimi
elementami

–

–

•

•

Obrotowe ostrza

–

• (360°)

• (180°)

• (180°)

Trzonek

–

–

•

•

Regulacja pochylenia trzonka

–

–

•

•

Duże koła

–

–

•

•

Dodatkowe informacje
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Ergonomiczny kształt uchwytu, mechanizm blokujący obsługiwany jedną ręką

TECHNIKA CIĘCIA

WAR ANC

25

AT GWA
R

AN

RA
WA

*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

Ręczne nożyce do trawy

C J I * L AT G

1

8

Nazwa artykułu

Comfort nożyce do trawy 1

Comfort obrotowe nożyce do trawy 1

Comfort obrotowe nożyce do trawy 1

Nr artykułu

8733-29

8734-20

8735-29

Kod EAN

4 078500 873598

4 078500 873390
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 400

10 / 400

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

10 / 400
Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

8733-30

8734-30

8735-30

10 / 400

10 / 400

10 / 270

Dostępne także luzem
Nr artykułu

Ilość w opakowaniu/jednostka
paletowa
Powłoka

Antyadhezyjna, optymalizująca tarcia

Szlif

Falisty

Ostrza

Samoostrzące

Specjalny, komfortowy kształt
uchwytu

–

Obrotowe ostrza

–

Dodatkowe informacje

TECHNIKA CIĘCIA

Kod EAN

–

•

• (360°)

• (360°)

Ergonomiczny kształt uchwytu, uchwyty z dodatkowymi miękkimi elementami, mechanizm blokujący obsługiwany jedną ręką, płoza

TECHNIKA CIĘCIA

177

*L

RA
WA

*

C J I * L AT G

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Sprężyny ze stali nierdzewnej, na
stałe zintegrowane w uchwycie,
zwiększają niezawodność cięcia.

Właściwy asortyment dla każdego użytkownika

Sekatory przeznaczone do
mniejszych dłoni i drobnych prac
ogrodniczych.
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Modele idealne do większych
dłoni i większej średnicy cięcia.

TECHNIKA CIĘCIA

AN

NC JI

25

AT GWA
R

Wysokiej jakości sekatory „Made in Germany” o innowacyjnych właściwościach
i optymalnej ergonomii gwarantują niezawodne rezultaty cięcia.

Dzięki regulowanej szerokości
uchwytu sekator można
dopasować odpowiednio do
wielkości dłoni.

WAR ANC
*L

Optymalne rezultaty cięcia

Ergonomiczne uchwyty,
wykonane z miękkich
komponentów, zapewniają
wygodną pracę.

G
AT

JI

GARDENA
sekatory ogrodowe

Produkty skierowane do
mężczyzn – z aluminiowymi
uchwytami i specjalnymi
właściwościami.

Sekatory ogrodowe

*L

25

AT GWA
R

AN

RA
WA

*

*L

NC JI

WAR ANC
JI

G
AT

C J I * L AT G

1

Nazwa artykułu

Sekator ogrodowy

Sekator ogrodowy
B/S 1

Sekator ogrodowy
A/S 1

Sekator ogrodowy
B/S -M 1

Sekator
ogrodowy B/S-M oferta promocyjna 1

Nr artykułu

8754-20

8854-20

8855-20

8857-20

8853-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1540

10 / 840

10 / 840

10 / 840

30 / 240

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w display‘u
po 30 sztuk

Kod EAN

Maks. średnica cięcia

18 mm

20 mm

18 mm

22 mm

22 mm

Zasada cięcia

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Kowadłowa

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Precyzyjnie szlifowane ostrza

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rynienka do soku

•

•

–

•

•

Obcinak do drutu

•

•

–

•

•

2 pozycje cięcia

•

•

•

•

•

Zamek sekatora obsługiwany jedną
ręką

•

•

•

•

•

Regulacja rozwarcia rękojeści

–

–

–

2-stopniowa

2-stopniowa

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty

•

•

•

•

•

Rękojeść z dodatkowymi miękkimi
elementami

–

1x

1x

1x

1x

Ostrza z powłoką antyadhezyjną

•

•

•

•

•

Zastosowanie

Do cięcia kwiatów i młodych
pędów

Do cięcia kwiatów, młodych
pędów i świeżych gałęzi

Do cięcia starszych,
suchych gałęzi i pędów

Do cięcia kwiatów, młodych
pędów i świeżych gałęzi

Do cięcia kwiatów, młodych
pędów i świeżych gałęzi

Dodatkowe informacje

–

Dolne ostrze wykonane ze
stali nierdzewnej, rękojeści
wzmocnione włóknem
szklanym

Stabilne kowadło, rękojeści
wzmocnione włóknem
szklanym

Dolne ostrze wykonane ze
stali nierdzewnej, rękojeści
wzmocnione włóknem
szklanym

Dolne ostrze wykonane ze
stali nierdzewnej, rękojeści
wzmocnione włóknem
szklanym

TECHNIKA CIĘCIA

TECHNIKA CIĘCIA

Głowica tnąca ustawiona pod kątem
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Sekatory ogrodowe

*L

25

AT GWA
R

AN
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*

*L
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WAR ANC
JI

G
AT

C J I * L AT G

1

Nazwa artykułu

Sekator ogrodowy, kowadłowy
A/M 1

Sekator ogrodowy
B/M 1

Sekator ogrodowy
B/S-XL 1

Sekator ogrodowy B/S-XL oferta promocyjna 1

Nr artykułu

8903-20

8904-20

8905-20

8902-20

30 / 240

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 700

5 / 700

5 / 700

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w display‘u po
30 sztuk

Maks. średnica cięcia

23 mm

24 mm

24 mm

24 mm

Zasada cięcia

Kowadłowa

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Precyzyjnie szlifowane ostrza

•

•

•

•

Głowica tnąca ustawiona pod kątem

•

•

•

•

Rynienka do soku

–

•

•

•

Obcinak do drutu

–

•

•

•

2 pozycje cięcia

•

•

•

•

Zamek sekatora obsługiwany jedną
ręką

•

•

•

•

Regulacja rozwarcia rękojeści

–

–

Bezstopniowa

Bezstopniowa

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty

•

•

•

•

Rękojeść z dodatkowymi miękkimi
elementami

2x

2x

2x

2x

Ostrza z powłoką antyadhezyjną

•

•

•

•

Zastosowanie

Do cięcia starszych, zdrewniałych
gałęzi i pędów

Do cięcia grubszych, świeżych
gałęzi i pędów o większej średnicy

Do cięcia grubszych, świeżych
gałęzi i pędów o większej średnicy

Do cięcia grubszych, świeżych
gałęzi i pędów o większej średnicy

Dodatkowe informacje

Stabilne kowadło, rękojeści
wzmocnione włóknem szklanym,
sprężyna wbudowana w uchwyt

Dolne ostrze ze stali nierdzewnej,
rękojeści wzmocnione włóknem
szklanym, sprężyna wbudowana
w uchwyt

Dolne ostrze wykonane ze stali
nierdzewnej, rękojeści wzmocnione włóknem szklanym, sprężyna
wbudowana w uchwyt

Dolne ostrze wykonane ze stali
nierdzewnej, rękojeści wzmocnione włóknem szklanym, sprężyna
wbudowana w uchwyt

S - XL

Precyzyjnie szlifowane
ostrza z powłoką
antyadhezyjną

2 pozycje cięcia

Ergonomiczny kształt
uchwytu

Pasuje do każdej dłoni

Wymienne ostrze /
regulacja docisku ostrzy

Do lekkiego i precyzyjnego
przycinania bez uszkadzania
roślin.

Do cięcia mocnego
lub szybkiego.

Komfortowe rękojeści
z miękkimi elementami
zapewniają większy
komfort i bezpieczeństwo
użytkowania.

Regulacja rozwarcia
rękojeści umożliwia
indywidualne dopasowanie
do dłoni.

Długi okres użytkowania
i zawsze idealne cięcie.
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Sekatory ogrodowe

C J I * L AT G

1

Nazwa artykułu

Sekator ogrodowy Alu B/L 1

Comfort sekator ogrodowy SmartCut 1

Premium sekator ogrodowy Alu B+/L 1

Nr artykułu

8906-20

8798-20

8702-20

5 / 700

5 / 700

5 / 700

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

–

–

Maks. średnica cięcia

25 mm

25 mm

24 mm

Zasada cięcia

Dwuostrzowa

Kowadłowa

Dwuostrzowa

Precyzyjnie szlifowane ostrza

•

•

•

Głowica tnąca ustawiona pod kątem

•

•

•

Rynienka do soku

•

–

•

Obcinak do drutu

•

–

•

2 pozycje cięcia

•

•

•

Zamek sekatora obsługiwany jedną
ręką

•

•

•

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty

•

•

•

Rękojeść z dodatkowymi miękkimi
elementami

2x

2x

2x

Ostrza z powłoką antyadhezyjną

•

•

–

Zastosowanie

Do cięcia grubszych, świeżych gałęzi i pędów
o większej średnicy

Do cięcia grubszych, świeżych gałęzi i pędów
o większej średnicy

Do cięcia grubszych, świeżych gałęzi i pędów
o większej średnicy

Dodatkowe informacje

Dolne ostrze ze stali nierdzewnej, solidne
rękojeści aluminiowe, wymienne ostrze, regulacja
docisku ostrzy

Solidne rękojeści aluminiowe, mechanizm
zapadkowy wzmacniający działanie (150%
większa siła)

Dolne ostrze kute, solidne rękojeści aluminiowe,
wymienne ostrze, regulacja docisku ostrzy

Funkcja SmartCut
Automatyczne włączanie mechanizmu zapadkowego w celu wzmocnienia działania przy większej średnicy cięcia.
TECHNIKA CIĘCIA
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Kod EAN

WAR ANC
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G
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*L

Sekator balkonowy / nożyczki uniwersalne

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

city gardening sekator
balkonowy

Nożyczki uniwersalne

Nożyczki uniwersalne XL

Nożyczki do róż

Nr artykułu

8707-20

8704-20

8705-20

359-20

10 / 1440

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 840

10 / 2000

10 / 2000

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

–

–

–

8704-30

–

–

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

–

10 / 840

–

–

Łączna długość

195 mm

180 mm

210 mm

210 mm

Mycie w zmywarce

–

•

•

–

Ostrze ze stali nierdzewnej

•

•

•

•

Ergonomiczne uchwyty z miękkimi
elementami

•

•

•

–

Zastosowanie

Wszechstronne zastosowanie na
balkonie (np. do kwiatów, ziół,
pędów)

Poręczne i uniwersalne nożyczki
do pracy w kuchni i ogrodzie.
Idealne do kwiatów, ziół, sznurka,
drutu, papieru, plastiku itp.

Wygodne uniwersalne nożyczki do
pracy w domu. Idealne do papieru,
tapet, skóry, tkanin, nici itp.

Do przycinania róż

Dodatkowe informacje

2-stopniowe rozwarcie rękojeści,
zamek sekatora obsługiwany jedną
ręką, 2 pozycje cięcia

Dla osób prawo- i leworęcznych

Dla osób prawo- i leworęcznych.
Idealne do cięcia prostych i długich
odcinków.

Cztery funkcje w jednych
nożyczkach. Obcinanie/chwytanie
ściętych kwiatów/ścinanie kolców/
miażdżenie końców łodygi

Dostępne także luzem
Nr artykułu
Kod EAN

Materiały
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Specjalnie szlifowane ostrze tnące

TECHNIKA CIĘCIA
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GARDENA
ręczne nożyce
do żywopłotu

G
AT

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731x 490 3773

(język niemiecki)

Połączenie innowacji ze sprawdzoną jakością.
Precyzyjne formowanie czy przycinanie dużych powierzchni – każdy model dostosowany jest
optymalnie do swojego zadania oraz do potrzeb użytkownika.

Krótkie ostrza
z prostym szlifem

Długie ostrza z falistym
lub ząbkowanym szlifem

Przekładnia

Do precyzyjnego
formowania krzewów,
np. bukszpanu.

Do cięcia większych
powierzchni.

Proste i niewymagające
wysiłku przecinanie
grubych gałęzi.

TECHNIKA CIĘCIA

Odpowiednie nożyce do każdego typu pracy

Classic

Comfort

Premium

Sprawdzone metody:
tradycyjne materiały
i solidność wykonania.

Wyjątkowe efekty cięcia
i łatwość użytkowania.
Wbudowane wkładki
żelowe Technogel® oraz
dwustopniowy odbojnik
zapewniają optymalną
amortyzację.

Wysokiej jakości materiały
oraz detale techniczne nadają
tym narzędziom specjalny
charakter, wpływając na
wyjątkową wydajność
i wytrzymałość nożyc.

TECHNIKA CIĘCIA
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Ręczne nożyce do żywopłotu

C J I * L AT G

1

Nazwa artykułu

Classic nożyce do
żywopłotu 540 1

Classic nożyce do
żywopłotu 510 1

Classic nożyce do
żywopłotu 540 1

Comfort nożyce do
cięcia i formowania
krzewów

Comfort nożyce do
cięcia i formowania
krzewów – oferta
promocyjna

Nr artykułu

391-29

397-20

398-20

399-20

319-20

Kod EAN

4 078500 039192
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 112

4 / 112

4 / 112

4 / 176

16 / 96

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w
kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w
kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w
kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w
kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 16 sztuk

Łączna długość

54 cm

51 cm

54 cm

40 cm

40 cm

Długość ostrza

23 cm

20 cm

23 cm

18 cm

18 cm

Waga

830 g

840 g

890 g

Tylko 615 g

Tylko 615 g

Szlif

Falisty

Prosty

Falisty

Prosty

Prosty

Ostrze tnące

Powłoka antyadhezyjna

Ocynkowane, błyszczące

Ocynkowane, błyszczące

Powłoka antyadhezyjna

Powłoka antyadhezyjna

Żelowe wkładki na uchwycie

–

–

–

•

•

Wbudowany obcinak do gałęzi

•

•

•

•

•

Amortyzacja dzięki obustronnym
odbojnikom

•

•

•

•

•

Dodatkowe informacje

Drewniane uchwyty o ergonomicznym kształcie wykonane z drewna
zgodnego ze standardami FSC®. Mocne i trwałe

Idealne do precyzyjnego i komfortowego
formowania krzewów takich jak bukszpan itp.
Ergonomiczne wzornictwo zapewniające łatwość pracy

Wbudowany obcinak
do gałęzi

Uchwyt z elementami z tworzywa sztucznego

Ostrza z powłoką
antyadhezyjną

Wbudowana
amortyzacja

Wydajna praca przy
wycinaniu pojedynczych,
grubszych gałęzi.

Zapewnia wygodny chwyt i lepsze
przywieranie do dłoni.

Proste i dokładne cięcie dzięki
precyzyjnie oszlifowanym ostrzom
i powłoce antyadhezyjnej. Łatwe
czyszczenie i ochrona przed
korozją.

Optymalna amortyzacja
dzięki wbudowanym
w uchwyty wkładkom
żelowym Technogel®.
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Ręczne nożyce do żywopłotu

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Comfort nożyce
do żywopłotu 570

Comfort przekładniowe
nożyce do żywopłotu 600

Comfort teleskopowe
nożyce do żywopłotu 700 T

Premium przekładniowe
nożyce do żywopłotu 650

Nr artykułu

392-20

393-20

394-20

395-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 140

4 / 140

4 / 72

2 / 110

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Łączna długość

57 cm

60 cm

70 – 90 cm

65 cm

Długość ostrza

20 cm

23 cm

25 cm

25 cm

Waga

Tylko 690 g

840 g

1380 g

1150 g

Szlif

Prosty

Prosty

Falisty

Falisty

Ostrze tnące

Z powłoką antyadhezyjną

Z powłoką antyadhezyjną

Z powłoką antyadhezyjną

Szerokie, hartowane ostrza
z krawędziami tnącymi
z błyszczącego metalu (bez powłoki)

Przekładnia zębata

–

Wydajność cięcia większa o 46%

–

Wydajność cięcia większa o 25%

Żelowe wkładki na uchwycie

•

•

–

–

Wbudowany obcinak do gałęzi

•

•

•

•

Amortyzacja dzięki obustronnym
odbojnikom

•

•

•

•

Teleskopowa regulacja

–

Dodatkowe informacje

–
Komfortowa i bezwysiłkowa praca w każdej sytuacji.
Idealne do precyzyjnego formowania

•

–

Polecane do przycinania większych
i wyższych żywopłotów.
Teleskopowa, aluminiowa rękojeść
(+20 cm) dla większego zasięgu
pracy

Stabilna, aluminiowa rękojeść.
Elementy uchwytu wykonane
z miękkiego tworzywa sztucznego
dla przyjemnej obsługi

TECHNIKA CIĘCIA
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GARDENA
nożyce do
gałęzi

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

Odpowiednie narzędzie
do każdego zadania.

(język niemiecki)

Innowacyjne rozwiązania i nowoczesne materiały
gwarantują komfort pracy i doskonałe efekty cięcia.

EasyCut

EnergyCut

Klasyczne nożyce.

Nożyce z przekładnią dla
większej siły cięcia.

Dzięki niskiej wadze
i znakomitej ergonomii
cięcie gałęzi jest wyjątkowo
lekkie.

TeleCut

SlimCut

Nożyce teleskopowe.

Nożyce do gałęzi z zerowym
kątem rozwarcia i 2-stopniową przekładnią.

Dające się ustawiać
na długość rękojeści
pozwalają na precyzyjne
cięcie również bardziej
oddalonych gałęzi przy
jednocześnie mniejszym
nakładzie sił.

186

Przekładnia umożliwia
cięcie nawet grubszych
i mocniejszych gałęzi bez
wysiłku.

Dzięki długiemu, aluminiowego trzonkowi i wyjątkowo
wąskiej głowicy idealnie nadają się do cięcia w gęstych
krzewach i zaroślach.
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Nożyce do gałęzi

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Nożyce do gałęzi EasyCut 500B

Nożyce do gałęzi EasyCut 680B

Nożyce do gałęzi EasyCut 680 A

Nożyce do gałęzi EasyCut 680B
– oferta promocyjna

Nr artykułu

12002-20

12003-20

12004-20

12003-30

4 / 140

4 / 112

12 / –

Kod EAN

Ilość w opakowaniu

4 / 224

Rodzaj opakowania

Zawieszka na produkt i kolorowa karta informacyjna z osłoną na ostrza

Display zawiera 12 x 12003 + 12
x 8754

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko jako display

Maks. Ø gałęzi

42 mm

42 mm

40 mm

42 mm

Łączna długość

500 mm

680 mm

680 mm

680 mm

Waga

895 g

1035 g

1040 g

918 g

Zasada cięcia

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Kowadłowa

Dwuostrzowa

Precyzyjnie szlifowane ostrza

•

•

•

•

Powłoka antyadhezyjna

•

•

•

•

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty

•

•

•

•

Uchwyty z dodatkowymi miękkimi
elementami

•

•

•

•

Odbojnik

•

•

•

•

Materiały

TECHNIKA CIĘCIA

Opakowanie – inne informacje

Proﬁlowane aluminiowe ramiona

Zastosowanie

Idealne do świeżych gałęzi

Idealne do świeżych gałęzi

Do cięcia twardego, suchego
drewna

Idealne do świeżych gałęzi

Dodatkowe informacje

Wyjątkowo lekkie i ergonomiczne

Lekkie i ergonomiczne

Lekkie i ergonomiczne

Lekkie i ergonomiczne

Dwuostrzowe

Kowadłowe

Uchwyty ErgoTec

Precyzyjnie szlifowane ostrza

Nadają się doskonale do cięcia
żywych pędów.

Przeznaczone do twardych,
uschniętych gałęzi. Podtrzymują
ciętą gałąź zapobiegając
uszkodzeniu kory.

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty z powłoką antypoślizgową
i z miękkimi elementami zapewniają
wygodną i bezpieczną pracę.

Wraz z wyjątkową geometrią
przyczyniają się do delikatnego dla
roślin, lekkiego i precyzyjnego cięcia.

TECHNIKA CIĘCIA
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Nożyce do gałęzi

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Nożyce do gałęzi EnergyCut 600B

Nożyce do gałęzi EnergyCut 750B

Nożyce do gałęzi EnergyCut 750A

Nr artykułu

12006-20

12007-20

12008-20

2 / 90

2 / 90

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 150

Rodzaj opakowania

Zawieszka na produkt i kolorowa karta informacyjna z osłoną na ostrza

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Maks. Ø gałęzi

42 mm

42 mm

42 mm

Łączna długość

600 mm

750 mm

750 mm

Waga

1000 g

1114 g

1119 g

Power +

3 x większa siła cięcia

3 x większa siła cięcia

3 x większa siła cięcia

Zasada cięcia

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Kowadłowa

Precyzyjnie szlifowane ostrza

•

•

•

Powłoka antyadhezyjna

•

•

•

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty

•

•

•

Uchwyty z dodatkowymi miękkimi
elementami

•

•

•

Odbojnik

•

•

•

Technologia wzmocnienia siły

Przekładnia

Przekładnia

Przekładnia

Materiały

Proﬁlowane aluminiowe ramiona

Proﬁlowane aluminiowe ramiona

Aluminiowe kowadełko, proﬁlowane aluminiowe
ramiona

Zastosowanie

Idealne do świeżych gałęzi

Idealne do świeżych gałęzi

Do cięcia twardego, suchego drewna

Dodatkowe informacje

Wymienne ostrza

Wymienne ostrza

Wymienne ostrze i kowadełko

Bez wysiłku

Wymienne ostrze

Powłoka antyadhezyjna

Lekkie

Wbudowana przekładnia umożliwia
pracę bez wysiłku.

Górne ostrze można wymienić,
a w razie konieczności również
wyregulować docisk.

Umożliwia czyste i dokładne cięcie,
ułatwia czyszczenie ostrzy i zapewnia
ochronę przed korozją.

Bardzo lekkie dzięki optymalnej
geometrii i zastosowaniu lekkich
materiałów, jak aluminium dla
rękojeści.
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Nożyce do gałęzi

CM

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Nożyce teleskopowe do gałęzi
TeleCut 450-650 B

Nożyce teleskopowe do gałęzi
TeleCut 450-650 B – oferta
promocyjna

Nożyce teleskopowe do gałęzi
TeleCut 650-900 B

Nożyce teleskopowe do gałęzi
TeleCut 650-900 B – oferta
promocyjna

Nr artykułu

12005-20

12005-30

12009-20

12009-30

Ilość w opakowaniu

4 / 112

12 / –

2 / 130

12 / –

Rodzaj opakowania

Zawieszka na produkt i kolorowa
karta informacyjna z osłoną na
ostrza

Zawieszka na produkt i kolorowa
karta informacyjna z osłoną na
ostrza

Zawieszka na produkt i kolorowa
karta informacyjna z osłoną na
ostrza

Zawieszka na produkt i kolorowa
karta informacyjna z osłoną na
ostrza

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
12 sztuk

Sprzedaż tylko w kompletnych
opakowaniach

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
12 sztuk

Maks. Ø gałęzi

42 mm

42 mm

42 mm

42 mm

Łączna długość

520-670 mm

520-670 mm

650 - 900 mm

650 - 900 mm

Waga

816 g

816 g

1026 g

1026 g

Zasada cięcia

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Precyzyjnie szlifowane ostrza

•

•

•

•

Powłoka antyadhezyjna

•

•

•

•

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty

•

•

•

•

Uchwyty z dodatkowymi miękkimi
elementami

•

•

•

•

Odbojnik

•

•

•

Technologia wzmocnienia siły

•
Większy zasięg i nacisk

Materiały

Aluminiowe rękojeści

Zastosowanie
Dodatkowe informacje

TECHNIKA CIĘCIA

Kod EAN

Idealne do świeżych gałęzi
Blokada teleskopu przy uchwytach

Ramiona teleskopowe

TECHNIKA CIĘCIA
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SlimCut
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Nożyce do gałęzi SlimCut

Nożyce do gałęzi SlimCut – oferta promocyjna

Nr artykułu

12010-20

12010-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2/–

8/–

Rodzaj opakowania

Zawieszka na produkt i kolorowa karta informacyjna z osłoną na ostrza

Zawieszka na produkt i kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w display‘u po 88 sztuk

Maks. Ø gałęzi

28 mm

28 mm

Łączna długość

1170 mm

1170 mm

Waga

1020 g

1020 g

Power +

12 x większa siła cięcia

12 x większa siła cięcia

Zasada cięcia

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Precyzyjnie szlifowane ostrza

•

•

Powłoka antyadhezyjna

•

•

Ergonomicznie ukształtowane
uchwyty

•

•

Uchwyty z dodatkowymi miękkimi
elementami

•

•

Odbojnik

–

–

Technologia wzmocnienia siły

2-stopniowa przekładnia: szybkie i mocne cięcie

2-stopniowa przekładnia: szybkie i mocne cięcie

Kod EAN

Materiały

Aluminium

Aluminium

Zastosowanie

Do cięcia świeżych gałęzi w gęstych krzewach lub koronach drzew

Do cięcia świeżych gałęzi w gęstych krzewach lub koronach drzew

Dodatkowe informacje

Bardzo lekkie, ergonomiczne, z podwójną przekładnią

Bardzo lekkie, ergonomiczne, z podwójną przekładnią

2-stopniowa przekładnia

Regulacja wysokości uchwytu

Zintegrowana przekładnia dba o optymalną siłę cięcia.
Przełożenie można ustawić w pozycji 1:12 dla grubych
gałęzi, lub 1:6 do szybszego cięcia cieńszych gałęzi.

Uchwyt można dopasować do wzrostu, tak, by nie obciążał kręgosłupa.
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Specjaliści od wysokich drzew i gęstych krzewów

AT GWA
R

RA
WA

*

*L

NC JI

G
AT

JI

GARDENA nożyce do wysokich
drzew i krzewów

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

Dotrą wszędzie, bez zaplątania się! Precyzyjne cięcie także w koronach drzew.
Wygodna i bezpieczna praca z ziemi, bez użycia drabiny.

(język niemiecki)

WAR ANC
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G
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*L

Nożyce do wysokich drzew i krzewów

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Nożyce do gałęzi i krzewów StarCut 160 plus

Comfort teleskopowe nożyce do gałęzi i krzewów StarCut 410 plus

Nr artykułu

12000-20

12001-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 96

2 / 88

Rodzaj opakowania

Osłona na ostrza i kolorowa karta informacyjna

Osłona na ostrza i kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Maks. Ø gałęzi

32 mm

32 mm

Łączna długość

160 cm

Płynna regulacja od 230 do 410 cm

Regulowany kąt cięcia (200°)

•

•

Przekładnia

•

•

Uchwyt w kształcie litery T

•

•

Całkowity zasięg

Ok. 3,5 m, zasięg razem z użytkownikiem

Ok. 6,5 m, zasięg razem z użytkownikiem

Wewnętrzna przekładnia rolkowa

•

Ostrze

TECHNIKA CIĘCIA

Kod EAN

•
Specjalnie ukształtowane ostrza utrzymują gałąź w obszarze pracy nożyc

Materiały

Precyzyjnie szlifowane ostrza z powłoką antyadhezyjną

Zastosowanie

Łatwe i wygodne cięcie gałęzi gęstych drzew i krzewów

Łatwe, wygodne cięcie prosto z ziemi bez drabiny, także w koronie drzewa

Dodatkowe informacje

Całkowicie schowana linka i kompaktowa głowica tnąca zapobiegają plątaniu
się linek w trakcie cięcia. Z regulowanym hakiem do ściągania ściętych gałęzi

Całkowicie schowana linka i kompaktowa głowica tnąca zapobiegają plątaniu
się linek w trakcie cięcia. Nowość: z regulowanym hakiem do ściągania ściętych
gałęzi, szybkim zamkiem ułatwiającym regulację teleskopowego trzonka

200°

Regulowany kąt cięcia

Innowacyjny hak do ściągania

Przekładnia ze stali

Indywidualna regulacja kąta cięcia do 200°
umożliwia precyzyjne cięcie gałęzi z ziemi.

Za pomocą regulowanego haka na trzonku
można bez problemu ściągnąć ścięte gałęzie
z korony drzewa.

Wewnętrzna przekładnia stalowa jest niezwykle
mocna i trwała. 12-krotne przełożenie przekładni
zapewnia odczuwalnie większą siłę cięcia.

TECHNIKA CIĘCIA
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combisystem – nożyce do gałęzi
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Nazwa artykułu

combisystem - kowadłowe nożyce
do gałęzi

combisystem - dwuostrzowe nożyce
do gałęzi

combisystem - dwuostrzowe nożyce
do gałęzi z trzonkiem - oferta promocyjna

Nr artykułu

297-20

298-20

298-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 96

4 / 96

12 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna i osłona na ostrza

Kolorowa karta informacyjna i osłona na ostrza

Kolorowa karta informacyjna i osłona na ostrza

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 12 sztuk

Kod EAN

Maks. średnica gałęzi

35 mm

35 mm

35 mm

Zasada cięcia

Kowadłowa

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Zawieszenie na gałęzi

•

•

•

Geometria ostrza do precyzyjnego
zaczepienia o gałąź

•

•

•

Zamek zabezpieczający

•

•

•

Długość linki

4,7 m

4,7 m

4,7 m

Linka wytrzymała na zerwanie

•

•

•

Mechanizm wielokrążkowy

•

•

•

Uchwyt w kształcie litery D
do wygodnej pracy

•

•

•

Uchwyt w kształcie litery D
z pojemnikiem na linkę

•

•

•

Mocowanie końcówki linki

•

•

•

Możliwość użycia jako nożyc
ręcznych

•

•

•

Zalecany trzonek

combisystem - trzonki teleskopowe

combisystem - trzonki teleskopowe

W komplecie combisystem - trzonek
teleskopowy 210 – 390 cm (art. nr 3721)

Materiały
Zastosowanie

Hartowane ostrze z powłoką antyadhezyjną do czystego i precyzyjnego cięcia
Do wygodnego usuwania suchych,
wysoko rosnących gałęzi

Dodatkowe informacje

Do wygodnego usuwania świeżych, wysoko
rosnących gałęzi

Do wygodnego usuwania świeżych, wysoko
rosnących gałęzi

Duża oszczędność siły dzięki 5-krotnej przekładni rolkowej (o 60% większa siła cięcia)

Możliwość zawieszenia na gałęzi

Uchwyt w kształcie litery D

Mechanizm wielokrążkowy

Mniejszy nakład pracy i wygodny ruch
„do siebie”.

