GARDENA pielęgnacja ogrodu
Więcej radości z ogrodu
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GARDENA – pielęgnacja ogrodu
Produkty wysokiej jakości. Piękne ogrody.

GARDENA – kompletny asortyment

GARDENA – zalety

GARDENA oferuje wszystko, co potrzebne jest do optymalnej pielęgnacji ogrodu. Czy to produkty do pielęgnacji trawnika, drzew i krzewów, narzędzia do uprawy
gleby, urządzenia nawadniające czy też pompy
– GARDENA ma to wszystko w swoim asortymencie.
Wszystko, co potrzebne jest do perfekcyjnego ogrodu.

1. Jakość
Produkty GARDENA znane są ze swojej wyjątkowo
wysokiej jakości i niezawodności. Cały proces produkcji podlega ścisłej, cyklicznej kontroli i wysokim
wymogom z zakresu kontroli.

GARDENA – system
Rozwiązania systemowe wyróżniają produkty
marki GARDENA i są one obecne w wielu grupach
produktów. Jeśli ktoś raz zdecyduje się na produkty
GARDENA, będzie zawsze do nich wracać.

GARDENA – o każdej porze roku
Produkty GARDENA gwarantują optymalną pielęgnację Państwa ogrodu przez cały rok i bez względu na porę roku utrzymują go w dobrej kondycji.

2. Innowacyjność / technologia
GARDENA tworzy produkty, które ułatwiają pracę
w ogrodzie, jak tylko jest to możliwe i sprawiają,
że jest ona bardziej wydajna. Dlatego więc portfolio
produktów jest ciągle rozwijane i ulepszane przy
zastosowaniu najnowszych technologii.
3. Ergonomia / komfort
GARDENA przywiązuje dużą wagę do ergonomii swoich produktów. Muszą one być dobrze dopasowane
do dłoni i ułatwiać pracę w ogrodzie.
4. Serwis
Kompetentne punkty serwisowe GARDENA świadczą
usługi w zakresie naprawy bądź konserwacji produktów. Więcej na stronie www.gardena.pl
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GARDENA pielęgnacja ogrodu
Aby Państwa ogród był jeszcze piękniejszy
Drzewa, żywopłoty, krzewy i kwiaty

Cięcie drzew
Należy regularnie usuwać stare lub
suche gałęzie i zdrewniałe pędy
drzew. GARDENA oferuje produkty
odpowiednie do zapewnienia im
właściwej pielęgnacji. Nawet w górnych partiach.
Więcej od strony .................... 4

Cięcie żywopłotów i krzewów
Regularne cięcie żywopłotów
i krzewów, pozwala utrzymać je
w dobrej kondycji. Czy to do przycinania czy też do cięcia formującego – GARDENA z pewnością
zapewni Państwu odpowiednie
narzędzia.
Więcej od strony .................... 6

Cięcie i pielęgnacja kwiatów
Sekatory ogrodowe marki
GARDENA gwarantują Państwu
perfekcyjne cięcie kwiatów.
Do zraszania, nawożenia czy
zastosowania środków ochrony
roślin służą opryskiwacze marki
GARDENA.
Więcej od strony .................... 8

Pielęgnacja rabat
Do zdrowego wzrostu warzyw
i kwiatów oraz utrzymania bogatej
w składniki odżywcze gleby niezbędna jest jej regularna uprawa.
Narzędzia combisystem marki
GARDENA to szereg produktów
do różnorodnych zastosowań.
Więcej od strony .................. 11

Czyszczenie i sprzątanie
Na rabatach, trawniku czy wokół
domu przeszkadzają nam chwasty,
liście, mchy i ścięta trawa czy
zimą zalegający śnieg. Produkty
GARDENA zapewnią wydajne
sprzątanie i czyszczenie.

