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2  | GARDENA

GARDENA – wszystko o ogrodzie
Produkty wysokiej jako ci. Pi kne ogrody.

GARDENA – kompletny asortyment
GARDENA oferuje wszystko, co potrzebne jest do 

optymalnej piel gnacji ogrodu. Czy to produkty do 

piel gnacji trawnika, drzew i krzewów, narz dzia do 

uprawy gleby, urz dzenia nawadniaj ce czy te  pompy 

– GARDENA ma to wszystko w swoim asortymencie. 

Wszystko, co jest potrzebne dla perfekcyjnego ogrodu.

GARDENA – system
Rozwi zania systemowe wyró niaj  produkty 

marki GARDENA i s  one obecne w wielu grupach 

produktów. Je li kto  raz zdecyduje si  na produkty 

GARDENA, b dzie zawsze do nich wraca .

GARDENA – o ka dej porze roku
Produkty GARDENA przez ca y rok gwarantuj

optymaln  piel gnacj  Pa stwa ogrodu i bez 

wzgl du na por  roku utrzymuj  go w dobrej 

kondycji.

GARDENA – zalety

1. Jako

Produkty GARDENA znane s  ze swojej wyj tkowo

wysokiej jako ci i niezawodno ci. Ca y proces pro-

dukcji podlega cis ej, cyklicznej kontroli.

2. Innowacyjno  / technologia

GARDENA tworzy produkty, które u atwiaj  prac

w ogrodzie, jak tylko jest to mo liwe i sprawiaj ,        

e jest ona bardziej wydajna. Dlatego wi c, portfolio 

produktów jest ci gle rozwijane i ulepszane przy 

zastosowaniu najnowszych technologii.

3. Ergonomia / komfort

GARDENA przywi zuje du  wag  do ergonomii 

swoich produktów. Musz  one by   dobrze dopasowa-

ne do d oni i u atwia  prac  w ogrodzie. 

4. Serwis

Kompetentne punkty serwisowe GARDENA wiadcz

us ugi w zakresie naprawy b d  konserwacji produk-

tów. Wi cej na stronie www.gardena.pl 
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Spis tre ci

GARDENA oferuje odpowiednie narz dzia

do ka dej pracy.

Trawnik

Pi kny trawnik jest centralnym punktem ka dego 

ogrodu. Jego piel gnacja jest konieczna, je li ma 

by  soczy cie zielony i g sty. GARDENA oferuje od-

powiednie produkty do piel gnacji ma ych i du ych 

trawników.

Wi cej od strony  ...............................................  4

Rabaty i uprawa gleby

Podstawowym warunkiem bujnego wzrostu ro lin 

jest bogata w sk adniki od ywcze gleba. Dzi ki 

produktom GARDENA uprawa gleby jest atwiejsza 

i wydajniejsza. 

Wi cej od strony  .............................................  11

Drzewa, ywop oty,

krzewy i kwiaty

W a ciwe zabiegi piel gnacyjne jak regularne 

ci cie i nawo enie pozwalaj  utrzyma  drzewa, 

ywop oty, krzewy i kwiaty w dobrej kondycji. 

Wi cej od strony  ...............................................  8

Nawadnianie 

Odpowiednie nawadnianie jest nieodzowne, eby 

trawnik i wszystkie ro liny by y zielone i w dobrej 

kondycji nawet podczas upalnych, suchych dni. 

GARDENA oferuje wi c szerok  ofert  produktów 

do ró nych zastosowa .

Wi cej od strony  .............................................  14
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Wieloletnie do wiadczenie eksperta w zakresie piel gnacji ogrodów i trawników b dzie pomocne w utrzymaniu zdrowego i soczy cie zielonego 

trawnika. Do ka dego zadania przeznaczone jest doskona e narz dzie, które u atwi piel gnacj  i ukszta towanie trawnika zgodnie z Pa stwa

wyobra eniem. GARDENA oferuje Pa stwu  odpowiednie produkty do piel gnacji zarówno ma ych, jak i du ych trawników. 

Pierwszym krokiem i zarazem najwa niejszym zadaniem jest regularne koszenie. 

GARDENA zaprasza do wyboru kosiarki, która odpowiada Pa stwa potrzebom.

Koszenie trawnika

GARDENA piel gnacja trawnika

Aby Pa stwa trawnik by  jeszcze adniejszy

Koszenie trawnika Podkaszanie Przycinanie

brzegów trawnika

Wertykulacja             

i aeracja

Wysiew nasion             

i nawo enie

Piel gnacja

Wszystkie produkty i wi cej informacji

na stronie: www.gardena.pl

GARDENA kosiarki b bnowe 

Spe niaj  najwy sze oczekiwania.

Nó  b bnowy i nó  dolny cinaj  traw  na zasadzie

 bezkontaktowej.

Perfekcyjne ci cie jak za pomoc  no yc – trawnik jak

 na polu golfowym.

GARDENA kosiarki rotacyjne

Dobra jako  ci cia trawy w ogrodach przydomowych

 i dzia kowych.

Ostrze no a poruszaj cego si  poziomo podnosi i cina

d b a trawy.

Umo liwia koszenie du ych powierzchni w krótkim czasie.
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Kosiarki elektryczne

PowerMaxTM

Komfortowe i wydajne kosiarki 

z wysoko wydajnym silnikiem          

o wysokim momencie obrotowym. 