Skuteczna i wygodna praca dzięki regulowanemu
uchwytowi w kształcie litery D.

Oszczędność siły dzięki 5-krotnej przekładni
rolkowej i 2-krotnej przekładni dźwigni.
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combisystem – trzonki teleskopowe

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

combisystem
– trzonek teleskopowy 90 - 145 cm

combisystem trzonek teleskopowy 160 - 290 cm

combisystem trzonek teleskopowy 210 - 390 cm

Nr artykułu

3719-20

3720-20

3721-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5/–

4 / 200

4 / 200

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

–

–

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Długość

90 - 145 cm

160 – 290 cm

210 – 390 cm

Wysokość pracy

–

Do 5 m

Do 6 m

Kompatybilność

Do wszystkich narzędzi combisystem
(z wyłączeniem szuﬂi do śniegu)

Do wszystkich narzędzi combisystem

Do wszystkich narzędzi combisystem

Materiał

Wysokiej jakości aluminium

Wysokiej jakości aluminium

Wysokiej jakości aluminium

Trzonek pokryty powłoką Duroplast

–

•

•

Konstrukcja śruby mocującej
zapobiegająca jej zgubieniu

•

•

•

Śruba mocująca z miękkimi
elementami

•

•

•

Przycisk regulacyjny

–

•

•

Owalny kształt trzonka

–

•

•

Amortyzator

–

•

•

Dodatkowe informacje

Lekki i stabilny trzonek z wysokiej jakości
aluminium. Rurka wewnętrzna: anodowane
aluminium. Rurka zewnętrzna: przyjemne w
dotyku, antypoślizgowe tworzywo sztuczne. Duża
nakrętka zabezpieczająca dająca dodatkową
możliwość uchwytu.

Łatwa regulacja długości trzonka za pomocą przycisku.
Amortyzator zapobiega przypadkowemu wysunięciu trzonka.
Owalny kształt trzonka zapewnia mu większą stabilność i zapobiega obracaniu się części wewnętrznej

Indywidualna regulacja

Bezpieczne mocowanie narzędzi

Owalny kształt trzonka

Prosta regulacja długości trzonka za pomocą
przycisku regulacyjnego.

Duża śruba mocująca z miękkimi
elementami umożliwia bezpieczne przyłączanie
narzędzi.

Owalne trzonki są bardziej stabilne
i zapobiegają obracaniu się elementu
wewnętrznego podczas regulacji.

TECHNIKA CIĘCIA
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Kod EAN

*L

25

AN

C J I * L AT G

Mocna oferta do wszystkich prac tnących
wokół domu i w ogrodzie.

AT GWA
R

RA
WA

*

*L

NC JI

WAR ANC
JI

GARDENA piły ogrodowe

G
AT

*Warunki gwarancji: www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773 (język niemiecki)

Piły kabłąkowe

Piły combisystem

Piły ogrodowe

Idealne do grubych konarów i pni.
Niezmiennie wysoka jakość cięcia i łatwa
konserwacja.
Komfortowa rękojeść chroniąca dłoń
oraz możliwość trzymania piły za kabłąk.
Wygodna i prosta regulacja za pomocą
mechanizmu śrubowego.
Do świeżego i suchego drewna.

Szeroki zakres zastosowań.
Możliwość wykorzystania jako piły ręcznej
albo z trzonkiem GARDENA combisystem.
Uzębienie rozwarte lub z precyzyjnym,
potrójnym szlifem.
Piła nie wysuwa się z ręki przy ciągnięciu
dzięki zastosowaniu miękkich elementów
uchwytu i specjalnego ogranicznika.

Chromowana powierzchnia gwarantuje
ochronę przed korozją i zużyciem.
Uzębienie z potrójnym szlifem jest
niezwykle ostre, zapewniając gładkie
i czyste cięcie.
Impulsowo hartowane ostrza zębów
gwarantują trwałość i profesjonalną
jakość.

WAR ANC

25

AT GWA
R

AN

RA
WA

*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

Comfort piły kabłąkowe

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Comfort piła kabłąkowa 530

Comfort piła kabłąkowa 760

Nr artykułu

8747-20

8748-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 120

6 / 90

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Długość brzeszczotu

530 mm

760 mm

Wymiana brzeszczotu

Bez użycia narzędzi

Bez użycia narzędzi

Brzeszczot
Lekka i łatwa regulacja napięcia
brzeszczotu

Hartowany impulsowo, nierdzewny brzeszczot z drobno szlifowanym uzębieniem
•

•

Mechanizm śrubowy

Do maks. napięcia brzeszczotu

Do maks. napięcia brzeszczotu

Komfortowy uchwyt z ochroną dłoni

•

•

Osłona na brzeszczot

•

•

Zastosowanie

Lekka, wytrzymała piła z wyproﬁlowanym kabłąkiem do pracy w wąskich
przestrzeniach. Piła do drewna

Wytrzymała piła z bardzo dużym kabłąkiem, idealna do pni i grubych gałęzi.
Piła do drewna

Dodatkowe informacje

Nierdzewny kabłąk

Nierdzewny kabłąk

Akcesoria

Wymienny brzeszczot

Wymienny brzeszczot
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WAR ANC

25

AT GWA
R

AN

RA
WA

*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

combisystem – piły ogrodowe

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – piła
kabłąkowa

combisystem – piła
ogrodowa 300 PP

combisystem - piła
ogrodowa 300 PP z
trzonkiem teleskopowym

combisystem – piła
ogrodowa 300 PP
proﬁlowana

combisystem – piła
ogrodowa 300 P
proﬁlowana

Nr artykułu

691-20

8737-20

8737-32

8738-20

8739-20

Kod EAN

4 078500 012713
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 180

6 / 324

15 / 60

6 / 324

6 / 324

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 15 sztuk

–

–

350 mm

325 mm

325 mm

315 mm

340 mm

Uzębienie

Drobno szlifowane
uzębienie

Rozwarte uzębienie

Rozwarte uzębienie

Rozwarte uzębienie

Precyzyjne uzębienie
z potrójnym szlifem

Zamek bezpieczeństwa

–

•

•

•

•

Chromowany brzeszczot piły
z wysokiej jakości stali sprężynowej

•

•

•

•

•

Impulsowo hartowane uzębienie

–

•

•

•

•

Uchwyt do zawieszenia

–

•

•

•

•

Element antypoślizgowy na końcu
uchwytu

•

•

•

•

•

Osłona ostrza

–

•

•

•

•

Hak

–

–

–

•

Zalecany trzonek

Materiały

combisystem – trzonek
teleskopowy art. nr 3720
lub 3721
Elementy dociskowe ze stali
nierdzewnej. Nierdzewny kabłąk

Zastosowanie
Dodatkowe informacje

•

Zawartość w display‘u:
15 kompletnych narzędzi,
1 x piła 8737 i 1 x trzonek
teleskopowy, art. nr 3721

–

–

TECHNIKA CIĘCIA

Długość brzeszczotu

combisystem – trzonek
teleskopowy art. nr 3720
lub 3721
–

–

Do użytku jako piła ręczna lub w połączeniu z trzonkami combisystem
Brzeszczot obracany
w zakresie 360°. Zabezpieczenie brzeszczotu przed
przekręceniem. Regulacja
napięcia brzeszczotu

Cięcie w kierunku „do/od siebie”

Cięcie w kierunku „do/od
siebie”

Mniejszy wysiłek podczas
pracy dzięki precyzyjnemu
uzębieniu. Cięcie w kierunku
„do siebie”

Ergonomiczny uchwyt

Brzeszczot profesjonalnej
jakości

Zamek bezpieczeństwa

Hak

Nie wysuwa się z dłoni dzięki
zastosowaniu w konstrukcji
elementów miękkich
i ogranicznika na końcu.

Wysokiej jakości stal sprężynowa,
impulsowo hartowane uzębienie
brzeszczotu i chromowana
powierzchnia chronią go przed
korozją i zużyciem.

Zamek bezpieczeństwa
gwarantuje bezpieczne połączenie
piły ogrodowej combisystem
z trzonkiem teleskopowym
combisystem.

Hak ułatwia usuwanie
odciętych gałęzi.

TECHNIKA CIĘCIA
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WAR ANC

25

AT GWA
R

AN

RA
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*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

Piły ogrodowe

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Piła ogrodowa składana 135 P

Piła ogrodowa składana 200 P

Piła ogrodowa 300 P

Nr artykułu

8742-20

8743-20

8745-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 672

4 / 320

4 / 456

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Długość

135 mm

200 mm

Kod EAN

Uzębienie

300 mm

Precyzyjne uzębienie z potrójnym szlifem

Chromowany brzeszczot piły
z wysokiej jakości stali sprężynowej

•

•

•

Impulsowo hartowane uzębienie

•

•

•

Blokada brzeszczotu (3 pozycje)

•

•

–

Uchwyt do zawieszenia

•

•

•

Element antypoślizgowy na końcu
uchwytu

•

•

•

Dodatkowe informacje

Cięcie w kierunku „do siebie”

Ergonomiczny uchwyt

Brzeszczot profesjonalnej
jakości

Precyzyjne uzębienie
z potrójnym szlifem

Blokada brzeszczotu

Ergonomiczny kształt uchwytu.
Nie wysuwa się z dłoni
dzięki zastosowaniu w konstrukcji elementów miękkich
i ogranicznika na końcu.

Wysokiej jakości stal sprężynowa,
impulsowo hartowane uzębienie
brzeszczotu i chromowana
powierzchnia chronią go przed
korozją i zużyciem.

Piłowanie ruchem „do siebie”
zapewnia szybkie efekty pracy
przy niskim nakładzie siły, a także
czyste i gładkie cięcie.

Blokada piły w 3 pozycjach
pozwala na jej szerokie
zastosowanie.
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AN

*L

NC JI

RA
WA

*

C J I * L AT G

*Warunki gwarancji: www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773 (język niemiecki)

Geometria ostrza i głowicy
przystosowana do konkretnych zadań

Osłona trzonka

Funkcja młotka

Geometria ostrza i głowicy siekier
GARDENA dostosowana jest do
konkretnych zadań i sytuacji,
gwarantując optymalne efekty pracy.

Nitowana osłona ze stali nierdzewnej
chroni trzonek, jeśli uderzenie jest
niecelne.

Do łatwego i skutecznego wbijania klina.
Odpowiednio przygotowana płaszczyzna
głowicy chroni kliny i pniaki do rąbania
drewna.
Możliwość używania z wszystkimi typowymi klinami wykonanymi z drewna, tworzywa sztucznego i aluminium (nie używać
w przypadku klinów ze stali).

TECHNIKA CIĘCIA

Siekiery rozłupujące GARDENA o szerokim
kącie cięcia i głowicy w kształcie klina
nadają się szczególnie dobrze do rąbania
drewna na opał.

AT GWA
R

Do wyrębu drzew, rozłupywania, okrzesywania gałęzi i ciosania drewna.

25

*L

Siekiera do każdej pracy z drewnem

WAR ANC
JI

GARDENA siekiery

G
AT

Szczególne cechy siekier

Funkcja młotka

Geometria ostrza i głowicy
odpowiednia do danego
zastosowania

Odporne na zniszczenie łączenie
głowicy z trzonkiem
Hartowane ostrze wykonane
z wysokiej jakości stali

Środek ciężkości blisko głowicy siekiery

Osłona trzonka ze stali nierdzewnej
Zakończenie trzonka w kształcie haka

Tworzywo sztuczne wzmocnione
włóknem szklanym

Miękkie elementy trzonka

TECHNIKA CIĘCIA
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Siekiery

Nazwa artykułu

Siekiera uniwersalna
900 B

Siekiera uniwersalna
1000 A

Siekiera uniwersalna
1400 A

Siekiera rozłupująca
1600 S

Siekiera rozłupująca
2800 S

Nr artykułu

8713-48

8714-48

8716-48

8718-48

8719-48

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 288

4 / 192

2 / 108

2 / 108

2 / 80

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Długość

34 cm

45 cm

60 cm

60 cm

70 cm

Waga

900 g

1000 g

1400 g

1600 g

2800 g

Ciężar głowicy

700 g

700 g

1000 g

1200 g

2300 g
•

Kod EAN

Powłoka głowicy

Antyadhezyjna

Zderzak ochronny

–

–

•

•

Funkcja młotka

•

•

•

•

•

Osłona ostrza

•
(do zamocowania na pasku)

•

•

•

•

Dodatkowe informacje

Funkcja młotka, specjalna powłoka

GARDENA siekiery uniwersalne

GARDENA siekiery rozłupujące

GARDENA uniwersalna siekiera turystyczna

Siekiery uniwersalne GARDENA są idealne
do ścinania małych drzew oraz okrzesywania
i rozłupywania drewna o dużej
zawartości żywicy.

Głowica w kształcie klina dodatkowo
rozpiera drewno, ułatwiając łatwe
i wydajne rąbanie drewna na opał.

Znakomita do przygotowywania drewna
na opał, okrzesywania mniejszych
drzewek, prac ogrodowych i dla
turystów.
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GARDENA
uprawa gleby
Innowacyjne narzędzia do ciężkich prac ziemnych

ErgoLine

NatureLine

• Rękojeść z tworzywa sztucznego daje
pewny uchwyt

• Trwały, jesionowy trzonek

• Ergonomicznie ukształtowany trzonek
pozwala na pracę bez bólu pleców

NARZĘDZIA OGRODOWE

Ustalone standardy funkcjonalności i komfortu użytkowania

• Z wyjątkowo szeroką listwą chroniącą
stopę i ułatwiającą wprowadzanie
narzędzia w ziemię

• Teleskopowe szpadle ErgoLine można
łatwo dopasować do wzrostu użytkownika

*L
NC JI

RA
WA

*

C J I * L AT G

AN

RA
WA

10

AN

C J I * L AT G

(język niemiecki)

WAR ANC
AT GWA
R

R

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

G
AT

*L

AT GWA

25

*

*L

NC JI

WAR ANC

JI

G
AT

JI

*L

• Z wyjątkowo szeroką listwą chroniącą
stopę i ułatwiającą wprowadzanie
narzędzia w ziemię

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

NARZĘDZIA OGRODOWE
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*
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G
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JI

*L

ErgoLine – duże narzędzia

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

ErgoLine – szpadel prosty

ErgoLine – szpadel prosty
– oferta promocyjna

ErgoLine– szpadel mały
prosty

ErgoLine – szpadel ostry

Nr artykułu

17010-20

17010-30

17011-20

17012-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 48

8/–

4 / 48

4 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
8 sztuk

–

–

Kod EAN

Łączna długość

117 cm

117 cm

113 cm

117cm

Uchwyt

W kształcie litery D

W kształcie litery D

W kształcie litery T

W kształcie litery T

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Materiał

Ostrze z hartowanej stali, pokryte wysokiej jakości powłoką

Wyjątkowo szeroka listwa chroniąca
stopę

•

Proﬁl antypoślizgowy

•

Zastosowanie

Dodatkowe informacje

•

•

•

•

Do przekopywania, wykopywania, spulchniania
i przenoszenia ziemi

•
•
Do przekopywania, wykopywania,
spulchniania i przenoszenia ziemi.
Idealny do twardej, ciężkiej gleby

Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt z możliwością złapania na 2 sposoby, owalny trzonek zapobiegający niezamierzonemu przekręceniu, wyjątkowo szeroka
listwa chroniąca stopę oraz ostra krawędź szpadla ułatwiająca wprowadzanie narzędzia w ziemię.

Ergonomiczny uchwyt

Ochrona stopy

Ostra krawędź szpadla

Wygodny chwyt w każdej pozycji dzięki specjalnie
ukształtowanej rękojeści z tworzywa sztucznego.

Extra duża, trwała i wyproﬁlowana listwa umożliwia wydajną pracę i ogranicza ryzyko przypadkowego poślizgu.

Mocne i ostre ostrze szpadla ułatwia pracę.
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NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

ErgoLine – widły do kopania

ErgoLine – szpadel teleskopowy

ErgoLine – szpadel teleskopowy
– oferta promocyjna

Nr artykułu

17013-20

17020-20

17020-30

8 / xx

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 48

4 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 8 sztuk

Łączna długość

117 cm

106 cm – 126 cm

106 cm – 126 cm

Uchwyt

W kształcie litery D

W kształcie litery D

W kształcie litery D

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Tworzywo sztuczne

Materiał

4 zęby wykonane z hartowanej stali, pokryte
wysokiej jakości stalą

Ostrze wykonane z hartowanej stali, pokrytej
wysokiej jakości stalą

Ostrze wykonane z hartowanej stali, pokrytej
wysokiej jakości stalą

Zastosowanie

Do przekopywania, wykopywania i spulchniania
ziemi, szczególnie w miejscach obsadzonych
roślinami. Nie uszkadza korzeni ani organizmów
żywych

Szeroki zakres zastosowań – do przesypywania
ziemi, piasku, śniegu, żwiru i innych sypkich
materiałów

Szeroki zakres zastosowań – do przesypywania
ziemi, piasku, śniegu, żwiru i innych sypkich
materiałów

Dodatkowe informacje

Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt z tworzywa
sztucznego z możliwością złapania na 2 sposoby,
owalny trzonek zapobiegający niezamierzonemu
przekręceniu, 4 zęby z hartowanej stali

NARZĘDZIA OGRODOWE

Trzonek teleskopowy pozwala na idealne dopasowanie do wzrostu. Wyjątkowo ergonomiczny uchwyt
z możliwością złapania na 2 sposoby, owalny trzonek zapobiegający niezamierzonemu przekręceniu,
wyjątkowo szeroka listwa chroniąca stopę oraz ostra krawędź szpadla ułatwiająca wprowadzanie
narzędzia w ziemię.

NARZĘDZIA OGRODOWE
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NatureLine – duże narzędzia

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

NatureLine – szpadel prosty

NatureLine – szpadel prosty
– oferta promocyjna

NatureLine – szpadel ostry

NatureLine – widły do
kopania

Nr artykułu

17000-20

17000-30

17001-20

17002-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 48

8/–

4 / 48

4 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
8 sztuk

–

–

Kod EAN

Łączna długość

117 cm

117 cm

117 cm

113 cm

Uchwyt

W kształcie litery D

W kształcie litery D

W kształcie litery D

W kształcie litery D

Materiał uchwytu

Drewno jesionowe FSC® 100%

Drewno jesionowe FSC® 100%

Drewno jesionowe FSC® 100%

Drewno jesionowe FSC® 100%

Materiał

Ostrze wykonane z hartowanej stali,
pokrytej wysokiej jakości stalą

Ostrze wykonane z hartowanej stali,
pokrytej wysokiej jakości stalą

Ostrze wykonane z hartowanej stali,
pokrytej wysokiej jakości stalą

4 zęby wykonane z hartowanej stali,
pokryte wysokiej jakości stalą

Wyjątkowo szeroka listwa chroniąca
stopę

•

•

•

•

Proﬁl antypoślizgowy

•

•

•

•

Zastosowanie

Szeroki zakres zastosowań – do
przesypywania ziemi, piasku,
śniegu, żwiru i innych sypkich
materiałów

Szeroki zakres zastosowań – do
przesypywania ziemi, piasku,
śniegu, żwiru i innych sypkich
materiałów

Do przekopywania, wykopywania,
spulchniania i przenoszenia ziemi.
Idealny do twardej, ciężkiej gleby

Do przekopywania, wykopywania
i spulchniania ziemi, szczególnie
w miejscach obsadzonych
roślinami. Nie uszkadza korzeni ani
organizmów żywych

Dodatkowe informacje
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Ergonomiczny trzonek jesionowy z wyjątkowo szeroką listwą chroniącą stopę i ostrą krawędzią szpadla ułatwiającą
wprowadzanie narzędzia w ziemię
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Ergonomiczny trzonek jesionowy z
4 zębami z hartowanej stali
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Weź życie w swoje ręce

WAR ANC

JI

GARDENA NatureLine
Narzędzia ogrodowe

G
AT

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

W ogrodzie nie może zabraknąć nowych narzędzi GARDENA NatureLine.
Wysokiej jakości drewniany trzonek i wytrzymałe końcówki wykonane z
wysokojakościowej stali i tworzywa sztucznego tworzą wygodny w użyciu
produkt, który będzie służył przez długie lata.

Wygodne / mocne /
ergonomiczne
•
•
•
•

Rączka z drewna
bukowego
Certyﬁkat FSC
ø 26 mm
malowane

Praktyczne
•

Dziurka do prezentacji
na haku oraz do łatwego
przechowywania

Gwarancja stabilności
•

Stabilne i niezawodne
łączenie narzędzia z
drążkiem

Wysoka jakość

NARZĘDZIA OGRODOWE

Asortyment NatureLine oferuje odpowiednie
narzędzie do każdej pracy
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NatureLine - narzędzia ogrodowe

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

NatureLine grabie
szerokie

NatureLine grabie
metalowe

NatureLine grabie wachlarzowe regulowane

NatureLine kultywator

NatureLine motyczka

Nr artykułu

17105-20

17106-20

17107-20

17108-20

17109-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4/–

4 /–

4/–

4/–

4/–

Rodzaj opakowania

–

–

–

–

–

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Szerokość robocza

43 cm

36 cm

30 cm - 50 cm

9 cm

16 cm

Kod EAN

Materiał trzonka

Buk europejski FSC 100 %

Materiał narzędzia

Wysokiej jakości tworzywo
sztuczne

Wysokojakościowa stal
pokryta duroplastem

Elastyczne, ocynkowane
zęby stalowe

Wysokojakościowa stal
pokryta duroplastem

Nierdzewna stal szlachetna

Zastosowanie

Do grabienia liści, skoszonej
trawy i innych odpadów
ogrodowych

Narzędzie wielofunkcyjne do
grabienia, wyrównywania
rabat i uprawy ziemi

Do grabienia liści, skoszonej
trawy i innych odpadów
ogrodowych (dużych i
drobnych)

Delikatne dla korzeni rozluźnianie i napowietrzanie gleby. Odpowiednie szczególnie
do prac w gęstych rzędach i
przy kamienistym podłożu

Usuwanie chwastów

Dodatkowe informacje

Lekkie, poręczne, delikatne
dla trawnika

–

Regulowany rozstaw zębów

–

–
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NatureLine - narzędzia ogrodowe

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

NatureLine motyczka

NatureLine szczotka do
zamiatania ulicy

NatureLine motyczka

NatureLine trzonek drewniany
140 cm

Nr artykułu

17110-20

17111-20

17112-20

17100-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4/–

4/–

4/–

4/–

Rodzaj opakowania

–

–

–

–

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Szerokość robocza

7,5 cm

45 cm

14 cm

Długość trzonka 140 cm

Materiał narzędzia

Wysokojakościowa stal pokryta
duroplastem

Obudowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, sztywne i elastyczne
włosie z polipropylenu

Wysokojakościowa stal pokryta
duroplastem

–

Zastosowanie

Do spulchniania, pielenia, napowietrzania, obsypywania, wyrównywania gleby
i pracy w bardzo gęstych rzędach

Do sprzątania poza domem

Pielenie rabatek i grządek

–

Dodatkowe informacje

2 zęby, motyczka w kształcie
prostokąta

Skrobak zapewnia bezproblemowe usuwanie udeptanego brudu i mokrych liści

Motyczka w kształcie prostokąta,
ostre krawędzie

–

Materiał trzonka
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Buk europejski FSC 100 %
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NatureLine - narzędzia ogrodowe - oferty promocyjne

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna

NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna

NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna

NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna

Nr artykułu

17150-20

17151-20

17152-20

17153-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/–

1/–

1/–

1/–

Rodzaj opakowania

1 paleta

1 paleta

1/2 palety

1/2 palety

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 17105, 17106,
17111

Patrz: art. nr17105, 17106,
17107, 17108, 17110, 17111

Patrz: art. nr 17105, 17106,
17108, 17111

Patrz: art. nr17105 und 17111

Zawartość

20 x 17105, 10 x 10106, 10 x
17111

8 x 17105, 8 x 17106, 8 x 17107,
4 x 17108, 4 x 17110, 8 x 17111

5 x 17105, 5 x 17106, 5 x 17108,
5 x 17111

10 x 17105 und 10 x 17111

Kod EAN

WAR ANC

NARZĘDZIA OGRODOWE
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NatureLine - narzędzia ogrodowe - oferty promocyjne

C J I * L AT G

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna

NatureLine grabie szerokie oferta promocyjna

NatureLine grabie metalowe oferta promocyjna

NatureLine szczotka do zamiatania ulicy - oferta promocyjna

Nr artykułu

17154-20

17105-30

17106-30

17111-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/–

20 / –

20 / –

20 / –

Rodzaj opakowania

1/2 palety

Display

Display

Display

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 17105, 17106,
17107, 17111

Patrz: art. nr 17105

Patrz: art. nr 17106

Patrz: art. nr 17111

Zawartość

5 x 17105, 5 x 17106, 5 x 17107,
5 x 17111

17105

17106

17111

Kod EAN

NARZĘDZIA OGRODOWE
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•

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Trzonek zawsze idealnie dopasowany do narzędzia
Śruba z miękkiego tworzywa ułatwia mocowanie
Ochrona środowiska ma priorytetowe znaczenie. Nasze drewniane trzonki są zgodne
ze standardami FSC®

Gwarancja solidnego
mocowania od 1976 r.

W ofercie GARDENA można znaleźć odpowiednie narzędzia
do pracy przez cały rok

206

combisystem małe
narzędzia

combisystem
narzędzia

Ergonomiczne
rękojeści z elementami
antypoślizgowymi
zapewniają wygodną
i niemęczącą pracę.

Odpowiednie narzędzie
do każdej pracy.
Wystarczy dołączyć
właściwy trzonek
i mocno dokręcić.
Gwarancja idealnego
dopasowania.

NARZĘDZIA OGRODOWE

combisystem trzonki
Od uprawy ziemi aż po
pielęgnację drzew –
trzonki znajdujące się
w ofercie mają szerokie
zastosowanie.

AN
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*
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GARDENA combisystem to wiodąca oferta ergonomicznych narzędzi systemowych,
umożliwiających dobranie odpowiedniego trzonka i narzędzia do każdej pracy
wykonywanej w ogrodzie, dzięki czemu zarówno ogrodnicy hobbiści, jak i profesjonaliści
mogą pracować skutecznie i wygodnie.