Rabaty i gleba

Uprawa gleby
Przed założeniem nowej rabaty
należy najpierw przekopać i/
albo spulchnić glebę. Nadają się
do tego ergonomicznie wyproﬁlowane i komfortowe narzędzia
do uprawy gleby marki GARDENA.
Więcej od strony .................. 10

Więcej od strony .................. 14
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Cięcie drzew
W każdym ogrodzie znajdą się różne rodzaje drzew
– owocowe, liściaste czy iglaste. Żeby mogły one
zdrowo rosnąć i pięknie wyglądać, należy regular-

Kiedy?
Wiele szkółek zaleca wykonanie cięcia wiosną, zanim na drzewie
pojawią się pąki. W ten sposób można zaoszczędzić zapasy składników
odżywczych. Obumarłe i chore gałęzie należy usuwać zawsze.

nie usuwać stare i suche pędy.
Cięcie należy przeprowadzić prawidłowo i odpowiednimi narzędziami.

Dlaczego?
Dobra kondycja: drzewa rosną zdrowo i dają plony, jeśli systematycznie usuwane są suche bądź chore gałęzie. W ten sposób zapewnia się
im zdrowy wzrost oraz zwiększa plony z drzew owocowych i polepsza
jakość ich owoców.
Regulacja wzrostu: regularne cięcie pozwala regulować wzrost drzewa. Cięcie letnie hamuje wzrost drzewa, a zimowe go pobudza.
„Wychowanie” roślin: drzewa, a szczególnie te bez bryły korzeniowej, wymagają cięcia bezpośrednio po posadzeniu do gleby.
To pozwala przywrócić równowagę pomiędzy przyciętymi korzeniami
a nadziemną częścią drzewa oraz uformować jego koronę.
Wspieranie wzrostu i kwitnienia: cięcie wpływa pozytywnie na wzrost
i kwitnienie drzewa. Należy przede wszystkim usunąć stare gałęzie.
Cięcie prześwietlające: należy przeprowadzać je regularnie, żeby
dostarczyć koronie drzewa więcej światła i powietrza. Usuwa się wtedy
przede wszystkim słabe, chore, obumarłe bądź zbyt gęsto rosnące pędy.

Jak często?
Cięcie drzew należy przeprowadzać raz w roku. Najlepiej wykonać je
na przełomie lutego i marca, po ostatnich przymrozkach, ale jeszcze
przed rozpoczęciem wegetacji.

GARDENA - PORADY
Młode, zielone rośliny i świeże drewno należy ciąć sekatorem dwuostrzowym. Sekatory kowadłowe nadają się natomiast do twardego i suchego
drewna.
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Przycinanie drzew – perfekcyjne cięcie

GARDENA
pilarki łańcuchowe

GARDENA
GARDENA nożyce do
wysokich drzew i krzewów piły mechaniczne

GARDENA
nożyce do gałęzi

Do sprawnego i efektywnego cięcia
drewna opałowego, do przerzedzania zagajników i utrzymywania
drzew w dobrej kondycji.

Do precyzyjnego cięcia gałęzi
o średnicy do 32 mm – komfortowe cięcie z poziomu ziemi.

Do przycinania i pielęgnacji
drzew – wydajne przycinanie gałęzi
i zdrewniałych pędów o średnicy
do 45 mm.

Do wygodnego przycinania gałęzi
i cieńszych pni.

Pilarka łańcuchowa

Nożyce teleskopowe do gałęzi StarCut 410 BL

Comfort piła kabłąkowa 530

Do sprawnego i wydajnego cięcia drewna
opałowego, do przerzedzania zagajników
i utrzymywania drzew w dobrej kondycji bądź
ścinania mniejszych drzew.

Do cięcia gałęzi o średnicy do 32 mm bezpośrednio z poziomu ziemi. Wydajne cięcie dzięki
zastosowaniu przekładni. Trzonek teleskopowy
umożliwiający zasięg do 6,5 m.

Do grubych gałęzi i pni oraz świeżego i suchego drewna.