Do trawników o powierzchni do  800 m²,

do wysokiej i wilgotnej trawy

Ab UVP* € 99,99 

Art. nr 4037

Kosiarki b bnowe 

Dok adne i czyste ci cie jak przy 

pomocy no yczek. Por czna, cicha 

i atwa do prowadzenia.

Do trawników o powierzchni do 500 m²

Dost pna w wersji: r cznej, akumulatoro-

wej i b bnowej.

Kosiarka akumulatorowa 

PowerMaxTM

Bezprzewodowe koszenie dzi ki

wydajnemu akumulatorowi litowo-

jonowemu. Por czna, lekka i cicha.  

Bezprzewodowe koszenie trawnika

o powierzchni do 400 m²

Ab UVP* € 399,99

GARDENA elektryczna kosiarka PowerMaxTM 36 E
Komfortowa i wygodna

 Kompaktowa budowa
 i oszcz dny sposób
 przechowywania
 Z uchwytem sk adanym za pomoc
 zatrzaskowej d wigni

 Komfortowe koszenie
 trawnika
 Wydajny silnik o mocy 1500 W
 i wysokim momencie obrotowym

 Zwrotna i atwa do prowadzenia
 Ko a z mi kkiego tworzywa,   
 wyposa one w specjalny bie nik

 Wska nik nape niania
 Kosz na ci t  traw
 z okienkiem wskazuj cym
 poziom nape nienia

 Prosta regulacja wysoko ci koszenia
 5-stopniowa, centralna regulacja wysoko-

ci koszenia, w odst pach 20 – 60 mm 

 Szerokie zastosowanie
 Mo liwo  wyboru pomi dzy
 opcj  koszenia i zbierania ci tej trawy
 b d  koszenia i mulczowania
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Podkaszanie

Podk. y kowa SmallCut 300 

Lekka, por czna podkaszarka do 

drobnych prac porz dkowych.

Do ma ych ogrodów

Art. nr 8845

Podk. y kowa EasyCut 400 

Do przycinania d ugich brzegów 

trawnika i trudno dost pnych

miejsc. 

Do ogrodów rodzinnych

Art. nr 8846

Podkaszarka AccuCut 450 Li 

Bezprzewodowe podkaszanie 

dzi ki zasilaniu wydajnym aku-

mulatorem litowo-jonowym. 

Do du ych ogrodów

Art. nr 8841

Podk. y kowa ProCut 1000 

Do du ych powierzchni z g st

traw , chwastami i dziko 

rosn cymi ro linami. 

Do zaro ni tych ogrodów

Art. nr 8852

W miejscach trudno dost pnych dla kosiarki idealnie sprawdza si  podkaszarka. Modele elektryczne b d  zasilane akumulatorem szybko i wygodnie 

wyrównaj  brzegi trawnika. Do ma ych, du ych oraz zaro ni tych ogrodów.  

Trawnik wygl da estetycznie, je li jego powierzchnia i brzegi s  tej samej wysoko ci. GARDENA oferuje no yce do trawy zasilane akumulatorem albo mechaniczne.

Classic obrot. no yce do trawy  

Do precyzyjnego przycinania

brzegów trawnika – tak e

w trudno dost pnych miejscach.

Art. nr 8731

Przycinanie brzegów trawnika

Comfort obrot. no yce do trawy 

Wygodne trzymanie i lekkie ci cie

dzi ki ergonomicznemu kszta towi

uchwytu.

Art. nr 8735

Comfort obrotowe no yce

do przycinania trawy z trzonkiem 

Do atwego i precyzyjnego

przycinania brzegów trawnika

w wyprostowanej pozycji,

bez przeci ania kr gos upa.

Art. nr 8740

ComfortCut no yce akumulatorowe 

do ci cia brzegów trawnika

Bezprzewodowe i komfortowe.

Wygodny uchwyt z regulacj

k tow . Prosta wymiana no y.

Art. nr 8893
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Elektr. wertykulator EVC 1000

Do intensywnej kuracji trawnika. 

Wydajne urz dzenie do gruntow-

nego i skutecznego usuwania

sfi lcowanej trawy, mchu i chwastów. 

Art. nr 4068

Siewnik ogrodowy   

Do równomiernego i precyzyjne-

go rozsiewania nasion, nawozu, 

wapna albo zim  – soli i piasku. 

Wysiew tylko podczas pchania.

Art. nr 430

Wycinak do chwastów  

Do atwego i wydajnego usuwa-

nia chwastów bez konieczno ci

schylania si .

Art. nr 3517

combisystem – grabie do trawy

Do wygodnego usuwania skoszonej 

trawy i li ci. Mo liwo  pod czenia 

grabi do trzonka z serii combisytem.

Art. nr 3381

Elektryczny aerator ES 500  

Do regularnej piel gnacji: szybkie, 

wygodne i delikatne usuwanie 

mchu i sfi lcowanej trawy

z trawnika. 

Art. nr 4066

Wertykulator i aerator usuwaj  z trawnika chwasty, mech i sfi lcowan  traw  oraz u atwiaj  g bokie przenikanie tlenu do gleby.

Siewniki ogrodowe marki GARDENA u atwiaj  precyzyjny wysiew nasion

i nawo enie. 

GARDENA oferuje szeroki wybór narz dzi do piel gnacji trawnika               

np. narz dzia do usuwania chwastów czy skoszonej trawy.