25
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Jeden trzonek – różne narzędzia – wiele
możliwych zastosowań

WAR ANC
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GARDENA combisystem

G
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combisystem
narzędzia zimowe
Właściwe narzędzia
GARDENA do odgarniania śniegu i lodu.

combisystem – małe narzędzia
*L
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Nazwa artykułu

combisystem – motyczka sercowa

combisystem – motyczka prosta

combisystem – motyczka prosta

Nr artykułu

8911-20

8913-20

8915-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 390

5 / 390

5 / 280

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–
6,5 cm

Kod EAN

Szerokość pracy

6 cm

5 cm

Materiał

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Uchwyt z miękkimi elementami

•

•

•

Zastosowanie

Do spulchniania, napowietrzania i pielenia

Do spulchniania, napowietrzania i pielenia

Do spulchniania, napowietrzania i pielenia

Dodatkowe informacje

Ochrona przed korozją, możliwość przedłużania, śruba mocująca z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego

combisystem – małe narzędzia
*L
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Nazwa artykułu

combisystem – grabki

combisystem – małe grabki

combisystem – duże pazurki

Nr artykułu

8917-20

8919-20

8921-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 385

5 / 450

5 / 520

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

–

Szerokość pracy

12 cm

12 cm

7 cm

Materiał

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Uchwyt z miękkimi elementami

•

•

•

Antypoślizgowy uchwyt
(pewne trzymanie narzędzia)

•

•

•

Zastosowanie

Do oczyszczania grządek i klombów oraz do
spulchniania małych powierzchni porośniętych
mchem

Do grabienia liści, chwastów i skoszonej trawy
z rabat i grządek

Do spulchniania i napowietrzania gleby bez
uszkadzania korzeni roślin

Kod EAN

Dodatkowe informacje

Ochrona przed korozją, możliwość przedłużania, śruba mocująca z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego

NARZĘDZIA OGRODOWE
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combisystem – małe narzędzia
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Nazwa artykułu

combisystem – małe pazurki

combisystem – grabki

combisystem - skrobak do fug

combisystem - łopatka
do kwiatów

Nr artykułu

8923-20

8925-20

8927-20

8929-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 640

5 / 520

5 / 700

5 / 520

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach
zbiorczych

Szerokość pracy

7 cm

8.5 cm

–

8.5 cm

Materiał

Wysokiej jakości stal,
powłoka z duroplastu

Wysokiej jakości stal,
powłoka z duroplastu

Dwustronnie ostrzone i hartowane
ostrze ze stali nierdzewnej

Wysokiej jakości stal,
powłoka z duroplastu

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

•

Uchwyt z miękkimi elementami

•

•

•

•

Antypoślizgowy uchwyt
(pewne trzymanie narzędzia)

•

•

•

•

Zastosowanie

Do spulchniania gleby na grządkach
i w skrzynkach na kwiaty

Do grabienia i spulchniania gleby

Do łatwego usuwania trawy, mchu
i chwastów z fug między płytkami
i przy ścianach

Do sadzenia i przesadzania roślin

W komplecie z wysokiej jakości
osłoną ostrza. Odporność na
korozję, możliwość przedłużania,
niewypadająca śruba mocująca
z elementami z miękkiego tworzywa
sztucznego

Odporność na korozję, możliwość
przedłużania, niewypadająca śruba
mocująca z elementami z miękkiego
tworzywa sztucznego

Dodatkowe informacje

Odporność na korozję, możliwość przedłużania, niewypadająca śruba
mocująca z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego
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combisystem – trzonki do małych narzędzi
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Nazwa artykułu

combisystem – trzonek przedłużający

Nr artykułu

8900-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 810

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

Długość

78 cm

Kompatybilność

Do wszystkich narzędzi ręcznych combisystem

Niewypadająca śruba mocująca
z elementami z miękkiego tworzywa
sztucznego

•

Zawieszka umożliwiająca wygodne
przechowywanie

•

Materiał

Aluminium

Dodatkowe informacje

Lekki, wytrzymały trzonek aluminiowy z przyjemną w dotyku powłoką.
Wystarczy wsunąć narzędzie na trzonek, przekręcić śrubę mocującą i gotowe
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Małe narzędzia
*L
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Nazwa artykułu

Wycinak do chwastów

Łopatka do kwiatów

Łopatka wąska do kwiatów

Nr artykułu

8935-20

8950-20

8951-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 950

20 / 960

20 / 960

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Luzem w kartonie

Luzem w kartonie

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk

Szerokość pracy

–

8 cm

6 cm

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Uchwyt z miękkimi elementami

•

–

–

Antypoślizgowy uchwyt
(pewne trzymanie narzędzia)

•

•

•

Zastosowanie

Do usuwania chwastów

Dodatkowe informacje

Długość robocza 14,5 cm,
ochrona przed korozją

Kod EAN

Material

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Do sadzenia i przesadzania roślin
Ochrona przed korozją

Ochrona przed korozją

WAR ANC
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Małe narzędzia
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Nazwa artykułu

Widełki do kwiatów

Duża łopatka do kwiatów

Nr artykułu

8952-20

8953-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

20 / 960

5 / 280

Rodzaj opakowania

Luzem w kartonie

Luzem w kartonie

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk

Szerokość pracy

7.5 cm

Kod EAN

Material

12 cm
Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Ergonomiczny uchwyt

•

•

Antypoślizgowy uchwyt
(pewne trzymanie narzędzia)

•

•

Zastosowanie

Do sadzenia i przesadzania roślin o delikatnych korzeniach

Do sadzenia i przesadzania większych roślin, zgarniania ziemi

Dodatkowe informacje

Ochrona przed korozją

Ochrona przed korozją

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Małe narzędzia
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Nazwa artykułu

Comfort motyczka sercowa

Comfort grabki

Comfort pazurki

Nr artykułu

8955-20

8956-20

8957-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 450

5 / 450

5 / 650

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Szerokość pracy

6 cm

12 cm

Kod EAN

Material

7 cm

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Uchwyt z miękkimi elementami

•

•

•

Antypoślizgowy uchwyt
(pewne trzymanie narzędzia)

•

•

•

Zastosowanie

Do spulchniania, napowietrzania
i odchwaszczania gleby

Do grabienia liści, chwastów i ściętej trawy

Do spulchniania i napowietrzania gleby bez
uszkadzania korzeni

Dodatkowe informacje

Ochrona przed korozją

Ochrona przed korozją

Ochrona przed korozją

Nazwa artykułu

Comfort grabki

Comfort skrobak do fug

Comfort łopatka

Nr artykułu

8958-20

8959-20

8960-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 600

5 / 700

5 / 520

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Małe narzędzia
*L

25
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R
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JI
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Kod EAN

Szerokość pracy

8.5 cm

–

8.5 cm

Material

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Dwustronnie szlifowane i hartowane ostrze
z nierdzewnej stali szlachetnej

Wysokiej jakości stal, powłoka z duroplastu

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Uchwyt z miękkimi elementami

•

•

•

Antypoślizgowy uchwyt
(pewne trzymanie narzędzia)

•

•

•

Zastosowanie

Do grabienia i spulchniania gleby

Do usuwania trawy, mchu i chwastów z fug
między płytkami i przy ścianach

Do sadzenia i przesadzania roślin

Dodatkowe informacje

Ochrona przed korozją

Ochrona przed korozją

Ochrona przed korozją
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Małe narzędzia – oferta promocyjna

Nazwa artykułu

city gardening balkonowy
zestaw narzędzi ogrodniczych

city gardening balkonowy
zestaw narzędzi ogrodniczych –
oferta promocyjna

city gardening zestaw narzędzi

Zestaw narzędzi ogrodniczych
– oferta promocyjna

Nr artykułu

8970-20

8970-30

8974-20

8965-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 78

12 / 48

5 / 340

20 / 80

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Atrakcyjne opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
12 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
20 sztuk

Kod EAN

Material

Aluminium i wysokiej jakości tworzywo sztuczne

–

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

•

Uchwyt z miękkimi elementami

•

•

•

–

Antypoślizgowy uchwyt
(pewne trzymanie narzędzia)

–

–

–

•

Zastosowanie

Do sadzenia i przesadzania roślin, spulchniania gleby, cięcia kwiatów i ziół oraz
sprzątania balkonów
i tarasów

Do sadzenia i przesadzania roślin,
spulchniania gleby

Do sadzenia i przesadzania roślin,
usuwania chwastów, cięcia kwiatów
i młodych pędów

–

Patrz art. nr 8950, 8935, 8754,
206

Dodatkowe informacje

Zestaw narzędzi do stosowania na balkonach/tarasach. Komplet zawiera
wielofunkcyjne pudełko do przechowywania narzędzi,
25 lat gwarancji

Nazwa artykułu

Zestaw narzędzi ogrodniczych z konewką –
oferta promocyjna

Zestaw narzędzi ogrodniczych z konewką –
oferta promocyjna

Skrobak do fug – oferta promocyjna

Nr artykułu

8966-30

8966-20

8959-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

20 / 80

10 / 80

50 / 500

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

–

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 10 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 50 sztuk

Kod EAN

Material

Wielofunkcyjna konewka z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Dwustronnie szlifowane i hartowane ostrze
z nierdzewnej stali szlachetnej

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Antypoślizgowy uchwyt
(pewne trzymanie narzędzia)

•

•

•

Zastosowanie
Dodatkowe informacje

Do podlewania i wykorzystania jako szufelka, sadzenia i przesadzania roślin,
cięcia kwiatów i młodych pędów
Wielofunkcyjna konewka 2 w 1: do podlewania
i wykorzystania jako szufelka. Patrz art. nr 8950,
8754, 206

Wielofunkcyjna konewka 2 w 1: do podlewania
i wykorzystania jako szufelka (np. ziemia do
kwiatów). Więcej informacji, patrz art. nr 8950,
8754, 206
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Do usuwania trawy, mchu i chwastów z fug
między płytkami i przy ścianach
Nie wypada z dłoni także przy ciągnięciu.
Komplet zawiera wysokiej jakości osłonę na
ostrze
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Małe narzędzia – oferta promocyjna

Małe narzędzia

Nazwa artykułu

city gardening zestaw promocyjny
#growanyspace

city gardening zestaw promocyjny
#growanyspace

city gardening zestaw promocyjny
#growanyspace

Nr artykułu

8967-20

8967-30

8967-32

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 176

30 / 120

30 / 120

Rodzaj opakowania

Atrakcyjne opakowanie

Atrakcyjne opakowanie

Atrakcyjne opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

Zastosowanie

Do uprawy roślin na parapecie

Do uprawy roślin na parapecie

Do uprawy roślin na parapecie

Zawartość

Łopatka wąska do kwiatów 8951-20
Rękawice do prac pielęgnacyjnych 206-20
Metalowa puszka jako doniczka
Podłoże w formie granulatu
Nasiona bazylii

Łopatka wąska do kwiatów 8951-20
Rękawice do prac pielęgnacyjnych 206-20
Metalowa puszka jako doniczka
Podłoże w formie granulatu
Nasiona bazylii

Łopatka wąska do kwiatów 8951-20
Rękawice do prac pielęgnacyjnych 206-20
Metalowa puszka jako doniczka
Podłoże w formie granulatu
Nasiona czterolistnej koniczyny

Dodatkowe informacje

Instrukcja sadzenia na opakowaniu

Instrukcja sadzenia na opakowaniu

Instrukcja sadzenia na opakowaniu

Nazwa artykułu

Sadzarka do cebul kwiatowych

Sadzarka do cebul kwiatowych –
oferta promocyjna

Pikownik

Nr artykułu

3412-20

3039-20

3487-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 240

48 / 192

5 / 630

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kartą informacyjną

–

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 48 sztuk

–

Szerokość pracy

–

–

–

Głębokość robocza

–

–

19,5 cm

Ochrona przed korozją

•

•

•

Materiał

Wysokiej jakości stal

Wysokiej jakości stal

Metalowa nierdzewna końcówka wykonana
z cynku odlewanego ciśnieniowo

Zastosowanie

Do sadzenia cebulek kwiatowych

Do sadzenia cebulek kwiatowych

Do pikowania małych roślin

Dodatkowe informacje

Ze wskaźnikiem głębokości i mechanizmem
zgarniającym i wysypującym ziemię

Ze wskaźnikiem głębokości i mechanizmem
zgarniającym i wysypującym ziemię

Odpowiednio ukształtowany uchwyt zapewniający
wygodną pracę także w zimne dni
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Kod EAN

WAR ANC

25

AT GWA
R

AN
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*

*L
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JI

*L

Małe narzędzia

C J I * L AT G

Kod EAN

*L

NC JI

RA
WA

C J I * L AT G

•

AN

•

*

AT GWA
R

•

25

*L

Jeden trzonek – różne narzędzia –
szeroki zakres zastosowań przez cały rok
•

WAR ANC
JI

GARDENA combisystem – trzonki

G
AT

*Warunki gwarancji:
www.gardena.com/warranty
lub +49 731 490 3773

(język niemiecki)

Różne trzonki w zależności od zastosowania i wzrostu osoby pracującej
Gwarancja solidnego mocowania trzonka do narzędzia
Śruba z miękkiego tworzywa ułatwiająca mocowanie narzędzia
Ochrona środowiska ma priorytetowe znaczenie:
nasze drewniane trzonki są zgodne ze standardami FSC®
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R

AN

RA
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*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

combisystem – trzonki

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – trzonek
drewniany 130 cm 1

combisystem – trzonek
drewniany 150 cm 1

combisystem – trzonek
drewniany 180 cm 1

combisystem – trzonek
aluminiowy 130 cm

combisystem – trzonek
aluminiowy 150 cm

Nr artykułu

3723-20

3725-20

3728-20

3713-20

3715-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 640

10 / 640

10 / 640

10 / 750

10 / 600

Rodzaj opakowania

–

–

–

–

–

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko
w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko
w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko
w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko
w opakowaniach zbiorczych

Kod EAN

Długość

130 cm

150 cm

180 cm

130 cm

150 cm

Kompatybilność

Do wszystkich narzędzi
combisystem

Do wszystkich narzędzi
combisystem

Do wszystkich narzędzi
combisystem

Do wszystkich narzędzi
combisystem

Do wszystkich narzędzi
combisystem

Materiał

Drewno jesionowe
FSC® 100% / aluminium

Drewno jesionowe
FSC® 100% / aluminium

Drewno jesionowe
FSC® 100% / aluminium

Aluminium

Aluminium

Śruba mocująca

•

•

•

•

•

Dodatkowe informacje

Śruba mocująca z elementami z miękkiego tworzywa sztucznego.
Wysokiej jakości elastyczne drewno jesionowe, które pochłania wibracje.
Europejskie drewno zgodne ze standardami FSC®.
Rura z anodowanego aluminium do trwałego połączenia narzędzia z trzonkiem.
Taliowany trzonek zapobiega ślizganiu się dłoni i ułatwia obsługę

Lekki i stabilny, wykonany z wysokiej jakości aluminium.
Powłoka z tworzywa sztucznego zapewniająca przyjemną
pracę i zapobiegająca ślizganiu się dłoni
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combisystem – trzonki
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NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

combisystem – trzonek
aluminiowy 130

combisystem – trzonek
aluminiowy 150 plus

combisystem – trzonek
teleskopowy 90 - 145 cm

combisystem trzonek
teleskopowy 160 - 290 cm

combisystem trzonek
teleskopowy 210 - 390 cm

Nr artykułu

3734-20

3745-20

3719-20

3720-20

3721-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 180

6 / 132

5/–

4 / 200

4 / 200

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

–

–

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Długość

130 cm

150 cm

90 – 145 cm

160 – 290 cm

210 – 390 cm

Wysokość pracy

–

–

–

Do 5 m

Do 6 m

Kompatybilność

Do wszystkich narzędzi
combisystem

Do wszystkich narzędzi
combisystem używanych do
ciągnięcia i pchania

Do wszystkich narzędzi
combisystem (z wyłączeniem
szuﬂi do śniegu)

Do wszystkich narzędzi
combisystem

Do wszystkich narzędzi
combisystem

Kod EAN

Materiał

Wysokiej jakości aluminium

Wysokiej jakości aluminium

Wysokiej jakości aluminium

Wysokiej jakości aluminium

Wysokiej jakości aluminium

Trzonek pokryty duroplastem

–

–

–

•

•

Śruba mocująca

•

•

•

•

•

Śruba mocująca z elementami
z miękkiego tworzywa

–

–

•

•

•

Przycisk regulacyjny

–

–

–

•

•

Owalny kształt trzonka

–

–

–

•

•

Amortyzator

–

–

–

•

Dodatkowe informacje

Zakrzywiony uchwyt na
końcu trzonka zapobiega
wyślizgnięciu się narzędzia
i ułatwia trzymanie.
Żłobienia na osłonie trzonka
zapobiegają ślizganiu się
dłoni i ułatwiają obsługę

Ergonomicznie zakrzywiony
trzonek umożliwia pracę
w pozycji wyprostowanej
i chroni plecy.
Zakrzywiony uchwyt na
końcu trzonka zapobiega
wyślizgnięciu się narzędzia
i ułatwia trzymanie.
Żłobienia na osłonie trzonka
zapobiegają ślizganiu się
dłoni i ułatwiają obsługę

Lekki i stabilny trzonek z
wysokiej jakości aluminium.
Rurka wewnętrzna: anodowane aluminium. Rurka
zewnętrzna: przyjemne w
dotyku, antypoślizgowe
tworzywo sztuczne. Duża
nakrętka zabezpieczająca
dająca dodatkową
możliwość uchwytu.
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•
Łatwa regulacja długości trzonka za pomocą przycisku,
amortyzator zapobiega przypadkowemu wysunięciu się
trzonka,
owalny kształt trzonka zapewnia większą stabilność
i zapobiega obracaniu się trzonka
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combisystem – przechowywanie

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Wieszak do narzędzi

Wieszak do narzędzi

Uchwyt

Nr artykułu

3500-20

3501-20

3503-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 300

4 / 112

4 / 576

Rodzaj opakowania

Kolorowa opakowanie kartonowe

Kolorowa opakowanie kartonowe

Kolorowa opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

–

18 – 40 mm

18 – 40 mm

Całkowite obciążenie pojedynczego
uchwytu

–

Maks. 10 kg

Maks. 10 kg

Całkowite obciążenie całej listwy

–

Maks. 60 kg

–

Szerokość

–

Ok. 78 cm

–

Komplet ze śrubami i kołkami

•

•

•

Materiały

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne/metal

Aluminiowa listwa z uchwytami z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Stalowe, ocynkowane uchwyty, z wkładką
uniemożliwiającą wyślizgnięcie się narzędzia

Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym. Stalowy
ocynkowany uchwyt z wkładką uniemożliwiającą
wyślizgnięcie się narzędzia

Zastosowanie

Oszczędny sposób przechowywania 6 narzędzi
oraz trzonków combisystem

Oszczędny sposób przechowywania narzędzi
ogrodniczych, gospodarstwa domowego,
combisystem, elementów przyłączeniowych
Original GARDENA System i innych praktycznych
akcesoriów

Również do pojedynczego zamontowania
narzędzia na ścianie

NARZĘDZIA OGRODOWE

Średnica uchwytu
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combisystem – pielęgnacja trawnika

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – grabie druciane

combisystem – grabie wachlarzowe

combisystem – grabie XXL dzielone

Nr artykułu

3100-20

3102-20

3107-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 140

5 / 130

3 / 42

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

Szerokość pracy

50 cm

50 cm

77 cm

Zalecana długość trzonka

130 cm

130 cm

130 /150 cm

Materiały

Mocne druciane zęby, z powłoką

Elastyczne, ocynkowane zęby ze stali sprężynowej

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne. Większa
stabilność dzięki wbudowanej aluminiowej rurce

Zastosowanie

Do grabienia i napowietrzania powierzchni
trawnika porośniętych mchem

Do zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy i innych
odpadów ogrodowych

Do szybkiego zgrabiania opadłych liści, ściętej
trawy, filcu i innych odpadów ogrodowych

Dodatkowe informacje

–

–

Możliwość podzielenia na dwie części do
wygodnego zbierania zgrabionego materiału.
Składane do wygodnego przechowywania.
Duży zamek zatrzaskowy do łatwego rozłączania
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combisystem – pielęgnacja trawnika

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – grabie wachlarzowe regulowane

combisystem – grabie wachlarzowe regulowane

Nr artykułu

3103-20

3099-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 185

5 / 60

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

Szerokość pracy

30 - 50 cm

Ok. 35 cm - 52 cm

Zalecana długość trzonka

130 cm

130 cm

Kod EAN

4 078500 017343

Materiały

Elastyczne, ocynkowane zęby ze stali sprężynowej

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Do zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy i innych odpadów ogrodowych
(mniejszych i większych)

Do zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy i innych odpadów ogrodowych
(mniejszych i większych)

Dodatkowe informacje

Regulowany odstęp miedzy zębami

6-stopniowa regulacja odległości między zębami
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combisystem – pielęgnacja trawnika
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Nazwa artykułu

combisystem – grabie

combisystem – grabie szerokie

combisystem – szpadel półokrągły

Nr artykułu

3105-20

3101-20

3149-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 200

5 / 120

5 / 340

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

–

Szerokość pracy

27 cm

43 cm

–

Zalecana długość trzonka

130 cm

130 cm

130 cm

Materiały

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości stal

Zastosowanie

Do zgrabiania opadłych liści i ściętej trawy.
Do małych powierzchni

Do zgrabiania opadłych liści, ściętej trawy i innych
odpadów ogrodowych

Do przycinania brzegów trawników

Dodatkowe informacje

Lekkie, poręczne, nie wyrywają trawy

Lekkie, poręczne, nie wyrywają trawy

Naostrzona i hartowana krawędź. Ułatwia
odcinanie brzegów trawnika

Kod EAN
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combisystem – pielęgnacja trawnika

Nazwa artykułu

combisystem – grabie do trawy

combisystem – grabie do trawy

Nr artykułu

3381-20

3382-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 120

5 / 100

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

–

Kod EAN

Szerokość pracy

60 cm

73 cm

Zalecana długość trzonka

180 cm

180 cm

Materiały

Wysokiej jakości stal

Wysokiej jakości stal

Zastosowanie

Do uprzątania trawników ze skoszonej trawy i opadłych liści

Do uprzątania trawników ze skoszonej trawy i opadłych liści

Dodatkowe informacje

Ze specjalnymi drutami podtrzymującymi skoszoną trawę

Ze specjalnymi drutami podtrzymującymi skoszoną trawę

NARZĘDZIA OGRODOWE

217

WAR ANC

25

AT GWA
R

AN

RA
WA

*

*L

NC JI

G
AT

JI

*L

combisystem – pielęgnacja trawnika

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – wertykulator do trawy na kółkach

combisystem – wertykulator do trawy dwustronny

Nr artykułu

3395-20

3392-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 66

5 / 90

Rodzaj opakowania

Kolorowa etykieta

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

Szerokość pracy

32 cm

35 cm

Zalecana długość trzonka

180 cm

180 cm

Materiały

Specjalne ostrze z gładkimi krawędziami, wykonane z stali sprężynowej,
odporne na korozję

Metal

Zastosowanie

Do usuwania mchu, chwastów i filcu

Ostre zęby do usuwania mchu i filcu.
Zaokrąglone, wąsko rozstawione zęby do grabienia liści, śmieci i kamieni

Dodatkowe informacje

Łatwa, oszczędzająca siły praca dzięki podnoszonej osi

Ocynkowane, wytłaczane zęby tnące i grabiące
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combisystem – pielęgnacja trawnika

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – wertykulator do trawy

combisystem – siewnik do nawozów

Nr artykułu

3391-20

420-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 135

2 / 40

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Szerokość pracy

35 cm

40 cm

Zalecana długość trzonka

180 cm

130 /150 cm

Materiały

Metal

–

Zastosowanie

Do usuwania mchu i filcu, rozdrabniania brył gleby i wyrównywania
powierzchni

Do rozsiewania nawozu do trawy

Dodatkowe informacje

Ocynkowane, wytłaczane zęby

Wbudowana listwa zgarniająca do równomiernego rozprowadzania nawozu.
Pojemność 3 l. Z tabelą informacyjną o dozowaniu standardowych nawozów

Kod EAN
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combisystem – uprawa gleby

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – kultywator

combisystem – kultywator

combisystem – pazurki

Nr artykułu

3132-20

3135-20

3166-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 720

5 / 360

5 / 420

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Szerokość pracy

3,6 cm

10 cm

9 cm

Zalecana długość trzonka

130 cm

130 cm

130 cm

Materiały

Wysokiej jakości stal

Wysokiej jakości stal

Wysokiej jakości stal

Zastosowanie

Do spulchniania twardej gleby, ułatwia pracę
w bardzo gęstych rzędach, nie uszkadzając roślin

Do łatwego spulchniania lekkiej i średnio ciężkiej
gleby

Do spulchniania i napowietrzania gleby bez
uszkadzania korzeni roślin. Przyrząd optymalny do pracy w gruncie kamienistym oraz
w ciasnych rzędach upraw

Dodatkowe informacje

–

3 haczykowato zagięte zęby

–

Kod EAN
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combisystem – uprawa gleby

Nazwa artykułu

combisystem – obsypnik

combisystem – motyczka

combisystem – motyczka

Nr artykułu

3118-20

3112-20

3113-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 230

5 / 450

5 / 450

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Szerokość pracy

16 cm

14 cm

16 cm

Zalecana długość trzonka

150 cm

150 cm

150 cm

Materiały

Wysokiej jakości stal

Wysokiej jakości stal nierdzewna

Wysokiej jakości stal nierdzewna

Zastosowanie

Do obsypywania ziemniaków i innych warzyw.
Równomierne i proste ciągnięcie bruzd

Do usuwania chwastów

Do usuwania chwastów

Dodatkowe informacje

Ostra końcówka łatwo wbija się w glebę

Ostrze ze stali nierdzewnej

Ostrze ze stali nierdzewnej

Kod EAN
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combisystem – uprawa gleby
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Nazwa artykułu

combisystem – motyczka

combisystem – motyczka

combisystem – motyczka

Nr artykułu

3187-20

3180-20

3189-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 930

5 / 540

5 / 385

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Szerokość pracy

14 cm

8 cm

16 cm

Zalecana długość trzonka

150 cm

150 cm

150 cm

Materiały

Wysokiej jakości stal

Wysokiej jakości stal nierdzewna

Wysokiej jakości stal nierdzewna

Zastosowanie

Do pielenia grządek i ścieżek

Do okopywania i usuwania chwastów

Do okopywania i usuwania chwastów

Dodatkowe informacje

Tłoczona dolna powierzchnia, wszystkie kanty
zaostrzone

Ostrze ze stali nierdzewnej

Ostrze ze stali nierdzewnej

Kod EAN
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combisystem – uprawa gleby

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – motyczka

combisystem – motyczka z podwójnym
mocowaniem

combisystem – motyczka z podwójnym
mocowaniem

Nr artykułu

3190-20

3192-20

3193-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 350

5 / 360

5 / 300

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

Szerokość pracy

18 cm

12 cm

16 cm

Zalecana długość trzonka

150 cm

150 cm

150 cm

Materiały

Wysokiej jakości stal nierdzewna

Wysokiej jakości stal nierdzewna

Wysokiej jakości stal nierdzewna

Zastosowanie

Do okopywania i usuwania chwastów

Do okopywania i spulchniania gleby

Do okopywania i spulchniania gleby

Dodatkowe informacje

–

Wytrzymała konstrukcja z podwójnym kabłąkiem
idealna do ciężkiej pracy

Wytrzymała konstrukcja z podwójnym kabłąkiem
idealna do ciężkiej pracy
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Nazwa artykułu

combisystem – grabie wąskie

combisystem – grabie wąskie

combisystem –
grabie metalowe

combisystem –
grabie metalowe

Nr artykułu

3184-20

3185-20

3176-20

3177-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 945

5 / 800

5 / 500

5 / 440

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Szerokość pracy

15 cm / 8 zębów

18,5 cm / 10 zębów

25 cm / 10 zębów

30 cm / 12 zębów

Zalecana długość trzonka

130 cm

130 cm

150 cm

150 cm

Kod EAN

Materiały

Wysokiej jakości stal

Zastosowanie

Wielofunkcyjne narzędzie do grabienia, wyrównywania i spulchniania gleby

Wielofunkcyjne narzędzie do grabienia, wyrównywania i spulchniania gleby
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combisystem – uprawa gleby

Nazwa artykułu

combisystem – grabie metalowe

combisystem – grabie metalowe

combisystem – grabie kabłąkowe

Nr artykułu

3178-20

3179-20

3168-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 350

5 / 270

5 / 240

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Szerokość pracy

36 cm / 14 zębów

41 cm / 16 zębów

36 cm / 14 zębów

Zalecana długość trzonka

150 cm

150 cm

150 cm

Kod EAN

Materiały

Wysokiej jakości stal

Zastosowanie
Dodatkowe informacje

Wielofunkcyjne narzędzie do grabienia, wyrównywania i spulchniania gleby
–

–

Wytrzymała konstrukcja z podwójnym kabłąkiem
idealna do ciężkiej pracy
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Nazwa artykułu

combisystem –
kultywator gwiazdkowy

combisystem – kultywator gwiazdkowy z nożem
do wycinania chwastów

combisystem –
motyczka sercowa

combisystem –
motyczka prosta

combisystem –
motyczka prosta

Nr artykułu

3196-20

3195-20

3215-20

3218-20

3219-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 102

3 / 60

5 / 680

5 / 770

5 / 360

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Szerokość pracy

14 cm

14 cm

7 cm

7,5 cm

9 cm

Zalecana długość trzonka

150 cm

150 cm

130 cm

130 cm

130 lub 150 cm

Kod EAN

Materiały
Zastosowanie
Dodatkowe informacje
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Wysokiej jakości stal
Do przygotowania gleby pod zasiew
Specjalnie ukształtowane
koła w kształcie gwiazd
ułatwiają rozdrabnianie
gleby

Specjalnie ukształtowane
koła w kształcie gwiazd
ułatwiają rozdrabnianie
gleby. Dodatkowy nóż do
jednoczesnego usuwania
chwastów, idealny do
piaszczystej gleby
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Do okopywania, usuwania chwastów, napowietrzania, obsypywania,
wyrównywania gleby i pracy w bardzo gęstych rzędach
2 zęby, motyczka
w kształcie serca

2 zęby, motyczka
w kształcie prostokąta

3 zęby, motyczka
w kształcie prostokąta,
ząbkowana. Duże ostrze
ze wzmocnionym brzegiem ułatwia wzruszanie
gleby
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combisystem – czyszczenie
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Nazwa artykułu

combisystem –
metalowa szczotka
do fug

combisystem –
szczotka do fug
z tworzywa sztucznego

combisystem – szczotka
do zamiatania tarasów

combisystem –
szczotka do zamiatania
ulicy

combisystem –
szczotka do mieszkania

Nr artykułu

3605-20

3606-20

3609-20

3622-20

3630-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 625

5 / 625

5 / 300

5 / 100

5 / 150

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Szerokość pracy

–

–

32 cm

45 cm

34 cm

Zalecana długość trzonka

130 / 150 cm

130 / 150 cm

130 / 150 cm

130 / 150 cm

130 / 150 cm

Materiały

Obudowa wykonana
z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego,
włosie ze specjalnej stali
do usuwania uporczywego
brudu

Obudowa wykonana
z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego,
włosie z polipropylenu

Obudowa wykonana
z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego, włosie
z elastycznego

Obudowa wykonana
z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego,
twarde i miękkie włosie
wykonane z polipropylenu

Obudowa wykonana
z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego,
włosie z wysokiej jakości
mieszaniny polipropylenu
i włosia końskiego

Zastosowanie

Do łatwego usuwania mchu
z fug i szczelin w murach

Do łatwego czyszczenia fug
między płytkami w domu
i na tarasie

Do sprzątania tarasów
i balkonów

Do sprzątania na zewnątrz
domu

Do usuwania brudu
w domu

Dodatkowe informacje

Skrobak

Skrobak

–

Skrobak zapewnia bezproblemowe usuwanie udeptanego brudu i mokrych liści

Zaokrąglone krawędzie
zapobiegają uszkodzeniu
mebli

Kod EAN
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Nazwa artykułu

combisystem – szczotka
do szorowania

combisystem – ściągaczka
do wody

combisystem – sito
do czyszczenia stawu Vario 2

combisystem – zbieraczka
do owoców

Nr artykułu

3639-20

3642-20

3230-20

3108-20

5 / 260

5 / 170

1 / 24

Kolorowa karta informacyjna

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną
–

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 150

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Szerokość pracy

30 cm

43 cm

–

–

Zalecana długość trzonka

130 / 150 cm

130 / 150 cm

Zalecane do trzonków aluminiowych
i teleskopowych combisystem

130 / 150 cm

Materiały

Obudowa wykonana
z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego, włosie z bardzo
elastycznego polipropylenu

Mocna obudowa wykonana
z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego z trwałą gumową listwą

Aluminium i tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Zastosowanie

Do sprzątania w domu i na zewnątrz

Do usuwanie wody z kamiennych
posadzek i gładkich powierzchni

Do wyławiania liści, owadów itp.
z powierzchni oczka wodnego

Wygodne zbieranie jednym
urządzeniem różnej wielkości (4–9
cm) owoców, które spadły z drzewa

Dodatkowe informacje

Zaokrąglone krawędzie zapobiegają
uszkodzeniu mebli

Podwójna listwa gumowa

Siatka o szerokich i drobnych
oczkach do zbierania
zanieczyszczeń. Łatwa wymiana
sita. Możliwość prania w pralce.
Stopniowa regulacja kąta

Do łatwego opróżniania (bez użycia
innego urządzenia (opatentowane)),
funkcja zgarniania umożliwiająca
zbieranie pojedynczych owoców
w trudno dostępnych miejscach (np.
przy drzewach)
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combisystem – narzędzia do trzonków teleskopowych

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem –
zrywaczka do owoców

combisystem –
zrywaczka do owoców –
oferta promocyjna

combisystem –
szczotka do narożników

combisystem – przyrząd
do czyszczenia rynien
dachowych

combisystem – przyrząd
do czyszczenia rynien
dachowych – oferta
promocyjna

Nr artykułu

3115-20

3115-30

3634-20

3651-20

3651-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 100

20 / 80

5 / 90

5 / 120

12 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 20 sztuk

–

–

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 12 sztuk

Zalecana długość trzonka

combisystem – trzonek
teleskopowy do pracy na
wysokości ok. 5 m

–

combisystem – trzonek
teleskopowy do pracy na
wysokości ok. 5 m

combisystem – trzonek
teleskopowy do pracy na
wysokości ok. 5 m

–

Materiały

Tworzywo sztuczne

–

Obudowa wykonana
z wysokiej jakości tworzywa
sztucznego. Najwyższej
jakości włosie

Obudowa i skrobaczka
wykonane z wysokiej
jakości tworzywa sztucznego. Szczotka ze stabilnym
włosiem

–

Zastosowanie

Do wygodnego zbierania
owoców

–

Do usuwania pajęczyn,
szczególnie w rogach

Do sprzątania i czyszczenia
rynien

–

Dodatkowe informacje

Ząbki między otworami
ułatwiające zrywanie.
Indywidualne ustawienie
kąta pracy za pomocą
zapięcia zatrzaskowego.
Możliwość trzymania za
uchwyt, bez użycia trzonka
combisystem. Worek
siatkowy, przez który widać
zawartość

Zawartość w display’u:
20 kompletnych narzędzi,
każde 1 x 3721, 1 x 3115

Indywidualne ustawianie
kąta pracy za pomocą
zapięcia zatrzaskowego.
Z uchwytem – możliwość
pracy także bez trzonka
combisystem

2 skrobaczki do
efektywnego usuwania
brudu. Podłączenie Original
GARDENA System do mycia
wodą. Stabilne włosie do
skutecznego czyszczenia,
zwłaszcza w połączeniu
z wodą. Indywidualne
ustawienie kąta pracy
za pomocą zapięcia
zatrzaskowego. Możliwość
trzymania za uchwyt,
bez użycia trzonka
combisystem.