Art. nr 8860

Art. nr 8782

Art.nr 8747

Classic nożyce do gałęzi 680 A

Comfort nożyce do gałęzi z przekładnią 500 BL Comfort nożyce do gałęzi SmartCut

Klasyczne nożyce kowadłowe, idealne do cięcia Komfortowe i ultra lekkie nożyce do gałęzi
twardego, suchego drewna.
z przekładnią, idealne do cięcia świeżego
drewna.

Nożyce z mechanizmem zapadkowym z dodatkową 250 % siłą cięcia. Szczególnie polecane
do grubszych gałęzi i konarów.

Art. nr 8767

Art. nr 8773

Art. nr 8770
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Cięcie żywopłotów i krzewów
Krzewy rosną bujnie, jeśli są regularnie przycinane.
Cięcie sprzyja powstawaniu nowych pędów i pobudza żywopłot i krzewy do rozgałęziania. Poza tym
sąsiednie rośliny zyskują dzięki temu lepsze warunki

Kiedy?
Wiosna to dobry okres na wykonanie pierwszego cięcia, ponieważ
temperatura jest odpowiednia i nie spada już poniżej zera. Poza tym
gałęzie roślin są jeszcze dobrze widoczne i występuje mało szkodników, które mogą zaatakować miejsce cięcia. W październiku, zanim
zaczną się przymrozki, wykonuje się ostatnie cięcie.

do wzrostu.

Jak często?
Przycinanie konieczne jest w zależności od rośliny i miejsca, w którym
Dlaczego?
ona rośnie, dwa razy w roku. Należy je wykonywać na początku i pod
Cięcie pielęgnacyjne: żywopłoty i krzewy rosną bujniej i są zdrowsze, koniec lata. W przypadku cięcia formującego ważne jest, żeby pędy nie
jeśli regularnie usuwane są stare, chore czy zaatakowane przez grzyby były zbyt długie. Wtedy łatwiej jest utrzymać pożądany kształt. Zaleca
części rośliny. Dzięki cięciu do rośliny dociera więcej światła, co korzyst- się więc wykonać cięcie raz w tygodniu.
nie wpływa na jej zdrowy i właściwie ukierunkowany wzrost.
GARDENA - PORADY
Cięcie formujące: odpowiednie i misterne przycinanie nadaje roślinom Jeśli przycinają Państwo żywopłot w taki sposób, że jest on szerszy
kształt. Takim cięciem można szybko i łatwo zrobić z drzewka bukszpa- w dolnych partiach, to gwarantuje to dostęp odpowiedniej ilości światła
nu spiralę, kulę albo stożek.
i ciepła także dolnym partiom krzewu.

Cięcie żywopłotów i krzewów – pełen komfort

GARDENA nożyce do cięcia
żywopłotu

GARDENA ręczne nożyce
do żywopłotu

Do regularnego przycinania lub formowania.
Do dokładnego przycinania małych żywopłotów
Dostępne w dwóch wersjach – zasilane silnikiem bądź precyzyjnego wykończenia.
elektrycznym lub ogniwem akumulatorowym.

GARDENA nożyce akumulatorowe
do cięcia krzewów
Do bezprzewodowego przycinania, formowania
i pielęgnacji małych żywopłotów i krzewów
ozdobnych.
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Nożyce elektryczne i akumulatorowe do żywopłotu
Nożyce do żywopłotu EasyCut

Nożyce do żywopłotu ErgoCut

Nożyce do żywopłotu HighCut

Do komfortowego przycinania żywopłotów.
Proste i lekkie w obsłudze. Dostępne w wersji
z silnikiem elektrycznym i ogniwem akumulatorowym.

Dzięki innowacyjnej obrotowej głowicy tnącej
w zakresie 90° możliwe jest przycinanie żywopłotu w wygodnej pozycji – bez konieczności
zmieniania położenia rąk.

Dzięki trzonkowi teleskopowemu o zasięgu
do 3 m możliwe jest przycinanie wysokich żywopłotów z poziomu ziemi bez użycia drabiny.

Ręczne nożyce do żywopłotu
Classic nożyce do żywopłotu 540 FSC® pure Comfort nożyce do cięcia i formowania krzewów

Lekki i klasyczny model, wytrzymały i do długotrwałego użytku. Wygodna obsługa dzięki
drewnianym uchwytom.