Wertykulacja i napowietrzanie 

Wysiew nasion i nawo enie Piel gnacja
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Drzewa, ywop oty i krzewy wygl daj  naj adniej wtedy, gdy regularnie usuwane s  z nich stare i suche ga zie. Pi knemu wygl dowi s u y równie

dbanie o odpowiedni  wielko  i kszta t ro lin ogrodowych. Za pomoc  sekatorów, no yc i innych narz dzi do piel gnacji drzew i krzewów marki 

GARDENA mo na wykona  te niezb dne zabiegi w sposób wydajny, precyzyjny a zarazem delikatny dla ro liny.

Przycinanie ywop otów

GARDENA drzewa, ywop oty, krzewy i kwiaty

Przegl d najwa niejszych prac.

Art. nr 8875

Przycinanie

ywop otów

Przycinanie

drzew

Przycinanie

krzewów

Przycinanie

kwiatów

Nawo enie

i piel gnacja

Wszystkie produkty i wi cej informacji 

na stronie: www.gardena.pl

Doskona e no yce do ywop otu u atwiaj  prac  oraz oszcz dzaj  czas, który potrzebny jest do przycinania i ci cia formuj cego. Niezale nie od 

tego, jak chcieliby Pa stwo ukszta towa  swój ywop ot, wybieraj c no yce marki GARDENA zawsze dokonaj  Pa stwo dobrego wyboru.

Nasze no yce dost pne s  w wersji elektrycznej b d  akumulatorowej.

GARDENA elektryczne no yce do ywop otów ErgoCut 48

Komfortowa praca w ka dej pozycji

 Szybkie i czyste ci cie

Optymalna geometria no y,  

 przeciwbie ne no e

 Mocny silnik o mocy 550 W 

 Gwarancja mocnego ci cie

 bez przerw w pracy

 Idealna pozycja robocza

 Obrotowa g owica tn ca

 obracana w zakresie 90°

 Lekka i przyjemna praca

Ergonomicznie    

 ukszta towany uchwyt
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Przycinanie drzew

Comfort pi a kab kowa 530

Do grubych ga zi i pni oraz wie ego i suche-

go drewna.

Art. nr 8748

No yce teleskopowe do ga zi StarCut 410 BL 

Do ci cia ga zi o rednicy do 32 mm 

bezpo rednio z poziomu ziemi. Wydajne ci cie

dzi ki zastosowaniu przek adni. Trzonek teles-

kopowy umo liwiaj cy zasi g do 6,5 m.

Art. nr 8782

Pilarka a cuchowa

Do sprawnego i wydajnego ci cia drewna

opa owego, do przerzedzania zagajników          

i utrzymywania drzew w dobrej kondycji

b d cinania mniejszych drzew. 

Art. nr 8860

Classic no yce do ga zi 680 A

Klasyczne no yce kowad owe, idealne do ci cia

twardego, suchego drewna.

Art. nr 8767

Comfort no yce do ga zi 500 BL

Komfortowe i ultra lekkie no yce do ga zi           

z przek adni , idealne do ci cia wie ego 

drewna.

Art. nr 8770

Comfort no yce do ga zi SmartCut

No yce z mechanizmem zapadkowym               

z dodatkow  250 % si  ci cia. Szczególnie  

polecany do grubszych ga zi i konarów.

Art. nr 8773

No yce do ywop otów EasyCut 

Do komfortowego przycinania ywop otów. 

Proste i lekkie w obs udze. Dost pne w wersji 

z silnikiem elektrycznym i ogniwem akumula-

torowym.

Ab UVP* € 59,99

Classic no . do ywop otu  540 FSC® pure

Lekki i klasyczny model, wytrzyma y i do 

d ugotrwa ego u ytku. Wygodna obs uga

dzi ki drewnianym uchwytom.

Art. nr 391

No yce do ywop otów ErgoCut

Dzi ki innowacyjnej obrotowej g owicy

tn cej w zakresie 90° mo liwe jest przyci-

nanie ywop otu w wygodnej pozycji – bez 

konieczno ci zmieniania po o enia r k.

Ab UVP* € 139,99

No yce do ywop otów HighCut

Dzi ki trzonkowi teleskopowemu o zasi gu

do 3 m mo liwe jest przycinanie wysokich 

ywop otów z poziomu ziemi bez u ycia

drabiny.

Ab UVP* € 209,99

Comfort no . do ci cia i formowania krzewów 

Szczególnie polecane do formowania krzewów 

np. bukszpanu. Maj  wygodny uchwyt i s

bardzo lekkie.

Art. nr 399

Elektryczne i akumulatorowe no yce do ywop otów

No yce mechaniczne do ywop otu

Stare b d  suche ga zie i konary nale y regularnie usuwa . GARDENA oferuje  Pa stwu produkty odpowiednie do w a ciwej piel gnacji.
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Ci cie kwiatów

Nawo enie i piel gnacja

Opryskiwacz ci nieniowy 5 l

Do piel gnacji ro lin w ogrodzie, z ergonomicznym 

uchwytem i wska nikiem poziomu nape nienia. 

Opcjonalnie z wózkiem marki GARDENA, który 

umo liwia wygodny i komfortowy transport.

Art. nr 822

Classic sekator ogrodowy

Klasyczny pod wzgl dem wyposa enia                    

i materia u sekator do kwiatów

i m odych p dów.