Zawartość w display’u:
12 kompletnych narzędzi,
każde 1 x 3721, 1 x 3651

Kod EAN
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combisystem – nożyce do gałęzi i krzewów

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – kowadłowe nożyce
do gałęzi

combisystem – dwuostrzowe nożyce
do gałęzi

combisystem – dwuostrzowe nożyce
do gałęzi z trzonkiem – oferta promocyjna

Nr artykułu

297-20

298-20

298-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 96

4 / 96

12 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna z plastikową osłoną
ostrza

Kolorowa karta informacyjna z plastikową osłoną
ostrza

Kolorowa karta informacyjna z plastikową osłoną
ostrza

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w display'u po 12 sztuk

Kod EAN

Maks. średnica gałęzi

35 mm

35 mm

35 mm

Zasada cięcia

Kowadłowa

Dwuostrzowa

Dwuostrzowa

Długość linki

4,7 m

4,7 m

4,7 m

Zalecany trzonek

combisystem – trzonki teleskopowe

combisystem – trzonki teleskopowe

Zawiera combisystem – trzonek teleskopowy
210 - 390 cm (art. nr 3721)

Materiały

Ostrze pokryte powłoką antyadhezyjną gwarantuje równe i precyzyjne cięcie

Zastosowanie

Do wygodnego usuwania starych, zdrewniałych,
wysoko rosnących gałęzi

Dodatkowe informacje

Do wygodnego usuwania świeżych, wysoko
rosnących gałęzi

Do wygodnego usuwanie świeżych, wysoko
rosnących gałęzi

Duża oszczędność siły dzięki 5-krotnej przekładni (+60% mocy), możliwość zawieszenia na gałęzi, geometria ostrza do precyzyjnego zaczepiania o gałąź,
zamek zabezpieczający, wytrzymała na zerwanie linka, przekładnia rolkowa, uchwyt w kształcie litery D zapewniający moc i prostą obsługę, uchwyt
w kształcie litery D ze schowkiem na linkę, zaczep mocujący koniec linki, możliwość używania jak nożyc ręcznych

WAR ANC

25

AN

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – piła
kabłąkowa

combisystem – piła
ogrodowa 300 PP z
trzonkiem teleskopowym
– oferta promocyjna

combisystem – piła
ogrodowa 300 PP

combisystem – piła
ogrodowa 300 PP
proﬁlowana 1

combisystem – piła
ogrodowa 300 P
proﬁlowana

Nr artykułu

691-20

8737-20

8737-32

8738-20

8739-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 180

6 / 324

15 / 60

6 / 324

6 / 324

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w display'u
po 15 sztuk

–

–

Kod EAN

Długość brzeszczotu

350 mm

325 mm

325 mm

315 mm

340 mm

Uzębienie

Drobno szlifowane
uzębienie

Rozwarte uzębienie

Rozwarte uzębienie

Rozwarte uzębienie

Precyzyjne uzębienie
z potrójnym szlifem

Zalecana długość trzonka

combisystem – trzonek teleskopowy art. nr 3721 lub 3720

Zawartość w display’u:
15 kompletnych narzędzi,
każde 1 x piła 8737, 1 x
trzonek teleskopowy 3721

combisystem – trzonek teleskopowy art. nr 3721 lub 3720

Zastosowanie
Dodatkowe informacje

Do użytku jako piła ręczna lub w połączeniu z trzonkiem
Brzeszczot: obracany w zakresie 360°, zabezpieczony
przed przekręceniem, możliwość regulacji napięcia

Cięcie w kierunku „do / od siebie”

Cięcie w kierunku
„do / od siebie”

Mniejszy wysiłek podczas
pracy dzięki precyzyjnemu
uzębieniu. Cięcie w
kierunku „do siebie”

Szczegółowe informacje na stronie 192 i 195.
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combisystem – piły ogrodowe

WAR ANC
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combisystem – zestawy promocyjne
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Nazwa artykułu

combisystem –
grabie XXL dzielone – oferta
promocyjna

combisystem –
grabie i szczotka
– oferta promocyjna

combisystem – grabie
wachlarzowe z trzonkiem –
oferta promocyjna

combisystem – grabie
wachlarzowe regulowane –
oferta promocyjna

Nr artykułu

3107-30

3081-20

3022-20

3099-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

20 / 40

20 / 60

20 / 60

20 / 60

Rodzaj opakowania

Display

Display

Display

Display

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 3107 i 3723

Patrz: art. nr 3622, 3101 i 3723

Patrz: art. nr 3102 i 3723

Patrz: art. nr 3099 i 3723

Zawartość

20 kompletnych narzędzi, każdy
1 x 3107, 1 x trzonek drewniany
FSC® 100 %, 130 cm

20 kompletnych narzędzi, każdy
1 x 3622, 1 x 3101, 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %, 130 cm

20 kompletnych narzędzi, każdy
1 x 3102, 1 x trzonek drewniany
FSC® 100 %, 130 cm

20 kompletnych narzędzi, każdy
1 x 3099, 1 x trzonek drewniany
FSC® 100 %, 130 cm

Kod EAN

4 078500 017367

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 20 sztuk
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combisystem – zestawy promocyjne

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – grabie
z trzonkiem – oferta
promocyjna

combisystem – grabie
wachlarzowe XXL –
oferta promocyjna

combisystem – pazurki
z trzonkiem – oferta
promocyjna

combisystem – grabie
z trzonkiem – oferta
promocyjna

combisystem – grabie
i pazurki z trzonkiem –
oferta promocyjna

Nr artykułu

3020-23

3015-20

3019-20

3024-20

3004-20

Kod EAN

4 078500 301503
Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

20 / 60

20 / 40

30 / 90

20 / 60

20 / 60

Rodzaj opakowania

Display

Display

Display

Display

Display

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 20 sztuk

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 20 sztuk

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 30 sztuk

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 20 sztuk

Sprzedaż tylko
w opakowaniu po 20 sztuk

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 3101 i 3723

Patrz art. nr 3106 i 3723

Patrz: art. nr 3166 i 3723

Patrz: art. nr 3177 i 3723

Patrz: art. nr 3166, 3177
i 3723

Zawartość

20 kompletnych narzędzi,
każdy 1 x 3101, 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %,
130 cm

20 kompletnych narzędzi,
każdy 1 x 3106, 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %,
130 cm

30 kompletnych narzędzi,
każdy 1 x 3166, 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %,
130 cm

20 kompletnych narzędzi,
każdy 1 x 3177, 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %,
130 cm

20 kompletnych narzędzi,
każdy 1 x 3166, 1 x 3177,
1 x trzonek drewniany
FSC® 100 %, 130 cm
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combisystem – zestawy promocyjne

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

combisystem – metalowa
szczotka do fug M –
oferta promocyjna

combisystem –
szczotka do zamiatania ulicy –
oferta promocyjna

combisystem –
skrobak do fug –
oferta promocyjna

combisystem –
zbieraczka do owoców oferta promocyjna

Nr artykułu

3605-30

3622-30

3001-20

3108-30

10 / 30

Kod EAN
4 078500 017404

30 / 90

20 / 60

30 / 90

Rodzaj opakowania

Display

Display

Display

Display

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
30 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
20 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
30 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
10 sztuk

Informacje o produkcie

Patrz: art. nr 3605 i 3723

Patrz: art. nr 3622 i 3723

Patrz: art. nr 8927 i 3723

Patrz: art. nr 3108 i 3723

Zawartość

30 kompletnych narzędzi,
każdy 1 x 3605, 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %, 130 cm

20 kompletnych narzędzi,
każdy 1 x 3622 , 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %, 130 cm

30 kompletnych narzędzi, każdy
1 x 8927 (bez rączki), 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %, 130 cm

10 kompletnych narzędzi,
każdy 1 x 3108, 1 x trzonek
drewniany FSC® 100 %, 130 cm
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Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
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Narzędzia zimowe

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Siewnik mały S

Siewnik mały S –
oferta promocyjna

Szuﬂa do śniegu

Szuﬂa do śniegu –
oferta promocyjna

combisystem –
łopata do śniegu
KST 40

combisystem –
łopata do śniegu
KST 50

Nr artykułu

3255-20

3255-30

3260-20

3260-30

3240-20

3241-20

Kod EAN
4 078500 017428

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

15 / 120

30 / 120

1/6

14 / 14

4 / 48

4 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowe
opakowanie
kartonowe

Kolorowa karta
informacyjna

Zawieszka z kolorową
kartą informacyjną

Zawieszka z kolorową
kartą informacyjną

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
po 30 sztuk

–

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
po 14 sztuk

–

–

Szerokość pracy

–

–

70 cm

70 cm

40 cm

50 cm

Zalecana długość uchwytu

–

–

–

–

Krawędź

–

–

Trwała i wytrzymała krawędź ze stali ocynkowanej

Szeroka krawędź zapewniająca dużą
stabilność

–

–

•

•

•

•

Wysokie boki zapobiegające
ześlizgiwaniu się śniegu z łopaty

–

–

•

•

•

•

Szerokie żebrowanie ułatwiające
poślizg

–

–

•

•

•

•

Gładka powierzchnia ułatwiająca
zrzucanie śniegu

–

–

•

•

•

•

Materiały
Zastosowanie

Dodatkowe informacje

228

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

combisystem – ergoline
trzonek aluminiowy 130 cm (art. nr 3734)
Tłumiąca hałas, odporna na zużycie plastikowa
krawędź, nie uszkadza powierzchni. Doskonale
nadaje się do każdego rodzaju podłoża,
szczególnie do nierównych powierzchni, takich
jak naturalny kamień, chodnik lub płytki

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne; odporne na mróz do -40 °C i sól

Do łatwego rozprowadzania środków
antypoślizgowych i rozmrażających na małych
powierzchniach

Do wygodnego oczyszczania większych
powierzchni ze śniegu

Do usuwania śniegu. Idealna do nierównych
powierzchni, takich jak naturalny kamień,
chodnik lub płytki

Unikalny system dozowania.
Wygodna regulacja za pomocą dużego przycisku
regulującego, np. podczas pracy w rękawiczkach.
Łatwe otwieranie dzięki zamkowi bagnetowemu.
Pojemnik dobrze dopasowany do dłoni dzięki
specjalnym kształtkom umieszczonym po dwóch
stronach uchwytu.
Pojemność:
piasek: ok. 1,7 kg
sól: ok. 1,4 kg,
żwirek: ok. 1,65 kg

Możliwość indywidualnego dopasowania do
wzrostu użytkownika dzięki 3-stopniowemu
trzonkowi teleskopowemu (ok. 30 cm).
Uchwyt wyposażony w izolującą powłokę
z tworzywa sztucznego.
Wygodne usuwanie śniegu dzięki dodatkowym
uchwytom.
Łatwiejsze wbijanie w śnieg dzięki profilowanej
powierzchni do naciskania stopą.
Większa stabilność dzięki dodatkowo
wzmocnionej górnej krawędzi blatu.
Oszczędny sposób przechowywania: wystarczy
zdjąć ramę (bez użycia narzędzi) i zamocować ją
pod szuflą

Optymalny kąt łopaty pozwala na łatwe zrzucanie
śniegu

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Narzędzia zimowe
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Nazwa artykułu

combisystem – łopata
do śniegu ES 40

combisystem – łopata
do śniegu ES 50

combisystem – skrobak 15

combisystem – skrobak 30

Nr artykułu

3242-20

3243-20

3250-20

3251-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 48

4 / 48

5 / 500

5 / 255

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Szerokość pracy

40 cm

50 cm

15 cm

Zalecana długość uchwytu

30 cm

combisystem – ergoline
trzonek aluminiowy 130 cm (art. nr 3734)

combisystem – ergoline
trzonek aluminiowy 130 cm (art. nr 3734)

Wyjątkowo trwała i wytrzymała krawędź ze stali szlachetnej.
Idealna do gładkich powierzchni, takich jak chodnik czy asfalt

–

Szeroka krawędź zapewniająca dużą
stabilność

•

–

Wysokie boki zapobiegające
ześlizgiwaniu się śniegu z łopaty

•

–

Szerokie żebrowanie ułatwiające
poślizg

•

–

Gładka powierzchnia ułatwiająca
zrzucanie śniegu

•

–

Krawędź

Materiały
Zastosowanie

Sprężyste, stalowe, wymienne ostrze

Do usuwania śniegu.
Idealna do gładkich powierzchni, takich jak chodnik czy asfalt

Do łatwego usuwania lodu i zmrożonego śniegu.
Możliwość stosowania przez cały rok

Optymalny kąt łopaty pozwala na łatwe zrzucanie śniegu

Wymienny blat

NARZĘDZIA OGRODOWE

Dodatkowe informacje

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne: odporne na mróz do -40 °C i sól

Szuﬂa do śniegu

combisystem – łopata do śniegu

Solarka ręczna

Wygodne oczyszczanie większych
powierzchni ze śniegu. Możliwość
indywidualnego dopasowania
do wzrostu użytkownika dzięki
trzonkowi teleskopowemu.
Oszczędny sposób przechowywania.

Dokładne odśnieżanie. Do wyboru
łopaty z odporną na zużycie
i zapewniającą cichą pracę krawędzią
z tworzywa sztucznego albo szczególnie
trwałą i odporną krawędzią ze stali
szlachetnej.

Łatwe rozprowadzanie środków
antypoślizgowych i rozmrażających.
Unikalny system dozowania.

NARZĘDZIA OGRODOWE
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GARDENA siewniki
Innowacyjne i wygodne — piękna trawa bez większego wysiłku
Odpowiedni model do każdej wielkości ogrodu i każdego zastosowania. Koniec z niekontrolowanym rozsypywaniem!
Ręczne otwieranie i zamykanie zapobiega nieumyślnemu rozsypaniu materiału. Mechanizm obrotowy zapewnia szybkie
i skuteczne dozowanie.

Do siania i nawożenia. Całoroczne zastosowanie, także do sypania solą.

Siewnik mały S

Siewnik ręczny M

Siewnik uniwersalny L

Siewnik uniwersalny XL

Do sypania punktowego.

Idealny do małych
i średnich trawników
oraz do ogrodów
miejskich.
Szybkość pracy
i prosta obsługi
dzięki intuicyjnemu
mechanizmowi
korbowemu.

Do ogrodów średniej
wielkości. Brak możliwości
nieumyślnego rozsypania
materiału. Uchwyt z funkcją
otwierania/zamykania.
Opatentowana listwa
zamykająca z obramowaniem z miękkiego tworzywa
sztucznego. Ergonomiczne
ustawianie ilości wysiewu w
pozycji wyprostowanej.

Do większych ogrodów.
Zasięg wyrzutu 6 m umożliwia
wygodne obsiewanie
większych powierzchni.
Sypanie do samej krawędzi
poprzez boczne ograniczenie
zasięgu wyrzutu.
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Siewniki
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Nazwa artykułu

Siewnik mały S

Siewnik mały S –
oferta promocyjna

Siewnik ręczny M

Siewnik ręczny M –
oferta promocyjna

Nr artykułu

3255-20

3255-30

431-20

431-30

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

15 / 120

30 / 120

4 / 48

18 / 72

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniu po
30 sztuk

–

–

Szerokość pracy

–

–

Pojemność

1,2 l

1,2 l

Zalecana maks. powierzchnia
trawnika ok.

–

–

0.5 m - 2 m / 1 m - 4 m
(zależnie od prędkości kręcenia korbą i rodzaju rozsypywanego materiału)
1,8 l
ok. 100 m²

Regulowanej pokrywy

Równomierne rozsiewanie za
pomocą

Tarczy obrotowej z „biegiem jałowym”

Mechanizm otwierania/zamykania

–

–

Przycisk pod kciukiem

Regulacja dozowania

–

–

4-stopniowa w uchwycie

Wysiew nawozów stałych
i granulatów nawozowych

•

•

•

•

Wysiew nasion trawy i soli drogowej

•

•

•

•

Wysiew siarczanu żelaza, piasku
i sproszkowanych materiałów

–

–

–

–

Tabela dozowania / zalecane
ustawienie

–

–

Praktyczne przechowywanie

Zalecane ustawienie na podstawie wielkości ziarna
Oszczędny sposób przechowywania na regale

Materiały
Zastosowanie
Dodatkowe informacje

Płukanie wodą
Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, odporne na korozję i złamania

Do łatwego rozprowadzania środków antypoślizgowych rozmrażających
na małych powierzchniach

Do wysiewania nawozów, nasion i soli drogowej

Unikalny system dozowania. Wygodna regulacja za pomocą dużego
przycisku regulującego, np. podczas pracy w rękawiczkach.
Łatwe otwieranie dzięki zamkowi bagnetowemu. Pojemnik dobrze
dopasowany do dłoni dzięki specjalnym kształtkom umieszczonym po dwóch
stronach uchwytu.
Pojemność:
piasek: ok. 1,7 kg
sól: ok. 1,4 kg
żwirek: ok. 1,65 kg
nawóz: ok. 1,3 kg

Ergonomiczne usytuowanie uchwytu, zastosowanie przez cały rok,
prosty i szybki wysiew materiału.
Pojemność:
nawóz: ok. 1,65 kg
sól drogowa: ok. 2,0 kg
nasiona: ok. 1,0 kg

Łatwe rozprowadzanie środków antypoślizgowych i rozmrażających.
Unikalny system dozowania.

Ergonomiczny uchwyt — stabilny dzięki centralnie położonemu środkowi
ciężkości. Prosta i szybka obsługa - intuicyjny mechanizm korbowy.
NARZĘDZIA OGRODOWE
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Proste czyszczenie

Siewniki ogrodowe

Nazwa artykułu

combisystem –
siewnik do nawozów

Siewnik uniwersalny L

Siewnik uniwersalny L –
oferta promocyjna

Siewnik uniwersalny XL

Nr artykułu

420-20

432-20

432-30

436-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 34

1 / 24

8 / 16

1/8

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa opakowanie kartonowe

Kolorowa opakowanie kartonowe

Kolorowa opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Szerokość pracy

40 cm

Pojemność
Zalecana maks. powierzchnia
trawnika ok.
Równomierne rozsiewanie za pomocą

Wbudowanej listwy zgarniającej

Kod EAN

45 cm

1,5 m – maks. 6 m
(zależnie od prędkości marszu
i rodzaju rozsypywanego materiału)

3l

12,5 l

18 l

100 m²

400 m²

800 m²

Innowacyjnego, elastycznego 2-składnikowego bębna rozsiewającego

Tarczy obrotowej z funkcją
„biegu jałowego

Mechanizm otwierania/zamykania

–

Wyzwalanie z uchwytu

Ergonomiczne ustawianie ilości
wysiewu

–

W pozycji wyprostowanej

Wysiew nawozów stałych
i granulatów nawozowych

•

•

•

•

Wysiew nasion trawy i soli drogowej

–

•

•

•

Wysiew siarczanu żelaza, piasku
i sproszkowanych materiałów

–

•

•

–

Regulacja dozowania

–

Koła z głębokim bieżnikiem

–

•

•

Z tabelą dozowania

•

Dwukołowy napęd

•

•

•

•

Z łożyskiem kulkowym

–

•

•

–

Stabilny pałąk z uchwytem

–

•

•

•

Zalecana długość trzonka

130 cm / 150 cm

–

–

Praktyczne przechowywanie

•

10-stopniowa w uchwycie
Zalecane ustawienie na podstawie
wielkości ziarna

–
• (na stojąco lub na wieszaku)

Proste czyszczenie

Wodą

Materiały

Wykonany z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego, odpornego
na korozję i uderzenia

Zastosowanie

Do rozsiewania nawozu do trawy

Dodatkowe informacje

Pasuje do wszystkich trzonków
combisystem

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, odporne na korozję i złamania. Stabilny pałąk aluminiowy,
stalowa linka
Uniwersalne zastosowanie przez cały rok. Do rozsypywania nawozów,
nasion, wapna, soli drogowej i piasku

Zastosowanie przez cały rok.
Do wysiewania nawozów, nasion,
soli drogowej

Zasuwa z uszczelką umożliwia pewne zamykanie
pojemnika. Klapa przykrywająca umożliwia łatwe opróżnianie i czyszczenie

Bardzo duży zasięg dozowania
przyspieszający pracę. Z przesłoną
do rozsypywania blisko krawędzi
i utrzymania porządku

Brak możliwości nieumyślnego rozsypania materiału — opatentowana
listwa zamykająca z obramowaniem z miękkiego tworzywa sztucznego.
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Precyzyjne obsiewanie blisko krawędzi — za pomocą przesłony.

GARDENA opryskiwacze
Do pielęgnacji polegającej na spryskiwaniu, nawożeniu
i rozprowadzaniu środków ochrony roślin
Aby rosnąć zdrowo i bujnie, rośliny potrzebują nie tylko właściwej gleby i wystarczającej ilości wody, ale także substancji
odżywczych, które nie zawsze są obecne w glebie. Opryskiwacze ciśnieniowe przydają się do delikatnego zraszania oraz do
podawania nawozów i środków ochrony roślin. Oferta zawiera modele dostosowane do każdych potrzeb.

GARDENA opryskiwacze – do niewielkich ilości wody

GARDENA opryskiwacze ciśnieniowe – do większych
ilości wody

Idealne do pielęgnacji roślin domowych, na tarasie
czy w ogrodzie. Wszystkie opryskiwacze GARDENA
znakomicie leżą w dłoni i mają pojemność od 0,5 do
1 litra.

Doskonale nadają się do opryskiwania drzew, krzewów,
sadów i większych rabat kwiatowych. Pojemność od
1,25 do 12 litrów. Dzięki dużemu wlewowi opryskiwacze
ciśnieniowe łatwo się napełnia.

Nazwa artykułu

Comfort opryskiwacz 0,5 l

Comfort opryskiwacz 1 l

Comfort opryskiwacz 1 l –
oferta promocyjna

city gardening
opryskiwacz 1 l

Nr artykułu

804-20

805-20

810-20

806-20

6 / 144
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Opryskiwacze

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

8 / 192

6 / 144

30 / 120

Rodzaj opakowania

Kolorowa zawieszka

Kolorowa zawieszka

Kolorowa zawieszka

Kolorowa zawieszka

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu
po 30 sztuk

–

Pojemność

0,5 l

1l

1l

1l

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

•

Bezstopniowa regulacja strumienia

•

•

•

•

Filtr w przewodzie ssącym

•

•

Zastosowanie
Dodatkowe informacje

•
W domu i w ogrodzie

•
W domu i w ogrodzie

Duży otwór wlewowy,
wskaźnik poziomu napełnienia

Wskaźnik poziomu napełnienia,
dysza ze stali nierdzewnej,
pierścień ze stali nierdzewnej
i ciemny zbiornik, duży otwór
wlewowy
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Opryskiwacze ciśnieniowe

Nazwa artykułu

Comfort
opryskiwacz
ciśnieniowy
1,25 l

Comfort
opryskiwacz
ciśnieniowy
1,25 l – oferta
promocyjna

Opryskiwacz
ciśnieniowy 5 l

Opryskiwacz
ciśnieniowy 5 l –
oferta promocyjna

Opryskiwacz
ciśnieniowy 5 l –
oferta promocyjna

Opryskiwacz
ciśnieniowy 5 l –
zestaw 822 + 804 –
oferta promocyjna

Nr artykułu

814-20

814-30

822-20

823-20

823-27

824-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 96

24 / 96

10 / 40

46 / 46

24 / 72

20 / 40

Rodzaj opakowania

Kolorowa zawieszka

Kolorowa etykieta

Kolorowa etykieta

Kolorowa etykieta

Kolorowa etykieta

Kolorowa etykieta

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
zbiorczym

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
po 24 sztuki

–

Europaleta. Sprzedaż
tylko w opakowaniu
po 46 sztuk

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
po 24 sztuki

Sprzedaż tylko
w opakowaniu
po 20 sztuk

Pojemność

1,25 l

1,25 l

5l

5l

5l

5 l / 0,5 l

Wskaźnik poziomu napełnienia

–

–

•

•

•

• 822

Duży otwór wlewowy

•

•

•

•

•

•

Maks. ciśnienie robocze

3 bary

3 bary

3 bary

3 bary

3 bary

3 bary

Bezstopniowa regulacja strumienia

•

•

•

•

•

•

Zawór bezpieczeństwa

•

•

•

•

•

• 822

Ergonomiczny uchwyt

•

•

–

–

–

• 804

Ergonomiczny uchwyt w kształcie
litery D

–

–

•

•

•

• 822

Długość węża

–

–

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

Wbudowany ﬁltr

• (w przewodzie
ssącym)

• (w przewodzie
ssącym)

• (w przewodzie
aluminiowym)

• (w przewodzie
aluminiowym)

• (w przewodzie
aluminiowym)

•

Wyzwalacz impulsowy z blokadą

–

–

•

•

•

•

Pas nośny

–

–

•

•

•

•

Zawartość zestawu

–

24 x 814 (1,25 l)

–

–

–

1 x 822 (5 l)
1 x 804 (0,5 l)

Maks. temperatura cieczy

40 ° C

40 ° C

40 ° C

40 ° C

40 ° C

40 ° C

Dysza

Wysokiej jakości
tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości
tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości
tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości
tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości
tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości
tworzywo sztuczne

Zastosowanie

W domu i w ogrodzie

W domu i w ogrodzie

Do pielęgnacji roślin
w ogrodzie

Do pielęgnacji roślin
w ogrodzie

Do pielęgnacji roślin
w ogrodzie

W domu i w ogrodzie

Dodatkowe informacje

Z dyszą kątową

Z dyszą kątową

Z dyszą kątową

Z dyszą kątową

Z dyszą kątową

Z dyszą kątową

Bezstopniowa regulacja strumienia

Pas nośny

Wskaźnik poziomu napełnienia

Płynna regulacja, od mgiełki do pełnego
strumienia.

Z pasem nośnym do wygodnego
przenoszenia.