Szczególnie polecane do formowania krzewów
np. bukszpanu. Mają wygodny uchwyt z wkładkami żelowymi i są bardzo lekkie.

Art. nr 391

Art. nr 399

Akumulatorowe nożyce do cięcia krzewów
ComfortCut akumulatorowe nożyce
do cięcia krzewów i brzegów trawnika
Bezprzewodowe nożyce do przycinania bukszpanu, krzewów i drzew.
Poręczne, lekkie i wydajne narzędzie do wielu
zastosowań. Z drugim dodatkowym nożem
do przycinania brzegów trawnika w komplecie.
Art. 8897
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Cięcie kwiatów
Ogród pełen bujnie kwitnących kwiatów jest
szczególnie piękny i efektowny. Regularnie przeprowadzane zabiegi przycinania sprawią, że
Państwa ogród będzie wyglądał jak dzieło sztuki.
Dlaczego?
Cięcie służy kształtowaniu krzewów ozdobnych oraz pobudzeniu
wzrostu. Dużo krzewów zakwita drugi raz, jeśli latem zostaną przycięte.
Przekwitłe kwiaty należy regularnie usuwać, żeby przedłużyć okres
kwitnienia.

Kiedy?
Kwitnące krzewy mrozoodporne należy przycinać w miesiącach zimowych w bezmroźne dni. Krzewy wrażliwe na mróz jak np. róże lepiej
znoszą cięcie wiosną, od początku do połowy marca.
Jak często?
Należy przycinać rośliny raz w roku oraz ewentualnie drugi raz po zakończeniu okresu kwitnienia.

GARDENA - PORADY
Należy usunąć boczne gałązki bezpośrednio przy rozwidleniu. Cięcie
u roślin z pąkami wykonuje się zawsze bezpośrednio nad pąkiem.

Classic sekator ogrodowy

Comfort sekator ogrodowy

Comfort sekator ogrodowy SmartCut

Klasyczny pod względem wyposażenia i materiału sekator do kwiatów i młodych pędów.

Szczególnie wydajny, komfortowy w obsłudze,
z ergonomiczną rękojeścią. Możliwość regulowania rozwarcia rękojeści – pozwala na indywidualne dopasowanie do każdej dłoni.

Mocne cięcie. Mechanizm zapadkowy zwiększa
siłę cięcia do 150%. Polecany do grubszych
gałęzi i zdrewniałych pędów.

Art. nr 8754

Art. nr 8792

Art. nr 8798
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Pielęgnacja
Piękne i zdrowe rośliny wymagają pielęgnacji oraz
od czasu do czasu spryskiwania, zastosowania
nawożenia czy środków ochrony roślin.
Dlaczego?
Do zdrowego wzrostu i obﬁtego kwitnienia rośliny potrzebują nie tylko
dobrej gleby i wystarczającej ilości wody, lecz również składników
odżywczych, które nie zawsze znajdują się w glebie. Nawożenie
skutecznie wyrównuje straty spowodowane zbiorem plonów bądź
wypłukiwaniem gleby. Do zwalczania chorób i szkodników stosuje się
środki ochrony roślin. Opryskiwacze skutecznie rozpylą we właściwych miejscach zarówno nawozy jak i środki ochrony roślin.
Kiedy należy nawozić?
Rośliny należy nawozić wiosną czyli w początkowej fazie ich wzrostu. Nawozy mineralne stosuje się jesienią (jako nawóz „na zapas”). Jeśli rośliny
zaatakowały szkodniki, to należy działać szybko.
Jak często należy nawozić?
Rośliny należy nawozić raz w roku, albo w zależności od potrzeby
i rodzaju nawozu, ponownie latem. Należy przestrzegać zaleceń w przypadku środków ochrony roślin dotyczących stosowania poszczególnych
produktów.
Opryskiwacz 0,5 / 1,0 l

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

Wielofunkcyjny opryskiwacz
do użytku w domu i ogrodzie.
Ergonomicznie ukształtowany
uchwyt. Dysza rozpylająca z płynną regulacją strumienia. Wskaźnik
poziomu napełnienia.