Art. nr 8754

Comfort sekator ogrodowy

Wydajny i komfortowy w obs udze. Regulowane 

rozwarcie r koje ci – pozwala na dopasowanie 

do ka dej d oni.

Art. nr 8792

Przycinanie krzewów

ComfortCut akumulatorowe no yce do 

ci cia krzewów i brzegów trawnika

Bezprzewodowe no yce do przycinania 

bukszpanu, krzewów i drzew. Por czne, lekkie 

i wydajne narz dzie do wielu zastosowa .

Z wymiennymi no ami np. do trawy. 

Art. nr 8897

Opryskiwacz 0,5 / 1,0 l

Wielofunkcyjny opryskiwacz do u ytku w domu 

i ogrodzie.  Ergonomicznie ukszta towany

uchwyt. Dysza rozpylaj ca z p ynn  regulacj

strumienia. Wska nik poziomu nape nienia.

Art. nr 804/805

Comfort sekator ogrodowy SmartCut

Mocne ci cie. Mechanizm zapadkowy zwi ksza

si  ci cia do 150 %.  Polecany do grubszych 

ga zi i zdrewnia ych p dów.

Art. nr 8798

Ci cie sprawia, e ró e i krzewy staj  si  pi kne, a krzewy zadbane. Sekatory ogrodowe marki GARDENA szybko poradz  sobie z tym zadaniem. 

Do ka dego zadania istnieje perfekcyjne narz dzie.

Odpowiednia piel gnacja i nawo enie przyczyni  si  do tego, e Pa stwa ogród stanie si  rajskim ogrodem.

Do koryguj cego ci cia krzewów, jak równie  ci cia formuj cego idealnie nadaj  si  no yce akumulatorowe do krzewów.
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Przekopywanie

Gleba stanowi podstaw  rozwoju wszystkich ro lin. Jej optymaln  upraw  zapewniaj  narz dzia marki GARDENA. Pomog  w tym szpadle i inne 

narz dzia. Produkty z serii GARDENA combisystem daj  Pa stwu wiele mo liwo ci zarówno w zakresie uprawy gleby, jak i prac porz dkowych        

w ogrodzie i wokó  domu.

Przy zak adaniu nowej rabaty nale y najpierw przekopa  albo spulchni  ziemi .

Nadaj  si  do tego ergonomicznie ukszta towane i komfortowe du e narz dzia

jak np. ró norodne opaty.

Alternativ 

mit T-Griff

GARDENA szpadel TerralineTM

Komfortowe przekopywanie

Komfortowe przekopywanie – bardzo szeroki uchwyt

 w kszta cie litery D umo liwia wygodne trzymanie szpadla

 obiema r kami. Narz dzie dobrze le y w d oni.

Ergonomia i  ochrona nadgarstków – amortyzator     

 Softem™ t umi wstrz sy podczas kopania.

atwe przekopywanie i mniejsze ryzyko

 zranienia w przypadku po lizgni cia – ekstra du a,

 trwa a listwa chroni ca stop .

Ab UVP* € 44,99

Przekopywanie Spulchnianie            

i napowietrzanie

Uprawa gleby Sprz tanie

i czyszczenie

Narz dzia zimowe Ma e narz dzia

Rabaty i uprawa gleby

Prawid owe przygotowanie gleby – krok po kroku

Wszystkie produkty i wi cej informacji 

na stronie: www.gardena.pl
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combisystem grabie metalowe

Do grabienia, wyrównywania pod o a na raba-

tach i uprawy gleby.

Polecana d ugo  trzonka: 150 cm  

Art. nr 3178

combisystem motyczka prostok tna, 3 z by

Do robienia rowków, okopywania, pielenia, 

napowietrzania i wyrównywania gleby. Du y

brzeszczot lekko wchodzi w pod o e.

Polecana d ugo  trzonka: 130 lub 150 cm

Art. nr 3219

Narz dzia GARDENA combisystem: jeden trzonek - wiele narz dzi - ró norodne zastosowania

Praca w ogrodzie wymaga zastosowania ró norodnych narz dzi do uprawy gleby na grz dkach warzywnych i rabatach kwiatowych, do sprz tania 

cie ek ogrodowych i tarasów, do usuwania li ci z trawnika b d  od nie ania. Do ka dego trzonka pasuj  wszystkie narz dzia, a du a ruba mocuj ca 

gwarantuje bezpieczne i stabilne po czenie narz dzia z trzonkiem.

1 combisystem trzonki drewn. FSC® pure

Wykonane z wysokogatunkowego, elastycznego 

drewna jesionowego, które t umi drgania i za-

pewnia wygodn  obs ug . Art. nr 3723/3725/3728 

2 combisystem trzonek aluminiowy

Lekki i wygodny trzonek z os on  zapobiegaj c

lizganiu si  d oni podczas pracy. Art. nr 3734 

3 combisystem trzonki teleskopowe

Do wygodnej pracy na wysoko ci do ok. 5 m 

lub 6 m. Mo liwo  swobodnego wysuwania 

trzonka w odst pach co 26 cm. Art. nr 3711/3712

4 combisystem trzonek aluminiowy ergoline

Wygodna praca w pozycji wyprostowanej. Lek-

ki i wygodny: z ergonomicznie wyprofi lowanym 

uchwytem i pow ok  z tworzywa sztucznego 

zapewniaj c  wygodn  prac . Art. nr 3745

1
2

3

4

Spulchnianie i napowietrzanie Uprawa gleby

combisystem pazurki

Spulchnianie i napowietrzania gleby bez uszkadzania 

korzeni ro lin. Przyrz d optymalny do pracy w grun-

cie kamienistym oraz w ciasnych rz dach upraw.