Wskaźnik poziomu napełnienia służy
dokładnemu dozowaniu.
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Opryskiwacze ciśnieniowe

Nazwa artykułu

Opryskiwacz
ciśnieniowy –
oferta promocyjna

Classic
opryskiwacz
ciśnieniowy 5 l

Comfort
opryskiwacz
ciśnieniowy 3 l

Comfort
opryskiwacz
ciśnieniowy 5 l

Comfort
opryskiwacz
plecakowy 12 l

Comfort
opryskiwacz
plecakowy 12 l

Nr artykułu

824-26

828-20

867-20

869-20

884-20

885-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

12 / 24

4 / 40

3 / 55

3 / 40

1 / 20

1 / 20

Rodzaj opakowania

Kolorowa etykieta

Kolorowa
opakowanie kartnowe

Kolorowa
opakowanie kartnowe

Kolorowa
opakowanie kartnowe

Kolorowa
opakowanie kartnowe

Kolorowa
opakowanie kartnowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

–

Pojemność

5l

5l

3l

5l

12 l

12 l

Wskaźnik poziomu napełnienia

•

•

•

•

–

–

Duży otwór wlewowy

•

•

•

•

•

•

Maks. ciśnienie robocze

3 bary

3 bary

3 bary

3 bary

Bezstopniowa regulacja strumienia

•

•

•

•

•

•

Zawór bezpieczeństwa

•

•

•

•

–

–

Ergonomiczny uchwyt w kształcie
litery D

–

•

•

•

–

–

Wbudowany uchwyt do przenoszenia

–

–

–

•

•

Wyzwalacz impulsowy z blokadą

•

•

•

•

–

–

Długość węża

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,75 m

1,25 m

1,25 m

Wbudowany ﬁltr

• (w przewodzie
aluminiowym)

• (w przewodzie
aluminiowym)

• (w przewodzie
ssącym)

• (w przewodzie
ssącym)

• (w przewodzie
aluminiowym)

• (w przewodzie
aluminiowym)

Pas nośny

•

• (z wkładką)

• (z wkładką)

• (z wkładką)

• (z wkładką)

• (z wkładką)

Stopka

•

•

•

•

–

–

Teleskopowa lanca zraszająca

–

–

–

–

• (0,6 – 1,0 m)

• (0,6 – 1,0 m)

Otwór wlewowy z filtrem

–

–

–

–

•

•

Uchwyt na lancę zraszającą

–

–

–

–

•

•

Manometr ciśnieniowy

•

–

–

–

•

•

Maks. temperatura cieczy

–

40 ° C

40 ° C

40 ° C

35 ° C

35 ° C

Dysza

Wysokiej jakości
tworzywo sztuczne

Mosiężna

Metalowa

Metalowa

Zastosowanie

Do pielęgnacji roślin
w ogrodzie

Do rozpylania
nawozów i środków
ochrony roślin

Do rozpylania nawozów, środków ochrony roślin
i delikatnego zraszania

Do łatwego rozpylania większych ilości płynów
i pielęgnacji roślin w dużych ogrodach,
jak również drzew owocowych i winorośli

Dodatkowe informacje

Dodatkowo ze
stożkiem rozpylającym
– zapobiega
rozpraszaniu się
rozpylanej mgiełki

Ze specjalnie
uformowaną stopką
i dyszą kątową

Stabilny, odporny na wysokie ciśnienie zbiornik.
Bardzo duży otwór wlewowy. Stopka

Prosta wymiana systemu pompowania. Specjalny
kształt pojemnika dla ochrony pleców. Dla osób
prawo- i leworęcznych. Duży promień zraszania

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Stopka

Sitko wychwytujące zanieczyszczenia

Zawór bezpieczeństwa

Stopka zapewnia łatwe pompowanie
i stabilność na nierównej powierzchni.

Duży otwór wlewowy z sitkiem wychwytującym
zanieczyszczenia.

W razie potrzeby szybko zmniejsza
ciśnienie.
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Osprzęt do opryskiwaczy ciśnieniowych

Nazwa artykułu

Stożek rozpylający

Przedłużka

Rura teleskopowa

Nr artykułu

894-20

897-20

899-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 208

4 / 2080

4 / 1200

Rodzaj opakowania

–

–

–

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Długość

–

50 cm

100 cm

Kompatybilne z

Opryskiwaczami ciśnieniowymi 3/5 l, art. nr 867,
869, 875, 879, 828, 824, 823, 822

Opryskiwaczami ciśnieniowymi 3/5 l, art. nr 867,
869, 875, 879, 828, 824, 823, 822

Opryskiwaczami ciśnieniowymi 3/5 l, art. nr 867,
869, 875, 879, 828, 824, 823, 822

Dodatkowe informacje

Zapobiega rozpraszaniu się rozpylanej mgiełki

–

–

Kod EAN
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GARDENA rękawice
Odpowiednia rękawica do każdego zadania
Wybór modeli do wszelkich prac w domu i ogrodzie
Idealna ochrona dłoni dzięki wytrzymałym materiałom najwyższej jakości

•

Nowoczesny, atrakcyjny design

•

Optymalny komfort użytkowania

NARZĘDZIA OGRODOWE

•

Rękawice
ogrodnicze

Rękawice do prac
pielęgnacyjnych

Rękawice do prac
wodnych

Do wszystkich prac
w ogrodzie.

Do wszystkich prac
Do wszystkich
Do wymagających
cięższych prac ogrod- związanych z czysz- prac z użyciem
czeniem i pielęgnacją narzędzi.
niczych.
oczka wodnego.

Rękawice
narzędziowe

Rękawice do
pielęgnacji
krzewów
Do prac przy
pielęgnacji krzewów
i roślin kolczastych.

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Rękawice

Nazwa artykułu

Rękawice ogrodnicze

Rękawice do prac
pielęgnacyjnych

Rękawice do prac
wodnych

Nr artykułu, rozmiar 6 / XS

201-20

202-20

205-20

209-20

203-20

206-20

Rękawice narzędziowe

Rękawice do pielęgnacji
krzewów

Kod EAN

Nr artykułu, rozmiar 7 / S

216-20

Kod EAN

Nr artykułu, rozmiar 8 / M

213-20

Kod EAN

Nr artykułu, rozmiar 9 / L

207-20

210-20

214-20

218-20

Kod EAN

Nr artykułu, rozmiar 10 / XL

208-20

215-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 par / 1152

6 par / 1152

6 par / 720

6 par / 576

6 par / 576

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

–

Materiały

70 % bawełna,
20 % polichlorek winylu,
8 % poliester,
2 % spandex

60 % latex,
40 % poliester

Wytrzymała tkanina
bawełniana z lateksową
powłoką

57 % poliester,
20 % PU,
19% poliamid,
4 % elastan

36 % poliamid,
34 % PU,
27 % poliester,
3 % elastan

Tkanina oddychająca

•

•

–

• (górna część rękawic)

• (górna część rękawic)

Powłoka antypoślizgowa

•

•

•

•

•

Wodoodporne

–

Wodoodporna powłoka po
wewnętrznej stronie dłoni
i na palcach

•

–

–

Długi mankiet

–

–

•

–

•

Zastosowanie

Odpowiednie do
wszystkich delikatnych
prac ogrodniczych
i pielęgnacyjnych, np.:
przesadzania, pikowania,
sadzenia

Do cięższych prac
ogrodniczych wymagających
dobrego chwytu i ochrony
przed wilgocią, np.:
sadzenia, usuwania
chwastów, grabienia

Do prac w oczku wodnym
i czyszczenia, jak również
do wszelkich prac
wymagających kontaktu
z wodą, np.: czyszczenia
pomp i płukania
pojemników na kompost

Do pracy ręcznymi,
elektrycznymi i spalinowymi
narzędziami ogrodniczymi,
np. piły, nożyce do krzewów
i gałęzi

Do pracy przy pielęgnacji
krzewów i roślin kłujących
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GARDENA narzędzia specjalne
Użyteczni pomocnicy mający wiele zastosowań
•

Wycinak do chwastów – usuwanie chwastów w pozycji wyprostowanej

•

Wózek ogrodowy – wiele zastosowań w domu i ogrodzie

•

Chwytak – łatwiejsze zbieranie odpadów, bez zginania pleców

•

Obrzeże do grządek – starannie utrzymane krawędzie

Wycinak do chwastów

Wózek ogrodowy

Chwytak

Obrzeże do grządek

Innowacyjne rozwiązanie
do prostego i skutecznego
usuwania chwastów,
a szczególnie mleczy.

Wygodne zbieranie
i usuwanie odpadów
z ogrodu.

Prosty sposób zebrania
śmieci i odpadów, bez
nadwyrężania pleców.
Funkcja nakłuwania i chwytania w jednym narzędziu.

Starannie utrzymane
obrzeża grządek
i trawników.

NARZĘDZIA OGRODOWE

Obrzeża do grządek

Nazwa artykułu

Obrzeże
do grządek

Obrzeże
do grządek

Obrzeże
do grządek

Obrzeże
do trawników

Obrzeże
do trawników

Obrzeże
do trawników

Nr artykułu

530-20

532-20

534-20

536-20

538-20

540-20

6 / 192

6 / 144

6 / 96

6 / 192

6 / 144

6 / 96

–

–

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania
Opakowanie – inne informacje

Kolorowa opaska kartonowa
–

–

–

–

Długość

9m

9m

9m

9m

9m

9m

Wysokość

9 cm

15 cm

20 cm

9 cm

15 cm

20 cm

Zastosowanie

Zapobiega nadmiernemu rozrostowi i rozprzestrzenieniu się korzeni

Materiał
Grubość materiału

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne
1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

NARZĘDZIA OGRODOWE

1 mm

1 mm
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Wózek ogrodowy / chwytak

Nazwa artykułu

Wózek ogrodowy „Gartenmobil”

Chwytak

Chwytak – oferta promocyjna

Wycinak do chwastów

Nr artykułu

232-20

3567-20

3067-20

3517-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 23

5 / 150

25 / 250

4 / 56

Rodzaj opakowania

Kolorowa opakowanie kartonowe

Kolorowa karta informacyjna

Kolorowa opakowanie

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu
po 25 sztuk

–

Obciążenie

Do 70 kg

–

–

–

Uchwyt na worek z możliwością
regulacji wysokości

•

–

–

–

Demontowane uchwyty na worki

•

–

–

–

Do standardowych worków na śmieci

•

–

–

–

Duże, solidne koła ze specjalnym
bieżnikiem, które nie niszczą
trawnika

•

–

–

–

–

Odporny na korozję materiał

•

–

–

Dwa w jednym

–

• (chwytanie i nakłuwanie)

• (chwytanie i nakłuwanie)

Zastosowanie

Do zbierania i usuwania odpadów
ogrodowych, chwastów, ściętej
trawy i innych śmieci

Materiał

Metalowa rama

Dodatkowe informacje

Możliwość zamocowania
2 worków obok siebie.
Możliwość przechowywania
trzonków combisystem oraz
2 narzędzi ręcznych

Ostry stalowy koniec, nierdzewiejący
Do łatwego usuwania chwastów po wciśnięciu przycisku wyrzutnika.
Wkładka metalowa do pozbywania się przyklejonych liści.
Dla osób prawo- i leworęcznych

NARZĘDZIA OGRODOWE

–
Do prostego, skutecznego usuwania
chwastów (przede wszystkim
mniszka lekarskiego) w pozycji
wyprostowanej
Stal hartowana
Dwa specjalne ostrza łatwo
zagłębiają się w ziemi i ułatwiają
usuwanie chwastów.
Z wyrzutnikiem do wygodnego
usuwania wyrwanych chwastów,
bez konieczności brudzenia rąk.

Wygodne usuwanie
chwastów, bez schylania
się i brudzenia rąk.

Wbić – obrócić w prawo o 180° –
wyciągnąć – gotowe!
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Prosty sposób zebrania śmieci i odpadów,
bez nadwyrężania pleców

Wskazówka dotycząca zamykania otworów:
nakłuć ziemię obok otworu i przesunąć ją na
środek. Dzięki temu otwór szybciej zarośnie.

GARDENA city gardening
Ogrodnicy są wszędzie – także w samym środku miasta
Ta tendencja jest bezdyskusyjna: coraz więcej ludzi przeprowadza się do miast. Nie chcą oni jednak rezygnować z własnej,
prywatnej zieleni. Mieszkanie w centrum miasta i posiadanie własnego ogródka wcale nie musi się wykluczać – na balkonach,
tarasach ogrodowych i tarasach na dachach coraz częściej powstają kwitnące ogrody zgodnie z dewizą: szarość zmieniamy na zieleń!
GARDENA city gardening pozwala realizować ogrodową pasję także na minimalnej powierzchni. Szukasz zieleni w mieście?
Nie ma już takiej potrzeby! Dzięki GARDENA city gardening miasto staje się bardziej zielone i kolorowe oraz zdrowsze! Bezpośrednio
pod drzwiami Twojego domu.

Dużo zieleni na niewielkiej powierzchni

Mały ogród miejski (do 100 m²)
• Ogród w ciągu domów szeregowych/
ogród za domem
• Niewielkie powierzchnie obsadzone
trawą, rabatami i żywopłotami
• Mało miejsca na przechowywanie
akcesoriów
• Dostęp do ujęcia wody
• Oaza spokoju z prywatną strefą

Taras/ taras na dachu (20 – 50 m²)
• Średnia wielkość 20 – 30 m²
• Dużo roślin doniczkowych
• Bardzo mało miejsca do przechowywania
akcesoriów
• Z reguły dostępne ujęcie wody
• Prywatne miejsce do odpoczynku

Balkon (5 – 30 m²)
• Bardzo mała powierzchnia
• Wyłącznie rośliny doniczkowe
• Mała i przejrzysta przestrzeń
• Bardzo mało miejsca na przechowywanie
akcesoriów – potrzeba kompaktowych
i oszczędzających miejsce rozwiązań
• Rzadko dostępne ujęcie wody
• Zieleń w miniaturze

Nowości na balkony i tarasy
1

C J I * L AT G

Nazwa artykułu

Adapter do kranów
wewnętrznych 1,2

Balkonowy pistolet
zraszający 1,2

city gardening –
Wąż tekstylny Liano
15 m

Odkurzacz ręczny
EasyClean Li – zestaw

Myjka ciśnieniowa akumulatorowa AquaClean
Li 40/60 – zestaw

Nr artykułu

8187-20

18405-20

18429-20

9339-20

9341-20

Ilość w opakowaniu / jednostka paletowa

10 / 850

5/–

8 / 32

1 / 32

1/8

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa karta
informacyjna

Kolorowa opaska kartonowa

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w
opakowaniu

Sprzedaż tylko w displayu
8 szt

–

–

Szczegółowy opis produktu na
stronie

17

30

66

171

173

Kod EAN

GARDENA CITY GARDENING
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GARDENA maty do sadzenia i
maty do formowania krzewów
Do sadzenia, przesadzania roślin i formowania krzewów.
Bez brudu.
Maty służą jako praktyczne rozwiązanie przy pracach związanych z sadzeniem oraz formowaniem.
Można ich używać wszędzie: na balkonie, tarasie, w domu... ponieważ nic się nie pobrudzi! Raz dwa
można uprzątnąć ziemię czy ścinki. Maty to znakomite i wygodne rozwiązanie pomagające utrzymać
czystość.
Nowości

S

L

Mata do sadzenia
roślin S

Mata do sadzenia
roślin M

Mata do sadzenia
roślin L

• Dzięki narożnym
zatrzaskom można
stworzyć szczelny
kołnierz
• Materiał hydrofobowy

• Dzięki narożnym
zatrzaskom można
stworzyć szczelny
kołnierz
• Materiał hydrofobowy
• Z 4 uchwytami
• Z zamykanym
otworem spustowym

• Dzięki narożnym
• Materiał hydrofobowy
zatrzaskom można
• Z 4 uchwytami
stworzyć szczelny
• Z regulowanym kołkołnierz
nierzem do prostszego
• Materiał hydrofobowy
dopasowania wokół
• Z 4 uchwytami
rośliny
• Z zamykanym otworem spustowym
• ze specjalną wyściółką
pod kolana

S
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M

M

L

M

L

Mata do formowania
krzewów

L

Czysta praca

Praktyczne opróżnianie Wygodnie

Zbieranie ścinek

Rozłóż matę i przy pomocy zatrzasków zepnij
na rogach krawędzie
tworząc ścianki, przez
które nie wypadnie ziemia ani brud. Zawartość
można w łatwy sposób
wyrzucić do pojemnika
na odpady lub do kompostownika, a miejsce
pracy pozostaje czyste.

Takie proste: wystarczy
otworzyć ujście na środku maty, by w szybki
sposób usunąć przez
powstały otwór resztki
ziemi i roślin do kosza
lub kompostownika.
Uchwyty ułatwiają transport maty i usuwanie
zanieczyszczeń.

Wystarczy umieścić
roślinę wewnątrz
regulowanego otworu
w macie, wokół łodygi
lub donicy, przyciąć
lub uformować, zwinąć
matę i usunąć gałązki
i liście do kosza lub na
kompostownik.

GARDENA CITY GARDENING

Dzięki wyściółce pod
kolana wszelkie prace
związane z sadzeniem
stają się dużo wygodniejsze.

Nowości na balkony i tarasy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

city gardening
Mata do sadzenia roślin
– rozmiar S

city gardening
Mata do sadzenia roślin
– rozmiar M

city gardening
Mata do sadzenia roślin
– rozmiar L

city gardening
Mata do formowania krzewów

Nr artykułu

505-20

506-20

507-20

508-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4/–

2/–

1/–

2/–

Rodzaj opakowania

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje
Tkanina PP

Tkanina PP

Tkanina PP

Tkanina PP

Zastosowanie

Sadzenie i przesadzanie roślin w
pojemnikach

Sadzenie i przesadzanie roślin w
pojemnikach

Sadzenie i przesadzanie roślin w
pojemnikach

Sadzenie i przesadzanie roślin w
pojemnikach

Dodatkowe informacje

Tworzywo hydrofobowe, metalowe
zatrzaski

Tworzywo hydrofobowe, metalowe
zatrzaski, 4 uchwyty do przenoszenia, zamykany otwór pomagający
usunąć odpady

Tworzywo hydrofobowe, metalowe
zatrzaski, 4 uchwyty do przenoszenia, zamykany otwór pomagający
usunąć odpady, poduszki pod
kolana

Tworzywo hydrofobowe, 4 uchwyty
do przenoszenia, regulowany
kołnierz

GARDENA CITY GARDENING

Materiał
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Produkty na balkon i taras
1
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Nazwa artykułu

city gardening
sekator balkonowy 1,2

Zestaw narzędzi ogrodniczych z konewką –
oferta promocyjna

city gardening zestaw
narzędzi

city gardening
balkonowy zestaw
narzędzi ogrodniczych

city gardening
balkonowy zestaw
narzędzi ogrodniczych –
oferta promocyjna

Nr artykułu

8707-20

8966-20

8974-20

8970-20

8970-30

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 840

10 / 80

5 / 340

2 / 78

12 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowa karta
informacyjna

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 10 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

–

Sprzedaż tylko w display u
po 12 sztuk

Materiał

Ostrza ze stali nierdzewnej

Wielofunkcyjna konewka z
wysokiej jakości tworzywa
sztucznego

Ergonomiczny uchwyt

•

•

•

•

Uchwyt z miękkimi elementami

•

–

•

•

Zastosowanie

Wszechstronne zastosowanie na balkonie (np. do
kwiatów, ziół, pędów)

Do podlewania i wykorzystania jako szufelka, sadzenia i przesadzania roślin,
cięcia kwiatów i młodych
pędów

Do sadzenia i przesadzania
roślin, spulchniania gleby

Do sadzenia i przesadzania roślin, spulchniania gleby, cięcia
kwiatów i ziół oraz sprzątania balkonów i tarasów

Dodatkowe informacje

2-stopniowe rozwarcie
rękojeści, zamek sekatora
obsługiwany jedną ręką, 2
pozycje cięcia

Wielofunkcyjna konewka
2 w 1: do podlewania i
wykorzystania jako szufelka
(np. ziemia do kwiatów).
Więcej informacji, patrz art.
nr 8950, 8754

–

Zestaw narzędzi do stosowania na balkonach/tarasach.
Komplet zawiera wielofunkcyjne pudełko do przechowywania
narzędzi

Kod EAN

Aluminium i wysokiej jakości tworzywo sztuczne

•
•

Produkty na balkon i taras

Nazwa artykułu

city gardening
– zestaw promocyjny
#growanyspace

city gardening
– zestaw promocyjny
#growanyspace

city gardening
– zestaw promocyjny
#growanyspace

Nr artykułu

8967-20

8967-30

8967-32

Kod EAN

Ilość w opakowaniu / jednostka paletowa

4 / 176

30 / 120

30 / –

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Atrakcyjne opakowanie

Atrakcyjne opakowanie

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniu zbiorczym

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk

Sprzedaż tylko w opakowaniu po 30 sztuk

Szczegółowy opis produktu na
stronie

212

212

212

244
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Produkty na balkon i taras
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Nazwa artykułu

city gardening
automatyczna konewka 1

city gardening
automatyczna konewka 1

city gardening
automatyczna konewka do
skrzynek balkonowych 1,2

city gardening
opryskiwacz 1 l

Nr artykułu

1265-20

1266-20

1407-20

806-20

Kod EAN

4 / 112

4 / 44

3 / 108

6 / 144

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowa opaska kartonowa

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowa zawieszkaa

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Szczegółowy opis produktu na
stronie

111

111

111

233
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Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
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Produkty na balkon i taras
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Nazwa artykułu

city gardening
bęben naścienny 15 roll-up
automatic 1

city gardening
nosidło na wąż 10 m – zestaw 2

city gardening
wąż spiralny 7,5 m – zestaw ze
zraszaczem natryskowym 2

city gardening
wąż spiralny 10 m – zestaw z
pistoletem zraszającym 2

Nr artykułu

18402-20

18400-20

18411-20

18424-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 14

1 / 24

1 / 36

4 / 72

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Zawieszka z kolorową kartą
informacyjną

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniu
zbiorczym

Średnica węża

13 mm

11 mm

9 mm

9 mm

Długość

15 m

10 m

7,5 m

10 m

Króciec zapobiegający wyciekaniu
wody

•

•

–

–

Materiał

PVC

PVC

Poliuretan

Poliuretan

Dodatkowe informacje

Stalowa sprężyna napędowa, wbudowana ochrona przed mrozem,
automatyczne zwijanie węża w
momencie pociągnięcia za niego,
możliwość obrócenia o 180°, prowadnica węża, wbudowany uchwyt,
ochrona przed kradzieżą

Do użycia na biwaku, campingu,
miejscach wypoczynkowych i podczas uprawiania sportów wodnych.
Lekki i zajmujący mało miejsca

Z wbudowanym wieszakiem na
wąż. Zajmuje mało miejsca. Wąż
spiralny zwija się po skończonej
pracy

Wąż spiralny po zakończeniu pracy
zwija się samoczynnie

Zawartość

W komplecie z 15 m węża 13 mm
(1/2“) wysokiej jakości GARDENA,
wężem przyłączeniowym, elementami Original GARDENA System i
pistoletem zraszającym, a także z
uchwytem naściennym ze śrubami,
kołkami i narzędziem do montażu

Komplet zawiera: 11,5 m węża
wysokiej jakości (10 m + 1,5 m
zestawu przyłączeniowego)
z elementami Original GARDENA
System i zraszaczem prostym

Komplet zawiera elementy Original
GARDENA System i końcówkę
zraszającą

Komplet zawiera elementy Original
GARDENA System i zraszacz prosty

Nazwa artykułu

city gardening
kurtyna wodna - zestaw

city gardening kurtyna wodna
– zestaw – oferta promocyjna

city gardening kurtyna wodna
– zestaw Automatic

city gardening dysze do rozbudowy kurtyny wodnej

Nr artykułu

13135-20

13135-32

13137-20

13136-20

Kod EAN

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 144

10 / 100

2/–

6 / 630

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

Sprzedaż tylko w display'u po
10 sztuki

–

–

Zastosowanie

Zawartość opakowania
jednostkowego

Wypływ wody na kroplownik
Dodatkowe informacje

246

Zestaw kurtyny wodnej zapewnia w upalne dni chwilę ochłody pod gołym niebem. Delikatna mgiełka wodna
rozpylana przez dysze obniża temperaturę nawet o 6°C. Zestaw można zamontować na balkonach, tarasach,
pod parasolami i w namiotach. Do podłączenia systemu do kranu służy wbudowana złączka do węża OGS.
10 m węża o średnicy wewnętrznej 3,5 mm, 7 dysz zamgławiających (w
tym 1 dysza zamgławiająca z zaślepką), 13 obejm mocujących, złączka z
zaworem i element podłączeniowy OGS

Sterownik nawadniania Easyplus,
10 m węża o średnicy wewnętrznej
3,5 mm, 7 dysz zamgławiających
(w tym 1 dysza zamgławiająca
z zaślepką), 13 obejm mocujących,
złączka z zaworem i element
podłączeniowy OGS

13 l/h

13 l/h

Możliwość przedłużenia za pomocą dodatkowych zestawów: art. nr 13135-20

GARDENA CITY GARDENING

Do odświeżenia i ochłody w upalne
letnie dni. Zapasowe dysze zamgławiające służą do rozbudowy kurtyny
wodnej, art. nr 13135-20
3 zapasowe dysze zamgławiające

1,9 l/h
Art. nr 13135-20

NatureUp!
Ogród wertykalny
Do ścian, gotowi, start!
Ogrody w miastach rosną teraz w górę. Na balkonach, tarasach i dziedzińcach.
Misja: wiele roślin na małej przestrzeni — aby miasto było jeszcze ładniejsze,
bardziej zielone i kolorowe.
Szybka droga do zieleni teraz? Teraz zielony raj zaczyna się tuż za drzwiami, na balkonie, tarasie czy
po prostu na zewnątrz. Płaszczyzny poziome są już najczęściej zazielenione i ukwiecone. Teraz,
gdzie tylko się da, zieleń opanowuje także płaszczyzny pionowe. Wreszcie można spożytkować
powierzchnie, których do tej pory nie dało się obsadzić. Powstają miejskie oazy na wysokości
oczu. Na małym obszarze. Za pomocą praktycznych elementów konstrukcyjnych obsadzanie
ścian roślinami staje się zupełnie proste.
Dlatego NatureUp jest „zielonym krzykiem”
• Tworzy nawet z najmniejszej powierzchni oazy przyjemności z kwiatami, ziołami i warzywami
• Otwiera nowe możliwości w zakresie kształtowania otoczenia
• Działa skutecznie poprzez przejrzysty design
• Wnosi powiew natury i świeżości
• Jest prosty w nawadnianiu
• Odporny na warunki atmosferyczne

Wieszak naścienny

Modułowa konstrukcja

W komplecie ze śrubami
i kołkami. Uchwyty na rośliny
mocuje się tak prosto jak obraz
na ścianie.

Łatwy montaż i demontaż dzięki Poszczególne moduły
elementom spinanym ze sobą. spina się ze sobą łatwo
i bez użycia narzędzi.
Możliwość ciągłego przebudowywania i rozbudowy.
Elastyczność rozbudowy
w prawo, lewo, górę i za róg.
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NatureUp! Ogrody wertykalne
zawiera
nawadnianie

Nazwa artykułu

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw podstawowy

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw promocyjny

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw narożny

Nr artykułu

13150-20

13151-20

13153-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 15

1 / 10

1 / 72

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

Zastosowanie

Zawartość

Do pionowego zazieleniania balkonów, tarasów i podwórek
3 pionowe doniczki, 3 pokrywki,
1 płyta podstawy, 12 łączników

5 doniczek pionowych, 5 pokrywek, 1 płyta podstawy, 20 łączników, 2 mocowania, 1 NatureUp!
zestaw do nawadniania doniczek pionowych
(13156-20)

3 narożne doniczki, 3 pokrywki,
1 płyta podłogowa, 6 łączników

Powierzchnia (dł. x szer.)

65 x 15 cm

65 x 15 cm

17 x 17 cm

Ilość roślin

Do 9 roślin

Do 15 roślin

Do 3 roślin

Wymiary dł. x szer. x wys.

65 cm x 15 cm x 54 cm

65 cm x 15 cm x 90 cm

17 cm x 17 cm x 54 cm

Rozbudowa
Nawadnianie automatyczne

Z art. nr 13150-20 lub art. nr 13153-20
Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie) i NatureUp! zestawami do
nawadniania

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie). Zestaw zawiera komplet do nawadniania doniczek pionowych NatureUp! (13156-20)

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie) i NatureUp! zestawami do
nawadniania

NatureUp! Ogrody wertykalne - akcesoria
1x

1x

8x

4x

32 x
3x

4x

8x

16 x

16 x

Nazwa artykułu

NatureUp!
Ogród wertykalny – uchwyt
naścienny do zestawu
podstawowego

NatureUp!
Ogród wertykalny – uchwyt
naścienny do zestawu
narożnego

NatureUp!
Ogród wertykalny – łączniki

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw
montażowy

Nr artykułu

13162-20

13163-20

13164-20

13166-20

3 / 168

3 / 168

10 / 1320

10 / 1080

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa
Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

–

Zastosowanie

Do powieszenia maks. 3 pionowych
doniczek, w przypadku maks. 6
doniczek są potrzebne
2 x art. nr 13162-20

Do powieszenia do 3 narożnych
doniczek w rogu lub do 6 narożnych
doniczek w układzie półksiężyca
180°

Do łączenia pionowych i/lub
narożnych doniczek ze sobą
i z pokrywkami

Do mocowania i stabilizacji
pionowych i narożnych doniczek
na ścianie lub powierzchni pionowej

Zawartość

1 uchwyt naścienny, 2 śruby,
2 kołki, 4 mocowania, 16 gwoździ
ze stali nierdzewnej

2 płyty podstawy, 3 łączniki,
8 mocowań, 32 gwoździe ze stali
nierdzewnej

8 łączników

4 mocowania z dwustronną taśmą
klejącą wysokiej jakości, 16 gwoździ
ze stali nierdzewnej

Wymiary dł. x szer. x wys.