Do pielęgnacji roślin w ogrodzie,
z ergonomicznym uchwytem
i wskaźnikiem poziomu napełnienia. Opcjonalnie z wózkiem marki
GARDENA, który umożliwia wygodny i komfortowy transport.

Art. nr 804/805

Art. nr 822

GARDENA - PORADY
Przy nawożeniu obowiązuje zasada: im mniej tym lepiej. Dlatego
należy odmierzyć dokładnie zalecaną dawkę nawozu. Ważne jest
również, żeby nawóz rozprowadzać tylko na wilgotnej glebie przy
zachmurzonym niebie.
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Przekopywanie gleby
Gleba stanowi podstawę zdrowego rozwoju wszystkich roślin. Jest tak samo ważna dla warzyw, roślin
na rabatkach czy dla trawnika. Rośliny w Państwa
ogrodzie potrzebują przede wszystkim zdrowej
i bogatej w składniki odżywcze gleby, żeby mogły
rosnąć i bujnie kwitnąć. Z tego powodu należy ją
od czasu do czasu przekopać.
Dlaczego?
Z czasem na skutek zmian atmosferycznych oraz obsadzenia
roślinami gleba staje się mniej zdrowa i traci swoje właściwości, nie
przepuszcza wody i składników odżywczych. Podłoże musi być więc
regularnie przekopywane i spulchniane, żeby rośliny mogły znowu
zdrowo i bujnie rosnąć.
Jak?
Przy przekopywaniu należy pracować w sposób systematyczny:
podzielić obszar na paski i następnie wykopać mały rowek (ok.
25-30 cm szerokości, na głębokość łopaty). Odłożyć glebę na bok,

pozostawiając rowek pusty. Następnie należy przejść do kolejnego
paska i wykopać taką samą ilość gleby oraz wrzucić ją do pierwszego rowka. Jednocześnie należy rozdrobnić bryły ziemi. Według tego
schematu należy przekopać cały obszar ogrodu. Na końcu ostatni
rowek należy wypełnić ziemią pozostałą z wykopania pierwszego
rowka.
Kiedy i jak często?
Przekopywanie zaleca się wykonać zawsze przy zakładaniu nowych
rabat oraz przy silnym zachwaszczeniu rabat. Glebę w już istniejących
rabatach należy przekopać jesienią, po ich posprzątaniu.
W przypadku gleby gliniastej spulchnianie zalecane jest co roku. Gleby piaszczyste i bogate w humus wystarczy intensywnie spulchniać
co dwa lata.

GARDENA - PORADY
Podczas spulchniania warto wymieszać z glebą piasek i kompost. Tak
przygotowane podłoże zatrzymuje wodę i składniki odżywcze oraz przepuszcza jednocześnie tlen. To umożliwia z kolei łatwe rozluźnianie gleby
oraz skraca cykle spulchniania.

Do uprawiania gleby GARDENA przygotowała w roku 2012 nowe narzędzia –
ergonomiczne i komfortowe narzędzia z serii Terraline™.
Szpadel GARDENA Terraline™ nadaje się idealnie do przekopywania gleby.

GARDENA szpadel Terraline™

Bezpieczna i wygodna praca
Komfortowe przekopywanie –
bardzo szeroki uchwyt w kształcie litery D umożliwia wygodne trzymanie szpadla obiema rękami. Narzędzie dobrze leży
w dłoni.
Ergonomia i ochrona nadgarstków –
amortyzator Softec™ tłumi wstrząsy podczas kopania.
Łatwe przekopywanie i mniejsze ryzyko zranienia
w przypadku poślizgnięcia – ekstra duża, trwała listwa
chroniąca stopę.
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Pielęgnacja rabat
Warunkiem posiadania ogrodu zachwycającego bujnymi rabatami oraz jędrnymi owocami i warzywami
jest odpowiednia uprawa gleby. Sadzenie roślin, spulchnianie i napowietrzanie oraz sprzątanie i usuwanie chwastów to czynności, które należy wykonywać regularnie.
Sadzenie roślin