Polecana d ugo  trzonka: 130 cm

Art. nr 3166
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Sprz tanie i czyszczenie

R kawice ogrodnicze

Polecane do lekkich prac ogrodniczych np. grabienia i ci cia. Wykonane z wy-

sokiej jako ci baweny z nieprzemakaln  powok   po wewn trznej stronie doni.

Art. nr 595

Skórzane r kawice ogrodnicze

Do ochrony r k podczas ci kich 

i d ugotrwa ych prac.

Art. nr 570

Dmuchawa AccuJet 18-Li

Do atwego i por cznego usuwania 

li ci, mieci i ci tej trawy wokó

domu i gara u oraz w ogrodzie.

Art. nr 9333

Sadzarka do cebul kwiatowych

Do wykonywania otworów pod 

cebulki kwiatów. Wygodna 

obs uga dzi ki mechanizmowi 

zgarniaj cemu i wysypuj cemu

ziemi .

Art. nr 3412

opatka do kwiatów

Do sadzenia i przesadzania ro lin. 

Wykonana z wysokiej jako ci stali.

Art. nr 8936

Narz dzia zimowe Przechowywanie Ma e narz dzia

combisystem – opata

do niegu KST

Do cichego od nie ania nierównych

powierzchni takich jak posadzki

kamienne, brukowe czy wy o one

kafl ami. Polecany aluminiowy

trzonek ergoline.

Szeroko  pracy: 40 cm 

Polecana d ugo  trzonka:130 cm

Art. nr 3240

Wieszak do narz dzi

Oszcz dny sposób przechowy-

wania domowych i ogrodowych 

narz dzi.

Dopuszczalne obci enie: 60 kg (maks. 

obci enie pojedynczego uchwytu 10 kg) 

Maks. rednica trzonka: od 18 do 40 mm

Art. nr 3501

Odkurzacz / dmuchawa ErgoJet 3000 

Komfortowe urz dzenie z 3 fun-

kcjami: dmuchania, odkurzania 

i rozdrabniania. atwa zmiana                 

z trybu dmuchania na odkurzanie             

i odwrotnie bez u ycia narz dzi dzi ki

opatentowanej funkcji ClickFit.

Art. nr 9332

combisystem – szczotka

do zamiatania ulicy

Do zamiatania cie ek, tarasów, 

podwórka, podjazdów do gara u

itp. Ze skrobakiem do usuwania 

udeptanego brudu i mokrych li ci.

Polecana d ugo  trzonka: 130 lub150 cm

Art. nr 3621

combisystem – szczotka

do czyszczenia fug M

Do czyszczenia fug i brzegów cian. 

Posiada twarde w osie z metalu oraz 

skrobak do usuwania uporczywego 

brudu.

Polecana d ugo  trzonka: 130 lub 150 cm

Art. nr 3605
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GARDENA nawadnianie

I Twój ogród stanie si  zielony i kwitn cy

Odpowiednie nawadnianie ogrodu jest nieodzowne, eby nasadzenia oraz trawnik by y zielone i w dobrej kondycji mimo upalnych i suchych 

dni. Nie ma znaczenia, czy podlewaj  Pa stwo trawnik r cznie, czy chc  t  czynno  ca kowicie b d  cz ciowo zautomatyzowa  – dzi ki

rozwi zaniom oferowanym przez mark  GARDENA zawsze decyduj  si  Pa stwo na minimum nak adów przy jednoczesnym maksimum kom-

fortu. Zapraszamy do wyboru produktu  odpowiadaj cego Pa stwa potrzebom.

Original GARDENA System umo liwia pobranie wody bezpo rednio z kranu i jej transport (np. za pomoc  w a) do miejsca, w którym jest potrzebna.

Transport wody

2 Szybkoz cze

Wystarczy poci gn , aby 

od czy  w  od kranu.  

Art. nr 915

1 Przy cze kranowe

Do pod czenia w a do kranu. 

atw  i bezproblemow  obs ug

umo liwia monta  bez u ycia 

narz dzi.

Art. nr 901

3 Nypel

S u y do przed u enia w a

oraz do po czenia w a         

19 mm (3/4”) z w em

13 mm (1/2”).

Art. nr 931

Licznik wody

Licznik pokazuje na 

wy wietlaczu zu ycie wody. 

Pozwala to na oszcz dzanie

wody oraz umo liwia precyzyj-

ne, zgodne z zapotrzebowa-

niem podlewanie ro lin.

Jest jednym z elementów 

Original GARDENA System, 

wi c mo na go pod czy  do 

kranu, pistoletu zraszaj cego, 

zraszacza albo do pompy.

Art. nr 8188

4 Szybkoz cze ze stopem

Pod czenie ko cówki w a: 

z czenie woda p ynie, 

roz czenie – automatyczne 

zatrzymanie strumienia wody.

Art. nr 913

Transport

wody

Dystrybucja

wody

Nawadnianie

kropelkowe

Sterowanie

nawadnianiem

Pompowanie

Wszystkie produkty i wi cej informacji 

na stronie: www.gardena.pl

1

2

3

4
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Oboj tne, czy trzeba podla  kwiatki doniczkowe na tarasie czy trawnik – GARDENA ma odpowiedni produkt do ka dego zadania.