18,2 x 13,3 x 8,9 cm
(uchwyt naścienny)

–

–

5,0 x 5,0 x 0,8 cm
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NatureUp! Ogrody wertykalne – zestawy
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Nazwa artykułu

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania
doniczek pionowych

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania
doniczek narożnych

NatureUp!
Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania
ze zbiornika na wodę 1

Nr artykułu

13156-20

13157-20

13158-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3/–

3/–

3/–

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Zastosowanie

Do nawadniania maks. 27 roślin lub
9 pionowych doniczek z przyłączem wody

Do nawadniania maks. 12 roślin lub
12 narożnych doniczek

Do nawadniania bez przyłącza wody:
pionowe: art. nr 13156-20 i art. nr 13158-20
narożne: art. nr 13157-20 i art. nr 13158-20

Zawartość

1 reduktor ciśnienia 1000,
1 zawór zamykający 4,6 mm (3/16"),
6 łączników 4,6 mm (3/16"),
7 rozdzielaczy T 4,6 mm (3/16"),
1 czwórnik 4,6 mm (3/16"),
2 łączniki L 4,6 mm (3/16"),
10 korków zamykających 4,6 mm (3/16"),
9 rurek linii kroplującej 65 cm,
8 rurek rozdzielających 15,5 cm,
1 x rurka rozdzielająca 150 cm
(wszystkie rurki 4,6 mm (3/16"))

1 reduktor ciśnienia 1000,
1 zawór zamykający 4,6 mm (3/16"),
12 łączników 4,6 mm (3/16"),
10 rozdzielaczy T 4,6 mm (3/16"),
1 czwórnik 4,6 mm (3/16"),
13 łączników L 4,6 mm (3/16")
13 korków zamykających 4,6 mm (3/16"),
12 rurek linii kroplującej 14 cm,
11 rurek rozdzielających 15,5 cm,
3 rurki rozdzielające 4 cm,
9 rurek rozdzielających 8,5 cm,
1 x rurka rozdzielająca 150 cm
(wszystkie rurki 4,6 mm (3/16"))

Sterownik nawadniania z włącznikiem czasowym
i 15 programami. Funkcja AUTO STOP automatycznie wyłącza pompę przy pustym zbiorniku
na wodę. Pompa niskonapięciowa 14 V z ﬁltrem
chroniącym przed zanieczyszczeniami,
1 kroplownik rzędowy 2 l

Ilość roślin

Do maks. 27 roślin

Do maks. 12 roślin

–

Nawadnianie automatyczne

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie)

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA
(opcjonalnie)

Ze sterownikiem nawadniania GARDENA

Wydatek wody na kroplownik

1,6 l/h

1,6 l/h

Kod EAN

Zastosowanie

–

Do połączenia między kranem a reduktorem ciśnienia 1000 zalecamy zestaw podłączeniowy
Comfort Flex 13mm (1/2“), 1,5 m. Nr art. 18040-20

Z NatureUp! zestawem do nawadniania doniczek
pionowych Nr art. 13156-20 i doniczek narożnych Nr art. 13157-20

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut

Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ComfortCut

Nr artykułu

9853-20

9856-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 99

3 / 99

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kod EAN

Opakowanie – inne informacje

–

–

Szczegółowy opis produktu na
stronie

159

159

GARDENA CITY GARDENING

249

GARDENA CITY GARDENING

Nowości do ogródków miejskich

Ogródki w mieście
1

Produkt dostępny także
w ramach systemu
smart jako smart
akumulator

Nazwa artykułu

SILENO city 250 1

Siewnik ręczny M

Classic ręczna kosiarka bębnowa 330

Nr artykułu

15001-20

431-20

4027-20

1 / 12

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1/4

4 / 48

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Zawieszka z kolorową kartą informacyjną

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Szerokość pracy

–

1 m – maks. 4 m (zależnie od prędkości kręcenia
korbą i rodzaju rozsypywanego materiału)

33 cm

Zalecana powierzchnia trawnika

< 250 m²

Do ok. 100 m²

Do ok. 150 m²

Wysokość cięcia, min-maks.

20 - 50 mm

–

12 - 42 mm (4-stopniowa regulacja)

Waga

7.0 kg

750 g

8,2 kg

Zalecany osprzęt

Pokrowiec do przechowywania, uchwyt
naścienny, szczotki do kół, zestaw do
konserwacji i ochrona połączeń przewodu

–

Kosz na ściętą trawę (art. nr 4029)

Materiał

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne

Wysokiej jakości tworzywo sztuczne, odporne na
korozję i złamania

Bęben koszący z hartowanej,
wysokiej jakości stali

Zastosowanie

Do automatycznej pielęgnacji trawnika

Do wysiewania nawozów, nasion i soli drogowej

Do precyzyjnego koszenia jak w przypadku nożyc –
bardzo płynne, ciche i niewymagające wysiłku

Dodatkowe informacje

Prosty montaż — asystent montażu i dowolne
usytuowanie stacji ładującej, wygodna regulacja
wysokości cięcia, pokonuje także bardzo wąskie
miejsca w ogrodzie, pracuje bardzo cicho, można
go umyć wężem ogrodowym

Ergonomiczne usytuowanie uchwytu, zastosowanie przez cały rok, prosty i szybki wysiew
materiału. Pojemność: nawóz: ok. 1,65 kg, sól
drogowa: ok. 2,0 kg, nasiona: ok. 1,0 kg

Bezkontaktowa technika cięcia
(bęben tnący i ostrze dolne nie stykają się)
zapewnia cichą pracę kosiarki i łatwe pchanie

Cechy

–

Pojemność: 1,8 l, 4-stopniowa regulacja ilości
wysiewu

Oszczędny sposób przechowywania, koła ze
specjalnym bieżnikiem, bęben tnący z powłoką
antyadhezyjną, dolne ostrze szlifowane,
specjalnie uformowany uchwyt, składana rączka

Ogródki w mieście
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Nazwa artykułu

Zraszacz wahadłowy ZoomMaxx 2

Comfort pistolet zraszający do delikatnych roślin 1,3

Nr artykułu

8127-20

18321-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 90

5 / 240

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowa karta informacyjna

Opakowanie – inne informacje

–

–

Szczegółowy opis produktu na
stronie

38

31

Kod EAN

4 078500 017244
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GARDENA części zamienne
Odpowiednia część do każdego narzędzia

Do opryskiwaczy
ciśnieniowych

Do sekatorów

Do pił

Do podkaszarek

Do narzędzi akumulatorowych

Do pielęgnacji trawnika

CZĘŚCI ZAMIENNE

Do Original GARDENA System Do nawadniania

Cały asortyment części zamiennych jest dostępny na stronie www.gardena.com

CZĘŚCI ZAMIENNE
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Original GARDENA System

Nazwa artykułu

Uszczelka płaska

Uszczelka płaska

Uszczelka płaska

Pierścień
uszczelniający

Uszczelka

Zestaw uszczelek

Nr artykułu

5300-20

5301-20

5302-20

5303-20

1123-20

1124-20

Kod EAN

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1560

10 / 1560

10 / 4080

10 / 4080

100 / 54000

10 / 4080

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Luzem

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pasuje do

Przyłącza kranowego
Original GARDENA
System, przyłącza
kranowego art. nr
18201, 18241,
przyłącza kranowego
Proﬁ-System, art.
nr 2801 i zaworu
podwójnego,
art. nr 938

Przyłącza kranowego
Original GARDENA
System, przyłącza
kranowego art. nr
18202, 18242,
przyłącza kranowego
Proﬁ-System, art.
nr 2802 i zaworu
podwójnego,
art. nr 940

Przyłącza kranowego
Original GARDENA
System, przyłącza
kranowego art. nr
18200, 18240

Wszystkich
elementów przyłączeniowych Original
GARDENA System,
np. pistoletów,
natrysków, zraszaczy
i innych nypli OGS

Wszystkich
elementów przyłączeniowych Original
GARDENA System,
np. pistoletów,
natrysków, zraszaczy
i innych nypli OGS

Przyłącza kranowego
art. nr 18201 i 18241

Zawartość

5 uszczelek płaskich

3 uszczelki płaskie

3 uszczelki płaskie

5 pierścieni
uszczelniających

–

1 uszczelka płaska,
3 okrągłe

Original GARDENA System

Nazwa artykułu

Zestaw uszczelek

Proﬁ-System –
zestaw uszczelek

Przyłącze
zraszacza

Adapter

Sitko

Filtr

Nr artykułu

1125-20

2824-20

5304-20

5305-20

5311-20

5318-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 4080

10 / 4800

10 /1320

6 / 1728

5 / 1440

10 / 2880

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pasuje do

Przyłącza kranowego
art. nr 18202 i 18242

Proﬁ-System przyłączy
kranowych, art. nr
2802

Zraszaczy GARDENA
2080, 2081, 2082,
2089, 2084, 1971,
1973, 1975, 1977,
1021, 1022

–

Pistoletów zraszających
18310, 18311, 18312
i lanc zraszających
18330, 18332

Sterowników nawadniania i hydroforów

Zawartość

3 pierścienie okrągłe
i 1 uszczelka płaska

3 pierścienie okrągłe
i 1 uszczelka płaska
do art. nr 2801, 2802

–

–

–

–

Zastosowanie

–

–

–

Gwint wewnętrzny
26,5 mm (G 3/4)
gwint zewnętrzny
33,3 mm (G 1)

–

–

Kod EAN
4 078500 016612
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Nawadnianie / opryskiwacze

Nazwa artykułu

Dysza rozpylająca
5 – 360°

Przyłącze wody
ze stopem

Zestaw uszczelek

Zestaw uszczelek

Dysza zapasowa
do opryskiwaczy

Nr artykułu

5337-20

5797-20

5384-20

5385-20

5386-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1920

4 / 1152

10 / 2160

10 / 1560

6 / 1728

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pasuje do

Zraszaczy wynurzalnych,
art. nr 1569-29, 1566-29

Puszki poboru wody,
art. nr 2797

Opryskiwaczy
ciśnieniowych,
art. nr 867, 869

Opryskiwaczy
ciśnieniowych,
art. nr 852, 853, 856, 857,
858, 875 i 879

Opryskiwaczy
ciśnieniowych,
art. nr 864, 867, 869, 875,
828, 824, 823, 822 i 814

Zasięg

2,5 – 5 m

–

–

–

–

Sektor nawadniania

5 – 360°

–

–

–

–

Dodatkowe informacje

Regulowany przepływ wody

–

–

–

–

Kod EAN

Nożyce

Nazwa artykułu

Nóż górny
do sekatora

Nóż górny
do sekatora

Sprężyna
do sekatora

Sprężyna
do sekatora

Sprężyna
do sekatora

Sprężyna

Nr artykułu

5362-20

5363-20

5352-20

5353-20

5359-20

5379-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

10 / 1920

10 / 1920

10 / 1560

10 / 1560

10 / 1560

10 / 1560

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Kolorowe opakowanie
typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko
w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko
w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko
w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko
w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko
w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko
w kompletnych
opakowaniach

Pasuje do

Sekatora, art. nr 8701

Sekatora, art. nr 8702

Sekatorów, art. nr
343 i nr 609

Sekatorów, art. nr
600, 601, 602, 603,
604, 610, 611, 612,
613, 614

Sekatorów, art. nr
607, 608, 617, 618,
8701, 8702, 8785,
8787, 8788, 8790,
8792, 8793, 8906

Sekatorów, art. nr
8754, 8755, 8757,
8759, 8854, 8855,
8857

CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE
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Nożyce

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Nazwa artykułu

Nóż zapasowy do
nożyc do trawy

Nóż zapasowy do
trawy i bukszpanu

Nóż zapasowy do
cięcia krzewów

Nóż zapasowy do
nożyc do cięcia
krzewów 12,5 cm

Nóż zapasowy do
nożyc do cięcia
krzewów 18 cm

Nóż zapasowy do
nożyc ContourCut

Nr artykułu

2340-20

9862-20

9863-20

2342-20

2343-20

2344-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

4 / 576

4/–

4/–

4 / 456

4 / 320

5 / 1260

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe
opakowanie kartonowe

Kolorowe
opakowanie kartonowe

Kolorowe
opakowanie kartonowe

Kolorowe
opakowanie kartonowe

Kolorowe
opakowanie

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

–

–

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pasuje do

Nożyc akumulatorowych, art. nr 8898,
8895, 8897, 8887,
8885, 8890, 8893

Nożyc akumulatorowych, art. nr 9853,
9854, 9855, 9856,
9857

Nożyc akumulatorowych, art. nr 9853,
9854, 9855, 9856,
9857

Nożyc akumulatorowych, art. nr 8898,
8895, 8897, 8887,
8885, 8890, 8893

Nożyc akumulatorowych, art. nr 8898,
8895, 8897, 8887,
8885, 8890, 8893

Nożyc do cięcia
krzewów, art. nr 8819,
8829

Szerokość cięcia

8 cm

8 cm

–

–

–

8 cm

Długość cięcia

–

–

12 cm

12,5 cm

18 cm

–

Kod EAN

Nożyce

Nazwa artykułu

Nóż zapasowy do nożyc do trawy

Nóż zapasowy do nożyc do trawy

Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów

Nr artykułu

2345-20

2346-20

5378-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 1260

5 / 1260

5 / 360

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pasuje do

Nożyc do przycinania brzegów trawnika, art. nr
8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 i nożyc
do cięcia krzewów, art. nr 8818, 8824

Nożyc do przycinania brzegów trawnika, art. nr
8804, 8805, 2510, podkaszarki 8830 i nożyc do
cięcia krzewów art. nr 8820, 8825

Nożyc do przycinania brzegów trawnika, art.
nr 8802, 8803, 8804, 8805, i nożyc do cięcia
krzewów art. nr 8818, 8820, 8824, 8825, 8829

Szerokość cięcia

8 cm

10 cm

–

Długość cięcia

–

–

20 cm

Kod EAN
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Piły i pilarki

Nazwa artykułu

Brzeszczot
zapasowy

Brzeszczot
zapasowy

Brzeszczot
zapasowy

Łańcuch do pilarki

Prowadnica + łańcuch
do pilarki – zestaw

Nr artykułu

5358-20

5376-20

5377-20

4049-20

4048-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 7020

5 / 2400

5 / 2000

5 / 1275

3 / 459

Rodzaj opakowania

Opakowanie typu blister

Opakowanie typu blister

Opakowanie typu blister

Opakowanie typu blister

Opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pasuje do

Piły kabłąkowej,
art. nr 691

Piły kabłąkowej,
art. nr 8747

Piły kabłąkowej,
art. nr 8748

Akumulatorowej
pilarki łańcuchowej,
art. nr 8866

Pilarki łańcuchowej,
art. nr 8866, 8868

Dodatkowe informacje

–

–

–

Łańcuch do pilarki
8"/20 cm. Podziałka
łańcucha: 3/8".
Grubość ogniwa
prowadzącego
0,43" (1,1mm)

Prowadnica + łańcuch
do pilarki – zestaw
8“/20 cm. Podziałka
łańcucha: 3/8“.
Grubość ogniwa
prowadzącego
0,43“ (1,1mm)

Kod EAN

Pielęgnacja trawnika / noże zapasowe

Nazwa artykułu

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nr artykułu

4080-20

4081-20

4082-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 720

3 / 759

3 / 759

Rodzaj opakowania

Opakowanie informacyjne

Opakowanie informacyjne

Opakowanie informacyjne

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pasuje do

Kosiarek elektrycznych,
art. nr 4033, 4073, 5032

Kosiarki elektrycznej,
art. nr 4037

Kosiarki elektrycznej,
art. nr 4043

Kod EAN

Pielęgnacja trawnika / noże zapasowe

Nazwa artykułu

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nr artykułu

4016-20

4017-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 432

3 / 432

Rodzaj opakowania

Opakowanie informacyjne

Opakowanie informacyjne

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Pasuje do

Kosiarki elektrycznej, art. nr 4075, 5037

Kosiarki elektrycznej, art. nr 4076, 5042

CZĘŚCI ZAMIENNE

CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod EAN
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Części zamienne do kosiarek elektrycznych

Nazwa artykułu

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nóż zapasowy

Nr artykułu

4100-20

4101-20

4102-20

4103-20

4104-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

3 / 480

3 / 360

1/–

3 / 432

3 / 420

Rodzaj opakowania

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Sprzedaż tylko w kompletnych opakowaniach

Używane do

Kosiarki akumulatorowej,
art. nr. 5033, 5039

Kosiarki elektrycznej,
art. nr. 5034, 4074

Kosiarki elektrycznej,
art. nr. 5031

Kosiarki akumulatorowej,
art. nr. 5038

Kosiarki akumulatorowej,
art. nr. 5041

Kod EAN

Osprzęt do robotów koszących

Nazwa artykułu

Noże zapasowe

Łączniki i złączki zaciskowe

Szpilki

Nr artykułu

4087-20

4089-20

4090-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

5 / 1470

5 / 1470

2 / 200

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

Używane do

Wszystkich robotów koszących GARDENA

Osprzęt do robotów koszących

Nazwa artykułu

Przewód ograniczający
150 m

Przewód ograniczający
50 m

Zestaw naprawczy do przewodu
ograniczającego

Nr artykułu

4088-20

4058-20

4059-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 126

1 / 300

1 / 400

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

–

–

–

Kod EAN

Używane do
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Wszystkich robotów koszących GARDENA
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Akcesoria do podkaszarek

Nazwa artykułu

Noże zapasowe RotorCut

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Nr artykułu

5368-20

5306-20

5307-20

5308-20

5309-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 936

6 / 1440

6 / 1428

6 / 630

6 / 1080

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Średnica żyłki

–

1,5 mm

1,6 mm

2,0 mm

2,0 mm

Długość żyłki/zawartość

20 nożyków

10 m

6m

2x3m

4m

Pasuje do

Podkaszarek, art. nr 9823,
9825, 9820, 9821, 9828,
9829, 8840, 8841, 2417

Art. nr 8844 (SmallCut 300),
art. nr 8845 (SmallCut 300
Accu), art. nr 9824 (EasyCut
Li-18/23)

Podkaszarek, art. nr
9805, 9806, 9807,
9808, 9809, 8846,
9827, 8847, 8848

Podkaszarek, art. nr
8851, 8852

Podkaszarki, art. nr 9811

Kod EAN

Akcesoria do podkaszarek

Nazwa artykułu

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Nr artykułu

5364-20

5365-20

5366-20

5367-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 1470

6 / 1470

6 / 1470

6 / 1470

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Kolorowe opakowanie typu blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach
zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach
zbiorczych

Długość żyłki

6m

6m

2x5m

4m

Pasuje do

Podkaszarki, art. nr 2401

Podkaszarki, art. nr 2402

Podkaszarki, art. nr 2403

Podkaszarki, art. nr 2404

CZĘŚCI ZAMIENNE

Kod EAN

CZĘŚCI ZAMIENNE
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Akcesoria do podkaszarek

Nazwa artykułu

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Kaseta z żyłką

Nr artykułu

5369-20

5372-20

2406-20

5370-20

5371-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

6 / 1428

5 / 1800

10 / 2500

5 / 3795

5 / 1800

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Kolorowe opakowanie typu
blister

Opakowanie – inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Długość żyłki

6m

2x5m

–

4m

6m

Pasuje do

Podkaszarek, art. nr 2542,
2544, 2555, 2545, 2546
od serii 99

Podkaszarek, art. nr 2557,
2558, 2560, 2565, 2548

Podkaszarek, art. nr 2385,
2390, 2395, 2400 i kosiarki
accu-system V12 TL 18

Podkaszarki, art. nr 2540
i kosiarki accu-system
V12 TL 21

Podkaszarek, art. nr 2542,
2544, 2550, 2555, 2545,
2546

Kod EAN
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Technologia akumulatorowa

Nazwa artykułu

Akumulator BLi-18

Szybka ładowarka QC18

Ładowarka 18 V

Nr artykułu

9839-20

8832-20

8833-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

2 / 432

1 / 360

3 / 648

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Kolorowe opakowanie kartonowe

Opakowanie - inne informacje

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

–

Sprzedaż tylko w opakowaniach zbiorczych

Technologia akumulatorowa

Li-Ion

–

–

Moc akumulatora

18 V

–

–

Pojemność akumulatora

2,6 Ah

–

–

Czas ładowania

4h

–

–

Wskaźnik poziomu ładowania

•

–

–

Aluminiowa obudowa

•

–

–

Waga

460 g

–

–

Pasuje do

Art. nr 9823, 9825, 9335, 8877,8881, 8866,
9837, 9838, 1748, 1749

Art. nr 9839, 9840
(18 V narzędzia akumulatorowe)

Art. nr 9839
(18 V narzędzia akumulatorowe)

Kod EAN

Technologia akumulatorowa

Nazwa artykułu

Akumulator
BLi-40/100

Akumulator
BLi-40/160

smart akumulator
BLi-40/100 1

smart akumulator
BLi-40/160 1

Szybka ładowarka
QC40

Nr artykułu

9842-20

9843-20

19090-20

19091-20

9845-20

Ilość w opakowaniu/jednostka paletowa

1 / 288

1 / 288

1/–

1/–

1 / 288

Rodzaj opakowania

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Kolorowe opakowanie
kartonowe

Technologia akumulatorowa

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

Li-Ion

–

Maksymalna / nominalna moc
akumulatora

40 V / 36 V

40 V / 36 V

40 V / 36 V

40 V / 36 V

–

Pojemność akumulatora

2,6 Ah

4,2 Ah

2,6 Ah

4,2 Ah

–

Czas ładowania

Ok. 90 min

Ok. 2 h 20 min

Ok. 90 min

Ok. 2 h 20 min

–

Wskaźnik stanu naładowania
POWER info

•

•

•

•

–

Waga

700 g

1200 g

700 g

1200 g

–

Połączenie z aplikacja smart

–

–

•

•

–

Pasuje do

Wszystkich artykułów z akumulatorem GARDENA 40 V: kosiarki art. nr 5033, 5038, 5041,
nożyc do żywopłotów art. nr 9860, podkaszarki art. nr 9827, odkurzacza / dmuchawy ogrodowej art. nr 9338,
myjki ciśnieniowej art. nr 9341

CZĘŚCI ZAMIENNE

Art. nr 19090, 19091,
9842, 9843 (40 V
urządzenia akumulatorowe)
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Kod EAN

Spis artykułów
Art. nr
201-20
202-20
203-20
205-20
206-20
207-20
208-20
209-20
210-20
213-20
214-20
215-20
216-20
218-20
232-20
238-20
241-20
297-20
298-20

Nazwa artykułu
Rękawice ogrodnicze
Rękawice ogrodnicze
Rękawice ogrodnicze
Rękawice do prac pielęgnacyjnych
Rękawice do prac pielęgnacyjnych
Rękawice do prac pielęgnacyjnych
Rękawice do prac pielęgnacyjnych
Rękawice do prac wodnych
Rękawice do prac wodnych
Rękawice narzędziowe
Rękawice narzędziowe
Rękawice narzędziowe
Rękawice do pielęgnacji krzewów
Rękawice do pielęgnacji krzewów
Wózek ogrodowy „Gartenmobil”
Wieszak naścienny na wąż
Wieszak naścienny na wąż
combisystem – kowadłowe nożyce do gałęzi
combisystem – dwuostrzowe nożyce do gałęzi

Strona
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
240
56
56
192/225
192/225

298-30 combisystem – dwuostrzowe nożyce do gałęzi z trzonkiem –
oferta promocyjna

192/225

319-20
359-20
391-29
392-20
393-20
394-20
395-20
397-20
398-20
399-20
420-20
431-20
431-30
432-20
432-30
436-20
505-20
506-20
507-20
508-20
530-20
532-20
534-20
536-20
538-20
540-20
691-20
756-20
757-20
804-20
805-20
806-20
810-20
814-20
814-30
822-20
823-20
823-27
824-20
824-26
828-20
867-20
869-20
884-20
885-20
894-20
897-20

184
182
184
185
185
185
185
184
184
184
218/232
231/250
231
232
232
232
243
243
243
243
239
239
239
239
239
239
195/225
55
55
233
233
233/245
233
234
234
234
234
234
234
235
235
235
235
235
235
236
236
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Comfort nożyce do cięcia i formowania krzewów – oferta promocyjna
Nożyczki do róż
Classic nożyce do żywopłotu 540
Comfort nożyce do żywopłotu 570
Comfort przekładniowe nożyce do żywopłotu 600
Comfort teleskopowe nożyce do żywopłotu 700 T
Premium przekładniowe nożyce do żywopłotu 650
Classic nożyce do żywopłotu 510
Classic nożyce do żywopłotu 540
Comfort nożyce do cięcia i formowania krzewów
combisystem – siewnik do nawozów
Siewnik ręczny M
Siewnik ręczny M – oferta promocyjna
Siewnik uniwersalny L
Siewnik uniwersalny L – oferta promocyjna
Siewnik uniwersalny XL
city gardening Mata do sadzenia roślin – rozmiar S
city gardening Mata do sadzenia roślin – rozmiar M
city gardening Mata do sadzenia roślin – rozmiar L
city gardening Mata do formowania krzewów
Obrzeże do grządek
Obrzeże do grządek
Obrzeże do grządek
Obrzeże do trawników
Obrzeże do trawników
Obrzeże do trawników
combisystem – piła kabłąkowa
Classic wąż płaski roll-fix 15 z kasetą
Classic wąż płaski roll-fix 20 z kasetą
Comfort opryskiwacz 0,5 l
Comfort opryskiwacz 1 l
city gardening opryskiwacz 1 l
Comfort opryskiwacz 1 l – oferta promocyjna
Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 1,25 l
Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 1,25 l – oferta promocyjna
Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l
Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – oferta promocyjna
Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – oferta promocyjna
Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l – zestaw 812 + 804 – oferta promocyjna
Opryskiwacz ciśnieniowy – oferta promocyjna
Classic opryskiwacz ciśnieniowy 5 l
Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 3 l
Comfort opryskiwacz ciśnieniowy 5 l
Comfort opryskiwacz plecakowy 12 l
Comfort opryskiwacz plecakowy 12 l
Stożek rozpylający
Przedłużka

Art. nr
899-20
917-50
921-50
931-50
934-50
938-20
940-26
942-50
943-50
958-30
959-20
960-20
961-20
969-20
976-50
977-50
984-20
987-20
988-20
989-20
989-30
990-20
995-20
996-20
997-22
998-50
1021-34
1123-20
1124-20
1125-20
1169-20
1188-20
1189-20
1197-29
1242-27
1250-29
1251-29
1254-29
1255-29
1265-20
1266-20
1273-20
1278-27
1280-20
1282-20
1283-37
1284-37
1290-20
1292-20
1323-29
1327-20
1328-20
1340-29
1341-29
1346-20
1347-20
1348-20
1350-29
1354-20
1355-20
1362-20
1365-29
1367-29
1368-29
1369-29
1370-29
1371-29
1372-29

Nazwa artykułu
Rura teleskopowa
Szybkozłącze z gwintem
Przyłącze
Nypel
Rozdzielacz Y
Rozdzielacz podwójny
Rozdzielacz podwójny
Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym
Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym
Natrysk ogrodowy
Natrysk ogrodowy duo
Natrysk ogrodowy trio
Natrysk ogrodowy solo
Classic zraszacz – oferta promocyjna
Zawór regulacyjny
Zawór regulacyjny
Ręczna szczotka do mycia
Ręczna szczotka do mycia
Ręczna szczotka do szorowania
Wkłady mydlane
Wkłady mydlane
Zestaw do mycia
Wąż zraszający
Wąż zraszający
Wąż zraszający
Kątowe przyłącze kranowe
Comfort zraszacz Aquazoom 250/1 – oferta promocyjna
Uszczelka
Zestaw uszczelek
Zestaw uszczelek
Sterownik nawadniania
Czujnik wilgotności gleby
Kabel przedłużający
Automatyczny dzielnik wody
Programator
Element sterujący 9 V
Zawór automatyczny 9 V
Skrzynka na zawór automatyczny V 1
Skrzynka na zawór automatyczny V 3
city gardening automatyczna konewka
city gardening automatyczna konewka
Przekaźnik pompowy 24 V
Zawór automatyczny 24 V
Kabel przyłączeniowy 24 V
Końcówka kablowa 24 V
Classic sterownik nawadniania 4030
Classic sterownik nawadniania 6030
Studzienka okrągła na 1 zawór
Studzienka duża na 4 zawory
Korek zamykający (3/16“)
Szpilka utrzymująca rurę 4,6 mm (3/16“)
Szpilka utrzymująca rurę 13 mm (1/2“)
Kroplownik końcowy 2 l/h
Kroplownik końcowy 4 l/h
Rura montażowa (1/2“), 15 m
Rura montażowa (1/2“), 50 m
Rura rozdzielcza (3/16“), 50 m
Rura rozdzielcza 4,6 mm (3/16“)
Reduktor ciśnienia 2000 1
Reduktor ciśnienia 1000
Naziemna linia kroplująca 4,6 mm (3/16“)
Dysza zraszająca 360°
Dysza zraszająca 180°
Dysza zraszająca 90°
Zraszacz rotacyjny 360°
Dysza pasmowa
Dysza zamgławiająca
Dysza pasmowa końcowa
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1374-29
1377-20
1389-20
1391-29
1395-20
1396-29
1407-20
1411-20
1412-20
1418-20
1461-20
1468-20
1476-20
1489-20
1490-20
1492-20
1499-20
1505-27
1510-20
1513-27
1552-29
1553-29
1554-29
1555-29
1559-27
1566-29
1569-27
1661-20
1665-20
1680-20
1707-20
1709-20
1717-20
1719-20
1720-22
1721-22
1722-22
1723-20
1724-20
1726-20
1727-20
1728-20
1729-20
1730-20
1731-20
1732-20
1734-20
1735-20
1736-20
1739-20
1740-20
1741-20
1742-20
1743-20
1744-20
1745-20
1748-20
1749-20
1750-20
1752-20
1753-20
1754-20
1755-20
1756-20
1757-20
1758-20
1759-20