Spulchnianie i napowietrzanie

Sprzątanie i usuwanie chwastów

Co sadzić?
Przy kształtowaniu ogrodu Państwa fantazja
nie jest niczym ograniczona. Tylko od Państwa zależy, czy ogród będzie tonął w morzu
wspaniałych i kolorowych kwiatów, czy będą
w nim rosnąć warzywa, owoce czy też będzie
to ogród pełen ziół.

Dlaczego należy spulchniać i napowietrzać
glebę?
Spulchniona i bogata w składniki odżywcze
gleba jest podstawowym warunkiem sukcesów
w uprawianiu ogrodu. W dobrze rozluźnionej
glebie dobrze rozwijają się korzenie. Lepiej
przenika przez nią również woda deszczowa
oraz ta, którą nawadniamy ogród.

Dlaczego należy sprzątać ogród i usuwać
chwasty?
Sprzątanie i usuwanie chwastów to ważne
zadanie. Jeśli liście, mchy lub ścięta trawa
zalegają zbyt długo na rabatach, to zagraża
im inwazja szkodników i choroby. Chwasty
pozbawiają glebę składników odżywczych,
których potrzebują rośliny oraz hamują ich
rozwój.

Kiedy i jak często?
Przygotowania do sadzenia roślin w ogrodzie
mogą rozpocząć się już w okresie od stycznia
do kwietnia. Sadzonki można przygotować
w miseczkach lub doniczkach w domu.
Jeśli chcemy posiać rośliny bezpośrednio
w gruncie bądź założyć trawnik, należy
odczekać, kiedy miną przymrozki. Od połowy
września trzeba koniecznie zasadzić rośliny
kwitnące wiosną, ponieważ cebulki wsadzone
za późno są bardziej wrażliwe na przymrozki
i powoduje to mniej obﬁte kwitnienie.

Kiedy i jak często?
Zaleca się głębokie spulchnianie gleby jesienią
po sprzątnięciu rabat. Jeśli jednak nie zrobią
Państwo tego jesienią, należy to nadrobić
na początku roku kalendarzowego, po ustąpieniu przymrozków. Regularnie raz w tygodniu
należy również przeprowadzać lżejsze spulchnianie podłoża na rabatach.

Kiedy i jak często?
Najlepiej jest regularnie usuwać liście, mchy,
ściętą trawę albo chwasty. To zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników.
Chwasty rosną najintensywniej wiosną i latem,
a liście przysparzają najwięcej pracy jesienią.
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GARDENA combisystem
Praca w ogrodzie wymaga zastosowania różnorodnych narzędzi do uprawy gleby: do sadzenia roślin, spulchniania i napowietrzania czy też do sprzątania i usuwania chwastów. Do każdego trzonka
marki GARDENA pasują różne narzędzia combisystem – w zależności od potrzeby.
Duża śruba mocująca gwarantuje bezpieczne i stabilne połączenie narzędzia z trzonkiem.

GARDENA combisystem trzonki
1

combisystem trzonki drewniane FSC® pure

Wykonane z wysokogatunkowego, elastycznego drewna jesionowego, które tłumi drgania
i zapewnia wygodną obsługę.