Dystrybucja wody

Comfort w  SkinTech 

Powoka SkinTech zapobiega: zginaniu, 

tworzeniu si  sup ów i skr caniu si

w a. Ma dobre wa ciwo ci po lizgowe.

D ugo : 20 m,

Ci nienie rozrywaj ce: 30 bar,

Gwarancja: 18 lat

Art. nr 8593

Classic w  ogrodowy 

Wykonany z wysokiej jako ci PVC: du a

wytrzymao  i dugoletnie u ytkowanie.

D ugo : 20 m

Ci nienie rozrywaj ce: 22 bar

Gwarancja: 12 lat

Art. nr 8533

Comfort wózek na w

easyRoll plus

Komfortowe nawijanie w a           

w pozycji stoj cej. Prowadnica 

w a umo liwia równe nawijanie 

w a bez brudzenia r k. Du e ko a

zapewniaj  wygodne przemieszczanie, 

tak e po nierównym pod o u.

Art. nr 2684

Natrysk ogrodowy solo

Art. nr 958

atwy do ustawienia, 

zapewni w ogrodzie

od wie aj cy prysznic

w gor ce dni.

Classic lanca zraszaj ca

Do precyzyjnego zraszania z wi k- 

szym zasi giem. Bezstopniowa     

regulacja przep ywu wody. Wyzwalacz 

impulsowy i blokada pracy ci g ej.

Strumie  natryskowy

Art. nr 949

Comfort pistolet zraszaj cy

Do czyszczenia, podlewania          

i zraszania. Bezstopniowa regulacja 

przep ywu wody. Wyzwalacz impul-

sowy i blokada pracy ci g ej.

Strumie  punktowy, delikatna m awka

Art. nr 8100

Comfort wiel. pistolet zraszaj cy

Komfortowy model do wielu 

zastosowa . Do ró nych zada

zwi zanych z podlewaniem

i czyszczeniem. 

Strumie  natryskowy, perlisty, punktowy i paski

Art. nr 8106

Classic zraszacz dookolny 

Samba

Do nawadniania powierzchni

w kszta cie ko a.

Nawadniany obszar: max. 250 m²

Zasi g zraszania  Ø: 3 - max. 18 m

Art. nr 2060

Comfort zraszacz turbinowy

na szpilce  

Do nawadniania du ych

powierzchni.

Nawadniany obszar: 75 - max. 450 m²

Ustawianie sektora: 20° - 360°

Regulowany zasi g wyrzutu: 5 - max. 12 m

Art. nr 8144

Classic zraszacz wahad owy 

Polo 220

Do nawadniania powierzchni 

prostok tnych.

Nawadniany obszar: 90 - max. 220 m²

Regulacja zasi gu: 7 - max. 17 m

Szeroko  zraszania: max. 13 m

Art. nr 2082 

Comfort zraszacz AquaConotur 

automatic

Komfortowy zraszacz do nawadnia-

nia ogrodu o dowolnym kszta cie. 

Proste programowanie 2 ró nych 

konturów obszarów nawadniania.

Nawadniany obszar: max. 350 m²

Zasi g wyrzutu: 2,5 - 9 m/4 - 10,5 m

Indywidualne programowanie

Art. nr 8133

Classic wózek na w  60 TS

Komfortowy transport i przechowywanie

do 60 m w a  ½”. Regulowana wyso- 

ko  uchwytu oraz du a stabilno .

Sko ne pod czenie w a i obrotowe

pod czenie przy cza zapobiegaj  skr ca-

niu si  w a podczas rozwijania i zwijania.

Art. nr 8000 
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System nawadniania

GARDENA Sprinklersystem 

Zainstalowany na sta e system podziemnego nawadniania pozwala na komfortowe podlewanie trawnika za pomoc  zraszaczy zainstalowanych

pod ziemi . W zale no ci od kszta tu powierzchni trawnika mo na zastosowa  ró ne zraszacze wynurzalne, które dostarcz  wod  tam, gdzie jest

ona potrzebna. Po zako czeniu pracy zraszacze chowaj  si  z powrotem w ziemi. Wynik ich dzia ania to soczy cie zielony i zdrowy trawnik.

Opatentowana technika

szybkiego czenia elementów 

systemu Sprinklersystem

GARDENA technika czenia

Dzi ki technice czenia  „Quick & Easy“ i szerokiemu asortymentowi, 

po czenie wszystkich elementów jest atwe, tak e umo liwia dopaso-

wanie systemu nawadniania do wielko ci ogrodu lub indywidualnych 

potrzeb. 

Zraszacz wynurzalny 

AquaContour

automatic

Mo liwo  indywidualnego pro-

gramowania zasi gu wyrzutu. 