Nazwa artykułu
Zawór regulacyjny
Rurka przedłużająca
Podziemna linia kroplująca 13,7 mm, 50 m - zestaw
Regulowany kroplownik końcowy
Podziemna linia kroplująca 13,7 mm, 50 m
Dysza wielofunkcyjna
city gardening automatyczna konewka do skrzynek balkonowych
Armatura ssąca
Wąż ssący
Armatura ssąca
Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 5500/3
Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 6000/4
Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa 6000/5 automatic
Pompa głębinowa 5500/5 inox
Mini-pompa
Pompa głębinowa 6000/5 inox
Pompa głębinowa 6000/5 inox automatic
Zestaw przyłączeniowy do kranu Profi-System
Filtr centralny
Przyłącze kranowe
Zraszacz wynurzalny S-CS
Zraszacz wynurzalny S-ES
Zraszacz wynurzalny S 30
Zraszacz wynurzalny S 50
Zraszacz wynurzalny AquaContour automatic
Zraszacz wynurzalny S 80/300
Zraszacz wynurzalny S 80
Pompa zanurzeniowa 7000/C
Pompa do brudnej wody 7000/D
Szampon
Pompa ogrodowa 3000/4
Pompa ogrodowa 3500/4
Pompa ogrodowa 3000/4 – zestaw
Pompa ogrodowa 3500/4 – zestaw
Wąż ssący (3/4“)
Wąż ssący (1“)
Wąż ssący (5/4“)
Armatura do węża ssącego (3/4“)
Armatura do węża ssącego (1“)
Filtr ssący z zaworem zwrotnym (3/4“)
Filtr ssący z zaworem zwrotnym (1“)
Filtr ssący z zaworem zwrotnym
Wąż ssący do studni abisyńskiej (1“)
Filtr do pompy
Filtr do pompy
Pompa ogrodowa 4000/5
Pompa ogrodowa 5000/5
Wyłącznik pływakowy
Pompa ogrodowa 6000/6 inox
Elektroniczny włącznik hydroforowy
Pompa do deszczówki 4000/2
Zabezpieczenie przed pracą „na sucho“
Pompa do deszczówki 4000/2 automatic
Króciec do pompy zanurzeniowej
Króciec do pompy zanurzeniowej
Przyłącze do pompy
Pompa zanurzeniowa do czystej wody 2000/2 Li-18 – zestaw
Pompa do deszczówki 2000/2 Li-18 – zestaw
Zestaw przyłączeniowy węża do pompy
Zestaw przyłączeniowy węża do pompy
Zestaw hydroforowy 3000/4 eco
Zestaw hydroforowy 4000/5 eco
Zestaw hydroforowy 5000/5 eco
Zestaw hydroforowy 5000/5 eco inox
Hydrofor elektroniczny 3500/4 E
Hydrofor elektroniczny 4000/5 E
Hydrofor elektroniczny 5000/5E LCD
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Nazwa artykułu
Hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD inox
Pompa zanurzeniowa 7000
Pompa zanurzeniowa 9000 aquasensor
Pompa zanurzeniowa 13000 aquasensor
Pompa zanurzeniowa 21000 inox
Pompa do brudnej wody 7500
Pompa do brudnej wody 8500 aquasensor
Pompa do brudnej wody 13000 aquasensor
Pompa do brudnej wody 20000 inox
MultiControl duo
Easy
Easyplus
Sterownik nawadniania Flex
Sterownik nawadniania Select
Sterownik nawadniania Master
Comfort zraszacz dookolny Vario na sankach
Comfort zraszacz dookolny Vario na szpilce
Classic zraszacz Fox
Classic zraszacz rotacyjny Foxtrot
Wąż nawadniający
Wąż nawadniający
Comfort zraszacz Aquazoom 250/1
Comfort zraszacz wahadłowy 250/2
Comfort zraszacz Aquazoom 350/2
Comfort zraszacz Aquazoom 350/3
Wąż nawadniający
Armatura do węża nawadniającego
Wąż zraszający
Wąż zraszający
Wąż zraszający
Classic zraszacz dookolny Samba
Comfort zraszacz dookolny Mambo
Comfort zraszacz dookolny Tango
Classic zraszacz 4-funkcyjny Twist – oferta promocyjna
Classic zraszacz 6-funkcyjny Boogie
Statyw do zraszacza
Classic zraszacz wahadłowy Polo – oferta promocyjna
Classic zraszacz wahadłowy Polo 220
Classic zraszacz wahadłowy Polo 250
Classic zraszacz wahadłowy Polo 280
Nóż zapasowy do nożyc do trawy
Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów 12,5 cm
Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów 18 cm
Nóż zapasowy do nożyc ContourCut
Nóż zapasowy do nożyc do trawy
Nóż zapasowy do nożyc do trawy
Kaseta z żyłką
Classic bęben naścienny na wąż 60 z rolką prowadzącą
Classic nosidło na wąż 15 – zestaw
Metalowy wózek na wąż 100
Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym AquaContour automatic
Zestaw podłączeniowy Profi-System
Puszka podłączeniowa
Zawór regulujący i zamykający
Opaska do nawiercania 25 mm x 3/4“ gwint wewnętrzny
Opaska do nawiercania 32 mm x 3/4“ gwint wewnętrzny
Podłączenie zraszacza GZ 3/4“ x GZ 1/2“
Podłączenie zraszacza GZ 3/4“ x GZ 3/4“
Przedłużka GZ 3/4“ x GZ 1/2“
Przedłużka GZ 3/4“ x GZ 3/4“
Czwórnik do zaworu
Trójnik do zaworu GW 2 x 1“ i GZ 1 x 1“
Kolano do zaworu GW 1 x 1“ i GZ 1 x 1“
Nypel 2 x 1“
Nypel 1 x 1“ i 1 x 3/4“
Trójnik do zaworu GW 1 x 1“ i GZ 2 x 1“
Korek do zaworu
Zawór odwadniający
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2761-20
2762-20
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Nazwa artykułu
Złączka 25 mm × 3/4“ gwint wewnętrzny
Złączka 25 mm × 1“ gwint wewnętrzny
Złączka 25 mm × 1“ gwint zewnętrzny
Rozdzielacz narożny 25 mm x 3/4“ gwint wewnętrzny
Pomoc montażowa
Złączka 32 mm x 3/4“ gwint wewnętrzny
Złączka 32 mm x 1“ gwint wewnętrzny
Złączka 32 mm x 1“ gwint zewnętrzny
Rozdzielacz T 25 mm
Rozdzielacz T 32 mm
Łącznik L 25 mm
Łącznik L 32 mm
Łącznik L 25 mm
Złączka 32 mm
Redukcja 32 -25 mm
Korek 25 mm
Korek 32 mm
Łącznik L 25 mm ×1/2“ gwint zewnętrzny
Łącznik L 25 mm ×3/4“ gwint zewnętrzny
Rozdzielacz narożny 25 mm ×1/2“ gwint zewnętrzny
Rozdzielacz narożny 25 mm ×3/4“ gwint zewnętrzny
Łącznik L 25 mm x 3/4“ gwint wewnętrzny
Łącznik L 32 mm x 3/4“ gwint wewnętrzny
Rozdzielacz T 25 mm ×1/2“ gwint zewnętrzny
Rozdzielacz T 25 mm ×3/4“ gwint zewnętrzny
Rozdzielacz T 25 mm ×3/4“ gwint wewnętrzny
Rozdzielacz T 32 mm ×3/4“ gwint wewnętrzny
Rura montażowa 25 mm, 25 m
Rura montażowa 25 mm, 50 m
Rura montażowa 32 mm, 25 m
Rura montażowa 32 mm, 50 m
Profi-System – przyłącze kranowe
Profi-System – przyłącze kranowe
Profi-System szybozłącze ze stopem
Profi-System – szybkozłącze do węży
Profi-System – zraszacz prosty
Profi-System szybozłącze z zaworem regulacyjnym
Profi-System – przyłącze
Profi-System – zestaw uszczelek
Profi-System – nypel/redukcja do OGS
Profi-System – nypel
Profi-System – rozdzielacz Y
Profi-System – redukcja Y
Profi-System – rozdzielacz
Profi-System – trzyfunkcyjny zraszacz z sitkiem
Profi-System – lanca zraszająca
Złączka do strumienia perlistego
Adapter gwintowany do strumienia perlistego
Złodziejka wody
Złodziejka wody
Adapter gwintowany do strumienia perlistego
Szybkozłącze z gwintem
Przyłącze uniwersalne
Przyłącze
Przyłącze
Nypel
Rozdzielacz Y
Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym
Szybkozłącze z zaworem regulacyjnym
Zawór regulacyjny
Zawór regulacyjny
Kątowe przyłącze kranowe
Kątowe przyłącze kranowe
combisystem – skrobak do fug – oferta promocyjna
combisystem – grabie i pazurki z trzonkiem – oferta promocyjna
combisystem – grabie wachlarzowe XXL – oferta promocyjna
combisystem – pazurki z trzonkiem – oferta promocyjna
combisystem – grabie z trzonkiem – oferta promocyjna
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3022-20
3024-20
3039-20
3067-20
3081-20
3099-20
3099-30
3100-20
3101-20
3102-20
3103-20
3105-20
3107-20
3107-30
3108-20
3108-30
3112-20
3113-20
3115-20
3115-30
3118-20
3132-20
3135-20
3149-20
3166-20
3168-20
3176-20
3177-20
3178-20
3179-20
3180-20
3184-20
3185-20
3187-20
3189-20
3190-20
3192-20
3193-20
3195-20

combisystem – grabie wachlarzowe z trzonkiem – oferta promocyjna
combisystem – grabie z trzonkiem – oferta promocyjna
Sadzarka do cebul kwiatowych – oferta promocyjna
Chwytak – oferta promocyjna
combisystem – grabie i szczotka – oferta promocyjna
combisystem – grabie wachlarzowe regulowane
combisystem – grabie wachlarzowe regulowane – oferta promocyjna
combisystem – grabie druciane
combisystem – grabie szerokie
combisystem – grabie wachlarzowe
combisystem – grabie wachlarzowe regulowane
combisystem – grabie
combisystem – grabie XXL dzielone
combisystem – grabie XXL dzielone – oferta promocyjna
combisystem – zbieraczka do owoców
combisystem – zbieraczka do owoców - oferta promocyjna
combisystem – motyczka
combisystem – motyczka
combisystem – zrywaczka do owoców
combisystem – zrywaczka do owoców – oferta promocyjna
combisystem – obsypnik
combisystem – kultywator
combisystem – kultywator
combisystem – szpadel półokrągły
combisystem – pazurki
combisystem – grabie kabłąkowe
combisystem – grabie metalowe
combisystem – grabie metalowe
combisystem – grabie metalowe
combisystem – grabie metalowe
combisystem – motyczka
combisystem – grabie wąskie
combisystem – grabie wąskie
combisystem – motyczka
combisystem – motyczka
combisystem – motyczka
combisystem – motyczka z podwójnym mocowaniem
combisystem – motyczka z podwójnym mocowaniem
combisystem – kultywator gwiazdkowy z nożem do wycinania
chwastów

3196-20
3215-20
3218-20
3219-20
3230-20
3240-20
3241-20
3242-20
3243-20
3250-20
3251-20
3255-20
3255-30
3260-20
3260-30
3381-20
3382-20
3391-20
3392-20
3395-20
3412-20
3487-20
3500-20
3501-20
3503-20
3517-20
3567-20
3605-20

combisystem – kultywator gwiazdkowy
combisystem – motyczka sercowa
combisystem – motyczka prosta
combisystem – motyczka prosta
combisystem – sito do czyszczenia stawu Vario 2
combisystem – łopata do śniegu KST 40
combisystem – łopata do śniegu KST 50
combisystem – łopata do śniegu ES 40
combisystem – łopata do śniegu ES 50
combisystem – skrobak 15
combisystem – skrobak 30
Siewnik mały S
Siewnik mały S – oferta promocyjna
Szufla do śniegu
Szufla do śniegu – oferta promocyjna
combisystem – grabie do trawy
combisystem – grabie do trawy
combisystem – wertykulator do trawy
combisystem – wertykulator do trawy dwustronny
combisystem – wertykulator do trawy na kółkach
Sadzarka do cebul kwiatowych
Pikownik
Wieszak do narzędzi
Wieszak do narzędzi
Uchwyt
Wycinak do chwastów
Chwytak
combisystem – metalowa szczotka do fug
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3605-30
3606-20
3609-20
3622-20
3622-30
3630-20
3634-20
3639-20
3642-20
3651-20
3651-30

combisystem – metalowa szczotka do fug M – oferta promocyjna
combisystem – szczotka do fug z tworzywa sztucznego
combisystem – szczotka do zamiatania tarasów
combisystem – szczotka do zamiatania ulicy
combisystem – szczotka do zamiatania ulicy – oferta promocyjna
combisystem – szczotka do mieszkania
combisystem – szczotka do narożników
combisystem – szczotka do szorowania
combisystem – ściągaczka do wody
combisystem – przyrząd do czyszczenia rynien dachowych
combisystem – przyrząd do czyszczenia rynien dachowych –
oferta promocyjna

3713-20
3715-20
3719-20
3720-20
3721-20
3723-20
3725-20
3728-20
3734-20
3745-20
4011-20
4016-20
4017-20
4018-20
4022-20
4025-20
4027-20
4029-20
4030-20
4042-20
4045-20
4048-20
4049-20
4055-72
4056-20
4057-20
4058-20
4059-20
4065-20
4066-20
4067-20
4068-20
4080-20
4081-20
4082-20
4087-20
4088-20
4089-20
4090-20
4100-20
4101-20
4102-20
4103-20
4104-20
4424-22
4434-22
4646-20
4647-20
4951-20
4953-20
4955-20
4956-20
4958-20
4960-20
4962-20
4964-20

combisystem – trzonek aluminiowy 130 cm
combisystem – trzonek aluminiowy 150 cm
combisystem – trzonek teleskopowy 90 - 145 cm
combisystem – trzonek teleskopowy 160 - 290 cm
combisystem – trzonek teleskopowy 210 - 390 cm
combisystem – trzonek drewniany 130 cm
combisystem – trzonek drewniany 150 cm
combisystem – trzonek drewniany 180 cm
combisystem – trzonek aluminiowy 130
combisystem – trzonek aluminiowy 150 plus
Garaż dla robota koszącego
Nóż zapasowy
Nóż zapasowy
Classic ręczna kosiarka bębnowa 400
Comfort ręczna kosiarka bębnowa 400 C
Akumulatorowa kosiarka bębnowa 380 Li z koszem
Classic ręczna kosiarka bębnowa 330
Kosz na ściętą trawę
Szczotki do kół
Uchwyt naścienny
Uchwyt naścienny
Prowadnica + łańcuch do pilarki – zestaw
Łańcuch do pilarki
SILENO+
Osłona połączeń przewodu
Pokrowiec do przechowywania
Przewód ograniczający 50 m
Zestaw naprawczy do przewodu ograniczającego
Kosz do wertykulatora
Elektryczny aerator ES 500
Zestaw do konserwacji
Elektryczny wertykulator EVC 1000
Nóż zapasowy
Nóż zapasowy
Nóż zapasowy
Noże zapasowe
Przewód ograniczający 150 m
Łączniki i złączki zaciskowe
Szpilki
Nóż zapasowy
Nóż zapasowy
Nóż zapasowy
Nóż zapasowy
Nóż zapasowy
Wąż kauczukowy Premium 13 mm (1/2”)
Wąż kauczukowy Premium 19 mm (3/4”)
Wąż spiralny – zestaw promocyjny 10 m 1
Wąż spiralny – zestaw 10 m 1
Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty

Strona
227
223
223
223
227
223
224
223
223
224
224
213
213
193/214
193/214
193/214
213
213
213
214
214
139
149/255
149/255
151
151
152
151/250
152
139
139
139
169/255
169/255
138
139
139
140/256
140/256
153
153
139
153
149/255
255
255
140/256
140/256
140/256
140/256
149/256
149/256
256
149/256
149/256
64
64
66
66
67
67
67
67
67
67
67
67

Art. nr
4966-20
4968-20
4971-20
4973-20
4975-20
4976-20
4978-20
4982-20
4985-20
4986-20
4988-20
5032-20
5033-20
5033-55
5034-20
5037-20
5038-20
5038-55
5039-20
5039-55
5041-20
5041-55
5042-20
5300-20
5301-20
5302-20
5303-20
5304-20
5305-20
5306-20
5307-20
5308-20
5309-20
5311-20
5316-20
5318-20
5320-20
5321-20
5337-20
5352-20
5353-20
5358-20
5359-20
5362-20
5363-20
5364-20
5365-20
5366-20
5367-20
5368-20
5369-20
5370-20
5371-20
5372-20
5376-20
5377-20
5378-20
5379-20
5384-20
5385-20
5386-20
5550-20
5552-20
5554-20
5556-20
5560-20
5562-20
5564-20

Nazwa artykułu

Strona

Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty
Wąż przezroczysty z oplotem
Wąż przezroczysty z oplotem
Wąż przezroczysty z oplotem
Wąż przezroczysty z oplotem
Wąż przezroczysty z oplotem
Wąż przezroczysty, zielony
Wąż przezroczysty, zielony
Wąż przezroczysty, zielony
Wąż przezroczysty, zielony
PowerMax™ 1200/32
PowerMax™ Li-40/32 – zestaw
PowerMax™ Li-40/32 bez akumulatora
PowerMax™ 1400/34
PowerMax™ 1600/37
PowerMax™ Li-40/37 – zestaw
PowerMax™ Li-40/37 bez akumulatora
PowerMax™ Li18/32 – zestaw
PowerMax™ Li18/32 bez akumulatora
PowerMax™ Li-40/41 – zestaw
PowerMax™ Li-40/41 bez akumulatora
PowerMax™ 1800/42
Uszczelka płaska
Uszczelka płaska
Uszczelka płaska
Pierścień uszczelniający
Przyłącze zraszacza
Adapter
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Sitko
Armatura do węża zraszającego
Filtr
Uszczelka
Uszczelka
Dysza rozpylająca 5 – 360°
Sprężyna do sekatora
Sprężyna do sekatora
Brzeszczot zapasowy
Sprężyna do sekatora
Nóż górny do sekatora
Nóż górny do sekatora
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Noże zapasowe RotorCut
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Kaseta z żyłką
Brzeszczot zapasowy
Brzeszczot zapasowy
Nóż zapasowy do nożyc do cięcia krzewów
Sprężyna
Zestaw uszczelek
Zestaw uszczelek
Dysza zapasowa do opryskiwaczy
Trzonek przepływowy 150
Trzonek przepływowy 90
Teleskopowy trzonek przepływowy
Trzonek przepływowy, przedłużający z przegubem
Szczotka do mycia na przegubie
Szczotka do szorowania z przegubem
Myjka do okien ze ściągaczką

67
67
68
68
68
68
68
69
69
69
69
146
147
147
146
146
148
148
147
147
148
148
146
252
252
252
252
20/252
252
158/257
158/257
257
158/257
252
43
252
72
73
253
253
253
255
253
253
253
257
257
257
257
158/257
258
258
258
258
255
255
254
253
253
253
253
45
45
45
45
46
46
46

263

Spis artykułów
Art. nr
5565-20
5568-20
5570-20
5572-20
5574-20
5580-20
5586-20
5797-20
6001-20
6002-20
7100-20
7102-20
7103-20
7104-20
7106-20
7108-20
7109-20
7110-20
7112-20
7114-20
7115-20
7116-20
7118-20
7119-20
7120-20
7121-20
7122-20
7130-20
7131-20
7132-20
7140-20
7141-20
7142-20
7143-20
7144-20
7146-20
7147-20
7148-20
7149-20
7151-20
7152-20
7155-20
7160-20
7165-20
7166-20
7180-20
7181-20
7182-20
7183-20
7190-20
7191-20
7192-20
7193-20
7194-20
7195-20
7196-20
7197-20
7210-20
7211-20
7212-20
7219-20
7220-20
7221-20
7222-20
7230-20
7231-20
7232-20
7240-20

264

Nazwa artykułu
Ściereczka do mycia
Komfortowa szczotka do szorowania
Szczotka do mycia
Ręczna szczotka do szorowania
Ręczna szczotka do mycia
Zestaw do mycia samochodu
Zestaw do mycia różnych nawierzchni
Przyłącze wody ze stopem
Worek na ściętą masę do elektrycznych nożyc EasyCut
Worek na ściętą masę do elektrycznych nożyc ComfortCut/ PowerCut
Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża
Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża
Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża
Szybkozłącze mosiężne z końcówką do węża
Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym
Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym
Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym
Szybkozłącze mosiężne z gwintem wewnętrznym
Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym
Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym
Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym
Szybkozłącze mosiężne z gwintem zewnętrznym
Szybkozłącze mosiężne – zaślepka
Rozdzielacz do szybkozłączy mosiężnych
Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących
Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących
Złączka mosiężna do węży ciśnieniowych i ssących
Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych
Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych
Zraszacz do szybkozłączy mosiężnych
Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe
Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe
Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe
Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe
Przyłącze kranowe mosiężne 2-częściowe
Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe
Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe
Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe
Przyłącze kranowe mosiężne 1-częściowe z uszczelką
Łącznik mosiężny 3-częściowy
Łącznik mosiężny 3-częściowy
Rozdzielacz podwójny mosiężny 19 mm (3/4“)
Zraszacz mosiężny standardowy
Zraszacz mosiężny standardowy
Zraszacz mosiężny standardowy
Reparator
Reparator
Reparator
Reparator
Opaska zaciskowa
Opaska zaciskowa
Opaska zaciskowa
Opaska zaciskowa
Opaska zaciskowa
Opaska zaciskowa
Opaska zaciskowa
Opaska zaciskowa
Klema
Klema
Klema
Taśma uszczelnia- jąca PTFE
Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym
Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym
Filtr ssący mosiężny z zaworem zwrotnym
Zawór zwrotny mosiężny
Zawór zwrotny mosiężny
Zawór zwrotny mosiężny
Filtr ssący

Strona
48
46
46
48
47
47
47
253
164
164
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71
71
71
72
72
72
72
72
71
71
71
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
76

Art. nr
7241-20
7242-20
7250-20
7251-20
7252-20
7260-20
7261-20
7262-20
7263-20
7264-20
7265-20
7266-20
7270-20
7271-20
7272-20
7273-20
7280-20
7281-20
7282-20
7283-20
7284-20
7285-20
7286-20
7290-20
7291-20
7292-20
7293-20
7294-20
7300-20
7301-20
7302-20
7303-20
7304-20
7310-20
7311-20
7312-20
7313-20
7314-20
7320-20
7321-20
7322-20
7330-20
7331-20
7332-20
7333-20
7335-20
7336-20
7337-20
7340-20
7341-20
7342-20
7350-20
7352-20
7830-20
7831-20
7832-20
7833-20
8007-20
8009-20
8010-20
8022-20
8023-20
8024-20
8025-20
8026-20
8127-20
8128-34
8133-20

Nazwa artykułu

Strona

Filtr ssący
Filtr ssący
Tulejka mosiężna
Tulejka mosiężna
Tulejka mosiężna
Nypel mosiężny
Nypel mosiężny
Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny
Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny
Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny
Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny
Nypel mosiężny gwintowany, redukcyjny
Redukcja mosiężna
Redukcja mosiężna
Redukcja mosiężna
Redukcja mosiężna
Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym
Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym
Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym
Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
Kolanko mosiężne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
Przyłącze kranowe kolanowe
Reparator
Reparator
Reparator
Reparator
Reparator
Rozdzielacz T
Rozdzielacz T
Rozdzielacz T
Rozdzielacz T
Rozdzielacz T
Rozdzielacz T z redukcją
Rozdzielacz T z redukcją
Rozdzielacz T z redukcją
Rozdzielacz T z redukcją
Rozdzielacz T z redukcją
Redukcja
Redukcja
Redukcja
Kran z przyłączem węża
Kran z przyłączem węża
Zawór kulowy
Zawór kulowy
Zawór kulowy
Zawór kulowy
Zawór kulowy
Zawór zamykający
Zawór zamykający
Zawór zamykający
Armatura do węża ciśnieniowego
Armatura do węża ciśnieniowego
Wąż żebrowany do oczek wodnych
Wąż żebrowany do oczek wodnych
Wąż żebrowany do oczek wodnych
Wąż żebrowany do oczek wodnych
Classic nosidło na wąż 50
Classic nosidło na wąż 50 - zestaw
Classic nosidło na wąż 10 – zestaw
Bęben naścienny 15 roll-up automatic
Bęben naścienny 25 roll-up automatic
Bęben naścienny 35 roll-up automatic
Bęben naścienny 35 roll-up automatic Li
Bęben naścienny 30 roll-up automatic
Zraszacz wahadłowy ZoomMaxx
Zraszacz wahadłowy ZoomMaxx – oferta promocyjna
Comfort zraszacz AquaContour automatic

76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
79
79
69
69
69
69
55
55
55
58
58
58
58
58
38/250
38
41

Spis artykułów
Art. nr

Nazwa artykułu

Strona

8135-20
8136-20
8137-20
8138-20
8141-20
8142-20
8143-20
8144-20
8151-20
8187-20
8188-29
8189-20
8193-20
8194-20
8201-29
8202-29
8203-29
8204-29
8205-29
8206-29
8220-29
8221-20
8222-20

Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy
Premium zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy
Premium głowica zraszacza bijakowego dookolnego i sektorowego
Premium zraszacz bijakowy na statywie
Comfort zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy
Comfort zraszacz bijakowy dookolny i sektorowy – oferta promocyjna
Comfort zraszacz turbinowy
Comfort zraszacz turbinowy
Premium zraszacz wahadłowy 250
Adapter do kranów wewnętrznych
Licznik wody
Licznik wody - oferta promocyjna
Rozdzielacz podwójny
Rozdzielacz poczwórny
Zraszacz wynurzalny turbinowy T 100
Zraszacz wynurzalny turbinowy T 100
Zraszacz wynurzalny turbinowy T 200
Zraszacz wynurzalny turbinowy T 200
Zraszacz wynurzalny turbinowy T 380
Zraszacz wynurzalny turbinowy T 380
Zraszacz wynurzalny wahadłowy OS 140
Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140
Zestaw ze zraszaczem wynurzalnym wahadłowym OS 140 – oferta
promocyjna

40
40
41
41
40
40
40
40
39
17/241
16
16
16
16
118
118
118
118
118
118
120
125
125

8250-20
8253-20
8254-20
8255-20
8310-29
8311-29
8313-29
8316-29
8317-29
8320-29
8321-29
8322-29
8324-29
8327-20
8328-20
8329-29
8330-29
8331-29
8332-29
8333-20
8334-29
8337-29
8339-29
8343-29
8344-29
8356-29
8357-29
8358-29
8361-20
8363-20
8379-20
8380-29
8381-29
8382-29
8392-29
8702-20
8704-20
8704-30
8705-20
8707-20
8713-48
8714-48
8716-48
8718-48

Puszka poboru wody
Puszka poboru wody z wężem spiralnym
Przyłącze wody
Pipeline – zestaw podstawowy
Kroplownik końcowy z kompensacją ciśnienia
Kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia
Dozownik do nawozu 1
Regulowany kroplownik końcowy z kompensacją ciśnienia
Rregulowany kroplownik rzędowy z kompensacją ciśnienia
Dysza zraszająca końcowa do małych powierzchni
Dysza zraszająca rzędowa do małych powierzchni
Narzędzie do montażu
Korek zamykający 13 mm (1/2“)
Uchwyt do rury 4,6 mm (3/16“)
Uchwyt do rury 13 mm (1/2“)
Rozdzielacz T 13 mm (1/2“)
Rozdzielacz T 4,6 mm (3/16“)
Rozdzielacz T do dysz zraszających 13 mm (1/2“)
Rozdzielacz T do dysz zraszających 4,6 mm (3/16“)
Rozdzielacz redukcyjny T 13 mm (1/2“) - 4,6 mm (3/16“)
Czwórnik 4,6 mm (3/16“)
Łącznik 4,6 mm (3/16“)
Czwórnik 13 mm (1/2“)
Kroplownik rzędowy 2 l/h
Kroplownik rzędowy 4 l/h
Łącznik 13 mm (1/2“)
Zawór zamykający 4,6 mm (3/16“)
Zawór zamykający 13 mm (1/2“)
Zraszacz wahadłowy OS 90
Przedłużka do zraszacza wahadłowego OS 90
Klamra 4,6 mm (3/16“)
Klamra 13 mm (1/2“)
Łącznik L 4,6 mm (3/16“)
Łącznik L 13 mm (1/2“)
Regulowany kroplownik rzędowy
Premium sekator ogrodowy Alu B+/L
Nożyczki uniwersalne
Nożyczki uniwersalne
Nożyczki uniwersalne XL
city gardening sekator balkonowy
Siekiera uniwersalna 900 B
Siekiera uniwersalna 1000 A
Siekiera uniwersalna 1400 A
Siekiera rozłupująca 1600 S

116
116
116
116
106
107
103
106
107
109
109
103
105
104
104
105
105
110
110
105
105
105
105
107
107
105
104
104
109
110
104
104
105
105
107
181
182
182
182
182/244
198
198
198
198

Art. nr

Nazwa artykułu

Strona

8719-48
8730-20
8731-20
8733-29
8733-30
8734-20
8734-30
8735-29
8735-30
8737-20

Siekiera rozłupująca 2800 S
Classic nożyce do trawy
Classic obrotowe nożyce do trawy
Comfort nożyce do trawy
Comfort nożyce do trawy
Comfort obrotowe nożyce do trawy
Comfort obrotowe nożyce do trawy
Comfort obrotowe nożyce do trawy
Comfort obrotowe nożyce do trawy
combisystem – piła ogrodowa 300 PP z trzonkiem teleskopowym –
oferta promocyjna