2

combisystem trzonek aluminiowy

Lekki i wygodny trzonek z osłoną zapobiegającą ślizganiu się dłoni podczas pracy.
Art. nr 3734

Art. nr 3723/3725/3728
3

combisystem trzonki teleskopowe

Do wygodnej pracy na wysokości do ok. 5 m
lub 6 m, możliwość swobodnego wysuwania
trzonka w odstępach co 26 cm.
Art. nr 3711/3712

4

combisystem trzonek aluminiowy ergoline

Wygodna praca w pozycji wyprostowanej.
Lekki i wygodny: z ergonomicznie wyproﬁlowanym uchwytem i powłoką z tworzywa
sztucznego zapewniającą wygodną pracę.
Art. nr 3745
1
2
3
4
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Sadzenie

Spulchnianie i napowietrzanie

combisystem obsypnik

combisystem motyczka
prostokątna, 3 zęby

combisystem pazurki

combisystem kultywator
gwiazdkowy

Optymalny przyrząd do uprawy
warzyw. Do obsypywania warzyw,
równomiernego i prostego
ciągnięcia bruzd. Łatwo wbija się
w grunt.

Do robienia rowków, okopywania, pielenia, napowietrzania i wyrównywania
gleby. Brzeszczot lekko wchodzi
w podłoże. Motyczka do pielęgnacji
roślin bez uszkadzania korzeni

Spulchnianie i napowietrzanie
gleby bez uszkadzania korzeni roślin. Przyrząd optymalny
do pracy w gruncie kamienistym
oraz w ciasnych rzędach upraw.

Dzięki specjalnie uformowanym
ruchomym gwiazdkom bardzo dobrze kruszy glebę. Jest
to warunek uzyskania optymalnej
wydajności z wysianych nasion.

Polecana długość trzonka: 150 cm

Polecana długość trzonka: 130 lub 150 cm

Polecana długość trzonka: 130 cm

Polecana długość trzonka: 150 cm

Art. nr 3118

Art. nr 3219

Art. nr 3166

Art. nr 3196

Sprzatanie i usuwanie chwastów
combisystem motyczka

combisystem grabie metalowe

combisystem motyczka

combisystem regulowane
grabie wachlarzowe

Do łatwego usuwania chwastów.

Do grabienia, wyrównywania podłoża na rabatach i uprawy gleby.

Do okopywania i pielenia roślin
okopowych.

Dzięki możliwości regulacji odstępów pomiędzy zębami nadają się
do wygodnego zbierania drobnych
i dużych odpadków ogrodowych.

Polecana długość trzonka: 150 cm

Polecana długość trzonka: 150 cm

Polecana długość trzonka: 150 cm

Polecana długość trzonka: 130 cm

Art. nr 3113

Art. nr 3178

Art. nr 3190

Art. nr 3103

Łopatka do kwiatów

Widełki do kwiatów

Sadzarka do cebul kwiatowych

Wycinak do chwastów

Do sadzenia i przesadzania roślin.
Bez możliwości przedłużenia za
pomocą trzonka.

Do sadzenia i przesadzania
kwiatów bez uszkadzania korzeni.
Bez możliwości przedłużenia za
pomocą trzonka.

Do wykonywania otworów pod
Do łatwego usuwania chwastów.
cebulki kwiatów. Wygodna obsługa Bez możliwości przedłużenia za
dzięki mechanizmowi zgarniające- pomocą trzonka.
mu i wysypującemu ziemię.

Art. nr 8936

Art. nr 8938

Art. nr 3412

GARDENA małe narzędzia

Art. nr 8932
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Czyszczenie i sprzątanie
Liście, mech, ścięta trawa albo zalegający śnieg
sprawiają, że pracy wokół domu nie brakuje.
Dzięki produktom marki GARDENA mogą Państwo skutecznie ułatwić sobie sprzątanie i czyszczenie najbliższego otoczenia.
GARDENA combisystem
Szereg narzędzi do czyszczenia fug, zamiatania, szorowania, czyszczenia rynien dachowych bądź odśnieżania.
Wystarczy po prostu połączyć narzędzie z odpowiednim trzonkiem.

GARDENA wieszak do narzędzi
Wszystko na swoim miejscu: wygodne przechowywania narzędzi ogrodniczych na wieszaku marki GARDENA.
GARDENA odkurzacz ogrodowy / dmuchawa
Do skutecznego i łatwego usuwania liści i odpadów.
GARDENA rękawice
Niezawodne rękawice marki GARDENA pomogą ochronić Państwa ręce
podczas prac pielęgnacyjnych w ogrodzie, czyszczenia i sprzątania.