Nawadnia zaprogramowany 

nieregularny kontur ogrodu

Nawadniana pow. do 350 m²

Art. nr 1559 

UVP* € 227,99

Puszka

pod czeniowa

Akcesoria

Do pod czenia podziemnej 

instalacji Sprinklersystem

z kranem

a

Art. nr 2722

UVP* € 18,99 

Zraszacz wynurzalny 

turbinowy T 200

A

Zraszacz z p ynnie regulowa-

nym sektorem nawadniania,             

w celu dopasowania do kszta tu 

nawadnianej powierzchni

Nawadniana pow. do 200 m²

Art. nr 8203

UVP* € 25,99

Zraszacz wynurzalny 

wahad owy R 140

Do nawadniania powierzchni 

prostok tnych

Nawadniana pow. do 140  m² 

Art. nr 1537

UVP* € 47,99

Rura monta owa

Akcesoria

Rura zasilaj ca system 

Sprinklersystem

D ugo  25 m

Art. nr 2792 

UVP* € 45,79

cznik L /

Rozdzielacz T

Akcesoria

Do pod czenia zraszacza 

wynurzalnego

Art. nr 2780 / 2786 

UVP* € 3,69 / 4,89

1

1

2

2

3

3

4

4

Pomoc w zakresie planowania, instalacji i urucho-

mienia systemu nawadniania Sprinklersystem

znajd  Pa stwo na stronie: 

 www.gardena.pl

 w prospekcie „Systemy nawadniania”
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GARDENA Micro-Drip-System

Micro-Drip-System s u y do precyzyjnego podlewania wszystkich ro lin z wyj tkiem trawnika. Nawadnianie to pozwala na du e oszcz dno ci wody. 

Rabaty kwiatowe i warzywne, ro liny w szklarni, na balkonie lub tarasie zaopatrywane s  w wod  kropelkami i delikatn  mgie k .

Ziemia jest równomiernie nawil ana, bez niepotrzebnej straty wody poprzez parowanie, wsi kanie czy jej odp ywanie.

GARDENA Pipeline

Elementy systemu GARDENA Pipeline znajduj  si  pod ziemi . Mog  Pa stwo w przysz o ci zrezygnowa  z d ugich w y do podlewania.

Wystarczy po prostu pod czy  w  do puszki poboru wody i rozpocz  nawadnianie.

Zestaw podstawowy Pipeline

Zestaw z puszk  pod czeniow ,

dwiema puszkami poboru wody

i z czkami do rur.

Art. nr 8255

Puszka poboru wody z w em

spiralnym

Do instalacji pod ziemi .

W zestawie 10 m w a spiralnego 

i zraszacz Classic.

Art. nr 8253

Reduktor

ci nienia 1000 

Podstawowy element 

Micro-Drip-System, 

s u y do zmniejszania 

ci nienia i fi ltrowania 

wody

Art. nr 1355

UVP* € 12,99

Dozownik

do nawozu

Do zasilania ro lin 

nawozem; du y otwór do 

nape niania i wska nik 

poziomu nape nienia

Art. nr 8313

UVP* € 19,29

Kroplownik ko cowy

z kompensacj  ci n. 2 l/h

Do nawadniania np.

ro lin doniczkowych;

sta y wyp yw wody

niezale nie od ci nienia

Ilo : 10 sztuk

Art. nr 8310

UVP* € 5,99

Kroplownik 

rz dowy 2 l/h

Do nawadniania np. 

ro lin w skrzynkach 

balkonowych

Ilo : 10 sztuk 

Art. nr 8343

UVP* € 7,49

Dysza

rozpylaj ca

Do delikatnego 

powierzchniowego 

nawadniania grz dek, 

zasi g dyszy ok. 3 m

Ilo : 5 sztuk 

Art. nr 1365

UVP* € 3,69

1

1

2

2

3

3

4

4

4 5

5

Rura monta owa 

13 mm (1/2”)

Centralna rura 

zasilaj ca instalacj

Micro-Drip-System, 

mo e by  uk adana na

i pod ziemi

D ugo : 15 m 

Art. nr 1346

UVP* € 12,29 

Rozdzielacz T

13 mm (1/2”)

Do rozga ziania rury 

monta owej

Ilo : 2 sztuki 

Art. nr 8329

UVP* € 3,99

Przy cze wody

Naziemny punkt poboru wody 

z automatycznym zaworem 

blokuj cym przep yw wody.

Art. nr 8254

Pomoc w zakresie planowania, instalacji 

i uruchomienia systemu Micro-Drip-System 

znajd  Pa stwo na stronie:

 www.gardena.pl

 w prospekcie „Systemy nawadniania”

Przeglad asortymentu.indd 17 2012-04-03 15:41:03



* Unverbindliche Preisempfehlung

18  | Nawadnianie

Sterowanie nawadnianiem

Sterowniki nawadniania marki GARDENA pozwalaj  na w pe ni automatyczne podlewanie ogrodu. Wystarczy zaprogramowa , kiedy i jak d ugo ma 

trwa  nawadnianie ogrodu, i w tym samym czasie mog  Pa stwo odpoczywa .

Sterownik nawadniania 

Z automatycznym wy cznikiem.

Do zraszaczy, MDS¹

Czas nawadniania: 5 min – 120 min.

Pocz tek nawadniania:  po nastawieniu

Zasilanie:  sterownik mechaniczny

Art. nr 1169

Sterownik nawadniania

C 1030 plus

Ze zdejmowanym moduem steruj cym.

Do zraszaczy, MDS¹, Sprinklersystem

Czas nawadniania: 1 min – 7 h 59 min.

Cz stotliwo  nawadniania: do wyboru

Pocz tek nawadniania: do wyboru

Zasilanie: baterie (1 x 9V)

Art. nr 1862

Czujnik wilgotno ci

Przy dostatecznej wilgotno ci

gleby przerywa b d  zapobie-

ga w czeniu automatycznego 

nawadniania. 