198
176
176
177
177
177
177
177
177
119/225

8737-32
8738-20
8739-20
8742-20
8743-20
8745-20
8747-20
8748-20
8754-20
8798-20
8832-20
8833-20
8853-20
8854-20
8855-20
8857-20
8866-20

combisystem - piła ogrodowa 300 PP z trzonkiem teleskopowym
195/225
combisystem – piła ogrodowa 300 PP profilowana
195/225
combisystem – piła ogrodowa 300 P profilowana
195/225
Piła ogrodowa składana 135 P
196
Piła ogrodowa składana 200 P
196
Piła ogrodowa 300 P
196
Comfort piła kabłąkowa 530
194
Comfort piła kabłąkowa 760
194
Sekator ogrodowy
179
Comfort sekator ogrodowy SmartCut
181
Szybka ładowarka QC18
94/158/169 /174/259
Ładowarka 18 V
94/158/169 /174/259
Sekator ogrodowy B/S-M - oferta promocyjna
179
Sekator ogrodowy B/S
179
Sekator ogrodowy A/S
179
Sekator ogrodowy B/S -M
179
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z trzonkiem teleskopowym
168
TCS Li-18/20 – zestaw

8866-55 Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z trzonkiem teleskopowym TCS
Li-18/20 bez akumulatora

168

8868-20 Elektryczna pilarka łańcuchowa z trzonkiem TCS 720/20
8881-20 Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z trzonkiem THS Li-18/42 –
zestaw

168
167

8881-55 Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z trzonkiem THS Li-18/42 bez
akumulatora

167

8883-20 Elektryczne nożyce do żywopłotu z trzonkiem teleskopowym THS
500/48

167

8900-20
8902-20
8903-20
8904-20
8905-20
8906-20
8911-20
8913-20
8915-20
8917-20
8919-20
8921-20
8923-20
8925-20
8927-20
8929-20
8935-20
8950-20
8951-20
8952-20
8953-20
8955-20
8956-20
8957-20
8958-20
8959-20
8959-30
8960-20
8965-30
8966-20
8966-30

combisystem – trzonek przedłużający
Sekator ogrodowy B/S-XL - oferta promocyjna
Sekator ogrodowy, kowadłowy A/M
Sekator ogrodowy B/M
Sekator ogrodowy B/S-XL
Sekator ogrodowy Alu B/L
combisystem – motyczka sercowa
combisystem – motyczka prosta
combisystem – motyczka prosta
combisystem – grabki
combisystem – małe grabki
combisystem – duże pazurki
combisystem – małe pazurki
combisystem – grabki
combisystem - skrobak do fug
combisystem - łopatka do kwiatów
Wycinak do chwastów
Łopatka do kwiatów
Łopatka wąska do kwiatów
Widełki do kwiatów
Duża łopatka do kwiatów
Comfort motyczka sercowa
Comfort grabki
Comfort pazurki
Comfort grabki
Comfort skrobak do fug
Skrobak do fug – oferta promocyjna
Comfort łopatka
Zestaw narzędzi ogrodniczych – oferta promocyjna
Zestaw narzędzi ogrodniczych z konewką – oferta promocyjna
Zestaw narzędzi ogrodniczych z konewką – oferta promocyjna

208
180
180
180
180
181
207
207
207
207
207
207
208
208
208
208
209
209
209
209
209
210
210
210
210
210
211
210
211
211/244
211
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Spis artykułów
Art. nr

Nazwa artykułu

Strona

8967-20
8967-30
8967-30
8967-32
8967-32
8970-20
8970-30

city gardening – zestaw promocyjny #growanyspace
city gardening – zestaw promocyjny #growanyspace
city gardening – zestaw promocyjny #growanyspace
city gardening – zestaw promocyjny #growanyspace
city gardening – zestaw promocyjny #growanyspace
city gardening balkonowy zestaw narzędzi ogrodniczych
city gardening balkonowy zestaw narzędzi ogrodniczych –
oferta promocyjna

212/244
212
244
212
244
211/244
211/244

8974-20
9332-20
9335-20
9335-55
9338-20
9338-55
9339-20
9340-20
9341-20
9341-55

city gardening zestaw narzędzi
Dmuchawa / odkurzacz ogrodowy ErgoJet 3000
Akumulatorowa dmuchawa AccuJet Li-18 – zestaw
Akumulatorowa dmuchawa AccuJet Li-18 bez akumulatora
PowerJet Li-40 – zestaw
PowerJet Li-40 bez akumulatora
Odkurzacz ręczny EasyClean Li – zestaw
Odkurzacz ręczny EasyClean Li – zestaw ze stacją ładującą
Myjka ciśnieniowa akumulatorowa AquaClean Li 40/60 – zestaw
Myjka ciśnieniowa akumulatorowa AquaClean Li 40/60
bez akumulatora

211/244
172
172
172
172
172
171/241
171
173/241
173

9342-20
9343-20
9344-20
9345-20
9805-20
9806-20
9807-20
9808-20
9809-20
9811-20
9822-20
9823-20
9823-55
9825-20
9825-55
9827-20
9827-55
9830-20
9831-20
9832-20
9833-20
9834-20
9835-20
9836-20
9837-20
9837-55
9838-20
9838-55
9839-20
9842-20
9843-20
9845-20
9853-20
9854-20

Dysza płaska do AquaClean Li
173
Zestaw akcesoriów do EasyClean Li
171
Filtr do EasyClean Li
174
Dysza rotacyjna do AquaClean Li
173
SmallCut 300/23
154
SmallCut Plus 350/23
154
EasyCut 400/25
155
ComfortCut 450/25
155
ComfortCut Plus 500/27
155
PowerCut Plus 650/30
155
SmallCut Li-23R
156
EasyCut Li-18/23R – zestaw
156
EasyCut Li-18/23R bez akumulatora
156
ComfortCut Li-18/23R – zestaw
157
ComfortCut Li-18/23R bez akumulatora
157
PowerCut Li-40/30 – zestaw
157
9827-55
157
EasyCut 420/45
163
EasyCut 450/50
163
EasyCut 500/55
163
ComfortCut 550/50
164
ComfortCut 600/55
164
PowerCut 700/65
164
EasyCut Li-40
165
ComfortCut Li-18/50 – zestaw
165
ComfortCut Li-18/50 bez akumulatora
165
ComfortCut Li-18/60 – zestaw
166
ComfortCut Li-18/60 bez akumulatora
166
Akumulator BLi-18
94/158/169 /174/259
Akumulator BLi-40/100
94/158/169 /174/259
Akumulator BLi-40/160
150/158/169 /174/259
Szybka ładowarka QC40
12 /150/259
Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut
159/249
160
Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów trawnika
ClassicCut – zestaw

9855-20 Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ClassicCut zestaw z trzonkiem i kołami

160

9856-20 Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika ComfortCut
9857-20 Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów trawnika
ComfortCut – zestaw

159/249
160

9858-20 Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów trawnika
ComfortCut – zestaw z trzonkiem i kołami
9859-20
9860-20
9860-55
9861-20
9862-20
9863-20
12000-20
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Trzonek teleskopowy z kołami
PowerCut Li-40/60 – zestaw
PowerCut Li-40/60 bez akumulatora
Koła do nożyc akumulatorowych
Nóż do trawy i bukszpanu
Nóż do ciecia krzewów – 12,5 cm
Nożyce do gałęzi i krzewów StarCut 160 plus

160
161
166
166
161
161/254
161/254
191

Art. nr

Nazwa artykułu

Strona

12001-20
12002-20
12003-20
12003-30
12004-20
12005-20
12005-30
12006-20
12007-20
12008-20
12009-20
12009-30
12010-20
12010-30
12100-20
12100-30
13000-20
13000-32

Comfort teleskopowe nożyce do gałęzi i krzewów StarCut 410 plus
Nożyce do gałęzi EasyCut 500B
Nożyce do gałęzi EasyCut 680B
Nożyce do gałęzi EasyCut 680B – oferta promocyjna
Nożyce do gałęzi EasyCut 680 A
Nożyce teleskopowe do gałęzi TeleCut 450-650 B
Nożyce teleskopowe do gałęzi TeleCut 450-650 B – oferta promocyjna
Nożyce do gałęzi EnergyCut 600B
Nożyce do gałęzi EnergyCut 750B
Nożyce do gałęzi EnergyCut 750A
Nożyce teleskopowe do gałęzi TeleCut 650-900 B
Nożyce teleskopowe do gałęzi TeleCut 650-900 B – oferta promocyjna
Nożyce do gałęzi SlimCut
Nożyce do gałęzi SlimCut – oferta promocyjna
Comfort nożyce do trawy z trzonkiem
Comfort nożyce do trawy z trzonkiem – oferta promocyjna
Zestaw podstawowy S do roślin doniczkowych
Zestaw podstawowy S do roślin doniczkowych –
oferta promocyjna (display)

13001-20
13002-20
13005-20
13006-20
13010-20
13010-32
13011-20
13012-20
13013-20
13015-20
13131-20
13135-20
13135-32
13135-34
13136-20
13137-20
13150-20
13151-20
13153-20
13156-20

Zestaw podstawowy M do roślin doniczkowych
Zestaw podstawowy M automatic do roślin doniczkowych
Zestaw do rozbudowy nawadniania roślin doniczkowych
Zestaw do rozbudowy nawadniania skrzynek balkonowych
Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw S
Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw S (display)
Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw M
Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw M automatic
Linia kroplująca do rzędów roślin – zestaw L
Zestaw podstawowy na grządki i rabaty
Linia kroplująca 13 mm (1/2“) do rozbudowy zestawu M i L
city gardening kurtyna wodna – zestaw
city gardening kurtyna wodna – zestaw – oferta promocyjna
city gardening kurtyna wodna – zestaw – oferta promocyjna
city gardening dysze do rozbudowy kurtyny wodnej
city gardening kurtyna wodna – zestaw Automatic
NatureUp! Ogród wertykalny – zestaw podstawowy
NatureUp! Ogród wertykalny – zestaw promocyjny
NatureUp! Ogród wertykalny – zestaw narożny
NatureUp! Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania doniczek
pionowych

99
99
99
99
100
100
101
101
101
100
101
112/246
246
112
112/246
112/246
114/248
114/148
114/248
115/249

13157-20 NatureUp! Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania doniczek
narożnych

115/249

13158-20 NatureUp! Ogród wertykalny – zestaw do nawadniania ze zbiornika
na wodę

115/249

13162-20 NatureUp! Ogród wertykalny – uchwyt naścienny do zestawu
podstawowego

114/248

13163-20 NatureUp! Ogród wertykalny – uchwyt naścienny do zestawu
narożnego

114/248

13164-20
13166-20
15001-20
15001-32
15002-32
15020-20
15101-20
15102-20
15103-20
17000-20
17000-30
17001-20
17002-20
17010-20
17010-30
17011-20
17012-20
17013-20
17020-20
17020-30

114/248
114/248
250
136
136
139
137
137
138
202
202
202
202
200
200
200
200
201
201
201

NatureUp! Ogród wertykalny – łączniki
NatureUp! Ogród wertykalny – zestaw montażowy
SILENO city 250
SILENO city 250
SILENO city 500
Garaż dla robota koszącego
SILENO life 750
SILENO life 1000
SILENO life 1250
NatureLine – szpadel prosty
NatureLine – szpadel prosty – oferta promocyjna
NatureLine – szpadel ostry
NatureLine – widły do kopania
ErgoLine – szpadel prosty
ErgoLine – szpadel prosty – oferta promocyjna
ErgoLine– szpadel mały prosty
ErgoLine – szpadel ostry
ErgoLine – widły do kopania
ErgoLine – szpadel teleskopowy
ErgoLine – szpadel teleskopowy – oferta promocyjna

191
187
187
187
187
189
189
188
188
188
189
189
190
190
176
176
99
99

Spis artykułów
Art. nr
17100-20
17105-20
17105-30
17106-20
17106-30
17107-20
17108-20
17109-20
17110-20
17111-20
17111-30
17112-20
17150-20
17151-20
17152-20
17153-20
17154-20
18000-20
18001-20
18002-20
18003-20
18004-20
18005-20
18005-50
18008-20
18009-20
18010-20
18011-20
18022-20
18025-20
18025-22
18030-20
18031-20
18033-20
18034-20

Nazwa artykułu
NatureLine trzonek drewniany 140 cm
NatureLine grabie szerokie
NatureLine grabie szerokie - oferta promocyjna
NatureLine grabie metalowe
NatureLine grabie metalowe - oferta promocyjna
NatureLine grabie wachlarzowe regulowane
NatureLine kultywator
NatureLine motyczka
NatureLine motyczka
NatureLine szczotka do zamiatania ulicy
NatureLine szczotka do zamiatania ulicy - oferta promocyjna
NatureLine motyczka
NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna
NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna
NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna
NatureLine zestaw narzędzi oferta promocyjna
NatureLine zestaw narzędzi - oferta promocyjna
Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2“), 15 m
Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2“), 18 m
Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2“), 18 m
Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2“), 20 m
Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2“), 20 m, z elementami systemu
Wieszak naścienny na wąż z wężem 13 mm (1/2”), 20 m
Wieszak naścienny na wąż z wężem
Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2“), 20 m, z elementami systemu
Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2“), 30 m
Wąż ogrodowy Classic 13 mm (1/2“), 50 m
Zestaw przyłączeniowy Classic 13 mm (1/2”), 1,5 m
Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4“), 20 m
Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4“), 50 m
Wąż ogrodowy Classic 19 mm (3/4“)
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2“), 10 m
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2“), 15 m
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2“), 20 m
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2“), 20 m,
z elementami systemu

Strona
204
204
205
204
205
204
204
204
204
204
205
204
205
205
205
205
205
60
60
60
60
60
56/60
56
60
60
60
54
60
60
60
61
61
61
61

18036-20 Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2“), 30 m
18037-20 Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2“), 20 m, z elementami
systemu

61
61

18039-20
18039-22
18040-20
18053-20
18055-20
18055-22
18057-22
18058-22
18061-20
18063-20
18064-20

Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2”), 50 m
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 13 mm (1/2”)
Zestaw przyłączeniowy Comfort FLEX 13 mm (1/2“), 1,5 m
Wąż ogrodowy Comfort FLEX (3/4”), 25 m
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 19 mm (3/4”), 50 m
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 19 mm (3/4”)
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 25 mm (1”)
Wąż ogrodowy Comfort FLEX 32 mm (5/4”)
Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2”), 15 m
Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2”), 20 m
Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2“), 20 m,
z elementami systemu

61
61
54
61
61
62
62
62
62
62
62

18066-20
18069-20
18069-22
18083-20
18085-20
18085-22
18093-20
18096-20
18099-20
18113-20
18123-29
18143-29
18200-29
18200-50
18201-29
18201-50
18202-29

Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2”), 30 m
Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2”), 50 m
Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 13 mm (1/2“)
Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4“), 25 m
Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4“), 50 m
Wąż ogrodowy Comfort HighFLEX 19 mm (3/4“)
Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2“), 20 m
Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2“), 30 m
Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 13 mm (1/2“), 50 m
Wąż ogrodowy Premium SuperFLEX 19 mm (3/4“), 25 m
Wąż ogrodowy Basic 13 mm (1/2”), 20 m
Wąż ogrodowy Basic 19 mm (3/4”), 25 m
Przyłącze kranowe
Przyłącze kranowe
Przyłącze kranowe
Przyłącze kranowe
Przyłącze kranowe

62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
64
64
14
14
14
14
14

Art. nr

Nazwa artykułu

Strona

18202-50
18213-29
18213-50
18214-29
18214-50
18215-29
18215-50
18216-29
18216-50
18232-29
18232-50
18233-29
18233-50
18240-20
18240-50
18241-20
18241-50
18242-20
18242-50
18253-20
18253-50
18254-20
18254-50
18255-20
18255-50
18256-20
18256-50
18280-20
18281-20
18283-20
18285-20
18286-20
18287-20
18288-20
18291-20
18295-20
18296-20
18298-20
18299-34
18300-20
18300-50
18301-20
18301-50
18303-20
18303-34
18304-20
18304-34
18305-20
18306-20
18306-32
18310-20
18310-50
18311-20
18311-50
18312-34
18313-20
18313-34
18315-20
18315-34
18317-20
18319-20
18319-32
18321-20
18323-20
18330-20
18330-34
18332-20
18334-20

Przyłącze kranowe
Szybkozłącze ze stopem
Szybkozłącze ze stopem
Szybkozłącze ze stopem
Szybkozłącze ze stopem
Szybkozłącze
Szybkozłącze
Szybkozłącze
Szybkozłącze
Reparator
Reparator
Reparator
Reparator
Premium przyłącze kranowe
Premium przyłącze kranowe
Premium przyłącze kranowe
Premium przyłącze kranowe
Premium przyłącze kranowe
Premium przyłącze kranowe
Premium szybkozłącze ze stopem
Premium szybkozłącze ze stopem
Premium szybkozłącze ze stopem
Premium szybkozłącze ze stopem
Premium szybkozłącze
Premium szybkozłącze
Premium szybkozłącze
Premium szybkozłącze
Zestaw do naprawy węża
Zestaw szybkozłączy
Zestaw do przedłużania węża
Zestaw przyłączeniowy do kranu
Zestaw przyłączeniowy do kranu
Zestaw do rozgałęziania
Zestaw do podlewania
Zestaw podstawowy
Zestaw podstawowy – oferta promocyjna
OGS - zestaw podstawowy do podlewania 3/4“
Premium zestaw podstawowy
Zestaw podstawowy z pistoletem zraszającym – oferta promocyjna
Classic zraszacz prosty
Classic zraszacz prosty
Classic pistolet zraszający
Classic pistolet zraszający
Comfort pistolet zraszający
Comfort pistolet zraszający – oferta promocyjna
Comfort pistolet do mycia ecoPulse
Comfort pistolet do mycia ecoPulse – oferta promocyjna
Premium pistolet zraszający
Premium pistolet zraszający – zestaw
Premium pistolet zraszający – oferta promocyjna
Zraszacz natryskowy
Zraszacz natryskowy
Classic pistolet zraszający
Classic pistolet zraszający
Classic pistolet zraszający – oferta promocyjna
Classic pistolet zraszający wielofunkcyjny
Classic pistolet zraszający wielofunkcyjny – oferta promocyjna
Comfort pistolet zraszający wielofunkcyjny
Comfort pistolet zraszający wielofunkcyjny – oferta promocyjna
Premium pistolet zraszający wielofunkcyjny
Comfort pistolet zraszający do rabat
Comfort pistolet zraszający do rabat – oferta promocyjna
Comfort pistolet zraszający do delikatnych roślin
Comfort pistolet zraszający
Lanca zraszająca
Lanca zraszająca – oferta promocyjna
Classic lanca zraszająca
Comfort lanca zraszająca

14
19
19
19
19
18
18
18
18
21
21
21
21
15
15
15
15
15
15
19
19
19
19
18
18
18
18
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
22
23
28
28
28
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
31
31
31/250
31
33
33
33
33
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Spis artykułów
Art. nr

Nazwa artykułu

Strona

18335-20
18336-20
18400-20
18402-20
18405-20
18411-20

Comfort lanca zraszająca do doniczek wiszących
Premium lanca zraszająca
city gardening nosidło na wąż 10 m – zestaw
city gardening bęben naścienny 15 roll-up automatic
Balkonowy pistolet zraszający
city gardening wąż spiralny 7,5 m – zestaw ze zraszaczem
natryskowym

33
33
55/246
246
30/241
56/246

18424-20
18429-20
18430-20
18431-20
18434-20
18435-20
18438-20
18500-20
18502-20
18511-20
18513-20
18515-20
18517-20
18520-20
18522-20
18540-20
18542-20
18544-20
18547-20
18550-20
19030-20
19031-20
19032-20
19064-60
19066-32
19080-20
19090-20
19091-20
19095-20
19096-20
19102-20
19103-20
19106-20
19108-20
19109-20
19113-20
19113-32
19114-20
19114-32
19115-32
19200-32

city gardening wąż spiralny 10 m – zestaw z pistoletem zraszającym
66/246
city gardening balkonowy zestaw nawadniający
66/241
Wąż tekstylny Liano – zestaw 15 m
66
Wąż tekstylny Liano 15 m – zestaw promocyjny
66
Wąż tekstylny Liano – zestaw 20 m
66
Wąż tekstylny Liano 20 m – zestaw promocyjny
66
Wąż tekstylny Liano – zestaw 30 m
66
Wózek na wąż AquaRoll S
51
Wózek na wąż AquaRoll S - zestaw
51
Wózek na wąż AquaRoll M
51
Wózek na wąż AquaRoll M - zestaw
51
Wózek na wąż AquaRoll M Easy
52
Wózek na wąż AquaRoll M Easy - zestaw
52
Wózek na wąż AquaRoll L Easy
52
Wózek na wąż AquaRoll L Easy - zestaw
52
AquaRoll M Metal
53
AquaRoll M Metal – zestaw
53
AquaRoll M Metal - zestaw
53
AquaRoll M Easy Metal – zestaw
53
AquaRoll L Easy Metal
54
smart sensor
8/128
smart sterownik nawadniania
8/127
smart sterownik nawadniania
9/131
smart R160 Li Sileno – zestaw
7/138
smart SILENO city 500 – zestaw
6/136
smart hydrofor elektroniczny 5000/5E
10/89
smart akumulator BLi-40/100
12 /150/259
smart akumulator BLi-40/160
12 /150/259
smart Power – wtyczka wielofunkcyjna
11
smart Power – wtyczka wielofunkcyjna - zestaw
11
smart sensor – zestaw
8
smart sterownik nawadniania – zestaw
8
smart hydrofor elektroniczny 5000/5E – zestaw
10/89
smart sterownik nawadniania - zestaw
9
smart sterownik nawadniania - zestaw
9
smart SILENO life 750 – zestaw
137
smart SILENO life 750 – zestaw
6
smart SILENO life 1000 – zestaw
137
smart SILENO life 1000 – zestaw
6
smart SILENO life 1250 – zestaw
7/138
smart system - zestaw
8
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GARDENA informacje o poziomie hałasu i drgań
TECHNIKA WODNA

Nazwa produktu
Pompa ogrodowa 3000/4
Pompa ogrodowa 3500/4
Pompa ogrodowa 4000/5
Pompa ogrodowa 5000/5
Pompa ogrodowa 6000/6 inox
Zestaw hydroforowy 3000/4 eco
Zestaw hydroforowy 4000/5 eco
Zestaw hydroforowy 5000/5 eco
Zestaw hydroforowy 5000/5 eco inox
Hydrofor elektroniczny 3500/4E
Hydrofor elektroniczny 4000/5E
Hydrofor elektroniczny 5000/5E LCD
Hydrofor elektroniczny 6000/6E LCD inox
smart hydrofor elektroniczny 5000/5 – zestaw
smart hydrofor elektroniczny 5000/5

Nr
artykułu

Zmierzony
poziom mocy
akustycznej
[dB(A)]

1707
1709
1732
1734
1736
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
19106
19080

78
82
79
77
75
79
83
87
87
73
76
77
73
77
77

Nr
artykułu

Zmierzony
poziom mocy
akustycznej
[dB(A)]

15001
15002
15101
15102
15103
19064
19066
19113
19114
19115
4055
5032
5033
5033
5034
5037
5038
5038
5039
5039
5041
5041
5042
4025
4028
4066
4068
8844
9805
9806
9807
9808

56
56
*
*
*
58
56
*
*
*
58
91
86
86
91
95
91
91
86
86
88
88
94
88
91
89
95
86
92
92
92
93

Gwarantowany
Poziom ciśnienia Niepewność pomiaru
poziom mocy
akustycznego
poziomu ciśnienia
akustycznej przy uchu operatora
akustycznego
[dB(A)]
[dB]
[dB]
81
85
82
80
79
80
84
88
89
76
78
79
76
79
79

-

Poziom
drgań
[m/s²]

-

-

Gwarantowany
Poziom ciśnienia Niepewność pomiaru
poziom mocy
akustycznego
poziomu ciśnienia
akustycznej przy uchu operatora
akustycznego
[dB(A)]
[dB]
[dB]

Poziom
drgań
[m/s²]

TECHNIKA OGRODOWA

Nazwa produktu
Robot koszący SILENO city 250
Robot koszący SILENO city 500
Robot koszący SILENO life 750
Robot koszący SILENO life 1000
Robot koszący SILENO life 1250
smart Sileno+ - zestaw
smart SILENO city - zestaw
smart Robot koszący SILENO life 750
smart Robot koszący SILENO life 1000
smart Robot koszący SILENO life 1250
Robot koszący SILENO+
PowerMax™ 1200/32
PowerMax™ Li-40/32 - zestaw
PowerMax™ Li-40/32 bez akumulatora
PowerMax™ 1400/34
PowerMax™ 1600/37
PowerMax™ Li-40/37
PowerMax™ Li-40/37 bez akumulatora
PowerMax™ Li-18/32
PowerMax™ Li-18/32 bez akumulatora
PowerMax™ Li-40/41
PowerMax™ Li-40/41 bez akumulatora
PowerMax™ 1800/42
Akumulatorowa kosiarka bębnowa 380 Li z koszem
Elektryczna kosiarka bębnowa 380 EC
Elektryczny aerator ES 500
Elektryczny wertykulator EVC 1000
SmallCut 300 Accu
SmallCut 300/23
SmallCut Plus 350/23
EasyCut 400/25
ComfortCut 450/25

58
58
*
*
*
60
58
*
*
*
60
92
86
86
93
96
92
92
87
87
89
89
96
90
92
92
98
88
94
94
95
94

45
45
*
*
*
47
45
*
*
*
47
77
73
73
81
85
79
79
77
77
83
83
84
77
77
76
79
75
83
83
80
84

2-4
2-4
*
*
*
2-4
*
*
*
2-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1.5
1.5
3
3
3
3
3

*
*
*
*
*
*
2.51
< 2.5
< 2.5
< 2.5
2.99
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
4.1
2.6
4.3
4.3
3
< 2.5

* Dane nie są dostępne w momencie druku katalogu.
Więcej informacji: www.gardena.com I Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku, zmian i pomyłek.

GARDENA informacje o poziomie hałasu i drgań
TECHNIKA OGRODOWA

Nazwa produktu
ComfortCut Plus 500/27
PowerCut Plus 650/30
SmallCut Li-23R
EasyCut Li-18/23R
EasyCut Li-18/23R bez akumulatora
ComfortCut Li-18/23R
ComfortCut Li-18/23R bez akumulatora
PowerCut Li-40/30
PowerCut Li-40/30 bez akumulatora
Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów
trawnika ClassicCut
Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów
trawnika ClassicCut – zestaw
Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów
trawnika ClassicCut -zestaw z trzonkiem i kołami
Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów
trawnika ComfortCut
Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów i brzegów
trawnika ComfortCut – zestaw
Akumulatorowe nożyce do przycinania brzegów
trawnika ComfortCut – zestaw z trzonkiem i kołami
EasyCut 420/45
EasyCut 450/50
EasyCut 500/55
ComfortCut 550/50
ComfortCut 600/55
ComfortCut 700/65
EasyCut Li-40
ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/50 bez akumulatora
ComfortCut Li-18/60
ComfortCut Li-18/60 bez akumulatora
PowerCut Li-40/60
PowerCut Li-40/60 bez akumulatora
Elektryczne nożyce do żywopłotu z trzonkiem
teleskopowym THS 500/48
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z trzonkiem
THS Li-18/42 - zestaw
Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z trzonkiem
THS Li-18/42 bez akumulatora
Elektryczna pilarka łańcuchowa z trzonkiem TCS 720/20
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z trzonkiem
teleskopowym TCS Li-18/20 - zestaw
Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z trzonkiem
teleskopowym TCS Li-18/20 bez akumulatora
Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy ErgoJet 3000
Akumulatorowa dmuchawa AccuJet 18-Li – zestaw
Akumulatorowa dmuchawa AccuJet 18-Li bez akumulatora
Akumulatorowa dmuchawa PowerJet Li-40
Akumulatorowa dmuchawa PowerJet Li-40
bez akumulatora
Odkurzacz ręczny EasyClean Li
Odkurzacz ręczny EasyClean Li – zestaw ze stacją ładującą
Myjka ciśnieniowa akumulatorowa AquaClean Li 40/60
Myjka ciśnieniowa akumulatorowa AquaClean Li 40/60
bez akumulatora

Nr
artykułu

Zmierzony
poziom mocy
akustycznej
[dB(A)]

Gwarantowany
Poziom ciśnienia Niepewność pomiaru
poziom mocy
akustycznego
poziomu ciśnienia
akustycznej przy uchu operatora
akustycznego
[dB(A)]
[dB]
[dB]

9809
9811
9822
9823
9823
9825
9825
9827
9827
9853

94
93
*
83
83
82
82
93
93
*

96
96
*
88
88
86
86
94
94
*

83
83
*
75
75
68
68
83
83
*

3
3
*
3
3
3
3
3
3
*

< 2.5
< 2.5
*
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
*

9854

*

*

*

*

*

9855

*

*

*

*

*

9856

*

*

*

*

*

9857

*

*

*

*

*

9858

*

*

*

*

*

9830
9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9837
9838
9838
9860
9860
8883

94
94
94
95
96
97
*
92
92
94
94
88
88
96

97
97
97
96
97
99
*
95
95
95
95
90
90
98

84
84
84
84
85
87
*
85
85
87
87
78
78
86

3
3
3
3
3
3
*
3
3
3
3
2.5
2.5
2.5

3.8
3.8
3.0
2.6
3.1
3.1
*
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5
< 2.5

8881

87

90

70

3

< 2.5

8881

87

90

70

3

< 2.5

8868
8866

99
89

100
92

89
79

1
3

3.1
< 2.5

8866

89

92

79

3

< 2.5

9332
9335
9335
9338
9338

99
77
77
98
98

102
80
80
102
102

83
68
68
91
91

3
3
3
2.5
2.5

< 2.5
< 2.5
< 2.5
2.8
2.8

9339
9340
9341
9341

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Poziom
drgań
[m/s²]

* Dane nie są dostępne w momencie druku katalogu.
Więcej informacji: www.gardena.com I Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku, zmian i pomyłek.

Telefon: 22/330-96-00
Fax: 22/330-96-35
www.gardena.com
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian
ze względu na postęp technologiczny.
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