Czyszczenie fug

Zamiatanie

Czyszczenie

Prace na wysokości

combisystem szczotka
do czyszczenia fug M

combisystem szczotka
do zamiatania ulicy

combisystem ściągaczka
do wody

combisystem przyrząd do
czyszczenia rynien dachowych

Do łatwego czyszczenia i udrażniania rynien. Bezstopniowo regulowane złącze pozwala na indywidualne ustawienie kąta pracy.

Do czyszczenia fug i brzegów ścian.
Posiada twarde włosie z metalu oraz Do zamiatania ścieżek, tarasów,
skrobak do usuwania uporczywego podwórka, podjazdów do garażu
brudu.
etc. Ze skrobakiem do usuwania
udeptanego brudu i mokrych liści.

Do szybkiego i sprawnego usuwania wody z kamiennych podłóg
i gładkich powierzchni. Posiada
trwałą listwę z gumy komórkowej.

Polecana długość trzonka: 130 lub 150 cm

Polecana długość trzonka: 130 lub 150 cm

Polecana długość trzonka: 130 lub 150 cm

Polecany trzonek teleskopowy combisystem

Art. nr 3605

Art. nr 3621

Art. nr 3642

Art. nr. 3650

Rabaty i gleba | 15

Narzędzia zimowe

Przechowywanie

combisystem łopata do śniegu KST

Wieszak do narzędzi

Do cichego odśnieżania nierównych powierzchni Oszczędny sposób przechowywania domowych
takich jak posadzki kamienne, brukowe czy
i ogrodowych narzędzi.
wyłożone kaﬂami. Polecany aluminiowy trzonek
ergoline.
Dopuszczalne obciążenie: 60 kg
Szerokość pracy: 40 cm

(maks. obciążenie pojedynczego uchwytu 10 kg)

Polecana długość trzonka: 130 cm

Maks. średnica trzonka: od 18 do 40 mm

Art. nr 3240

Art. nr 3501

Usuwanie liści i odpadków ogrodowych
Dmuchawa AccuJet 18-Li

Odkurzacz/dmuchawa ogrodowa
ErgoJet 3000

Do łatwego i poręcznego usuwania liści,
Komfortowe urządzenie z 3 funkcjami:
śmieci i ściętej trawy wokół domu i garażu oraz dmuchania, odkurzania i rozdrabniania.
w ogrodzie.
Łatwa zmiana z trybu dmuchania na odkurzanie i odwrotnie, bez użycia narzędzi dzięki
opatentowanej funkcji ClickFit.
Art. nr 9333

Art. nr 9332

Rękawice
Rękawice ogrodnicze
Polecane do lekkich prac ogrodniczych np. grabienia i cięcia.

Wykonane z wysokiej jakości
bawełny z nieprzemakalną powłoką
po stronie dłoni.

Skórzane rękawice ogrodnicze

Art. nr 595

Art. nr 570

Do ochrony rąk podczas ciężkich
i długotrwałych prac.

Więcej informacji o marce GARDENA
Ten prospekt przedstawia jedynie część produktów marki GARDENA. Cały asortyment
znajduje się na stronie internetowej www.gardena.pl. Poza tym znajduje się tu również
wiele cennych wskazówek dotyczących pracy w ogrodzie i jego kształtowaniu.

Kalendarium ogrodowe
Sty Luty Marz. Kw. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz. Paź. Lis. Gru.
Cięcie drzew
Żywopłoty i krzewy – cięcie pielęg.
Żywopłoty i krzewy – cięcie form.
Cięcie kwiatów
Pielęgnacja roślin
Zakładanie nowych rabat
Przekopanie gleby
Sadzenie
Spulchnianie i napowietrzanie
Sprzątanie i czyszczenie

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa
Tel. 22/ 330 96 00
E-mail: gardena@husqvarna.pl
www.gardena.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian związanych z postępem
technicznym.

Art. nr 47200-11