Kompatybilny ze sterownikami nawadniania 

marki GARDENA

Art. nr 1188

Elektroniczny czujnik deszczowy

Przerywa b d  zapobiega 

w czeniu automatycznego

nawadniania podczas deszczu. 

Kompatybilny ze sterownikami nawadniania 

marki GARDENA

Art. nr 1189

Sterownik nawadniania

C 2030 duo plus

Ze zdejmowanym moduem steruj cym. 

Do zraszaczy, MDS¹, Sprinklersystem

Czas nawadniania: 1 min – 3 h 59 min.

Cz stotliwo  nawadniania: do wyboru

Pocz tek nawadniania: do wyboru

Zasilanie: baterie (1 x 9V)

Art. nr 1874

 1 MDS = Micro-Drip-System

Sterownik nawadniania

T 1030

Ze zdejmowanym moduem steruj cym.

Do zraszaczy, MDS¹, Sprinklersystem

Czas nawadniania: 1 min – 120 min.

Cz stotliwo  nawadniania: do wyboru

Pocz tek nawadniania: do wyboru

Zasilanie: baterie (1 x 9V)

Art. nr 1825

Automatyczny dzielnik wody 

Do automatycznego sterowania 

prac  do 6 niezale nych obszarów 

(np. do kwiatów w skrzynkach, 

trawnika, rabat i ywop otów).

Kompatybilny ze sterownikiem

nawadniania C 1060 marki GARDENA

Art. nr 1197
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Nawadnianie

Comfort pompa do deszczówki 

4000/2 automatic

Moc znamionowa: 500 W

Maks. wydajno : 4000 l/h

Maks. wys. podn. /ci nienie: 20 m / 2,0 bar

Maks. g boko  zanurzenia: 7 m

Kabel sieciowy: 10 m (H05 RNF)

Zabezpieczenie przed prac  „na sucho”

Elektroniczny w cznik ci nieniowy

Kabel sieciowy: 10 m (H05 RNF)

Ci ar: ok. 5 kg

Art. nr 1742

Comfort pompa zanurzeniowo-

ci nieniowa 6000/5 automatic 

Moc znamionowa: 1050 W

Maks. wydajno : 6000 l/h

Maks. wys. podn. /ci nienie: 45 m / 4,5 bar

Maks. g boko  zanurzenia: 12 m

Zabezpieczenie przed prac  na „sucho”

Elektroniczny w cznik ci nieniowy

Lina mocuj ca: 15 m

Kabel sieciowy: 15 m (H07 RNF)

Ci ar: ok. 8 kg

Art. nr 1476

Pompowanie wody

Do podlewania ogrodu mog  Pa stwo wykorzysta  wod  z cysterny, deszczówk  z beczki albo wod  ze studni. Do tego zadania idealnie nadaj  si

pompy marki GARDENA. Odpowiednie modele pomp s u  równie  do wypompowywania wody b d  zaopatrywania domu w wod .

Wypompowywanie Zaopatrywania domu w wod

Comfort pompa do brudnej 

wody 8500 aquasensor

Moc znamionowa: 380 W

Maks. wydajno : 8300 l/h

Maks. wys. podn. /ci nienie: 6 m /0,6 bar

aquasensor w cza si  automatycznie gdy 

poziom wody wynosi 65 mm

Maks. g boko  zanurzenia: 7 m

Maks. wielko  ziarna: 30 mm

Ci ar: ok. 4,0 kg

Art. nr 1797

Comfort pompa zanurzeniowa 

13000 aquasensor

Moc znamionowa: 650 W

Maks. wydajno : 13000 l/h

Maks. wys. podn. /ci nienie: 8 m / 0,8 bar

aquasensor w cza si  automatycznie          

gdy poziom wody wynosi 5 mm

Maks. g boko  zanurzenia: 7 m

Maks. wielko  ziarna: 5 mm

Ci ar: ok. 5,4 kg

Art. nr 1785

Classic zestaw hydroforowy 

3000/4

Moc znamionowa: 650 W

Maks. Wydajno : 2800 l/h

Maks. wys. podn. /ci nienie: 40 m /4,0 bar

Ci nienie przy w czaniu:1,5 bar ± 0,1 bar

Maks. wysoko  samozasysania: 8 m

Wbudowany fi ltr

Wbudowany zawór

Ci ar: ok. 12,8 kg

Art. nr 1770

Classic hydrofor 4000/4

electronic plus

Moc znamionowa: 800 W

Maks. wydajno : 3600 l/h

Maks. wys. podn. /ci nienie: 44 m /4,4 bar

Ci nienie przy w czaniu:2,0 bar ± 0,2 bar

Maks. wysoko  samozasysania: 8 m

Zabezpieczenie przed prac  na „sucho”

Elektroniczny w cznik ci nieniowy

Ci ar: ok. 10,5 kg

Art. nr 1481

Na stronie internetowej www.gardena.pl 

znajd  Pa stwo specjalny program

do doboru w a ciwej pompy.

Classic pompa ogrodowa 

3000/4

Moc znamionowa: 600 W

Maks. wydajno : 3100 l/h

Maks. wys. podn. /ci nienie: 36 m / 3,6 bar

Maks. wysoko  samozasysania: 7 m

Nap d pompy: Jet

Gumowe stopki

Kabel sieciowy: 1,5 m (H05 RNF)

Ci ar: ok. 6,5 kg

Art. nr 1707
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian zwi zanych z post pem

technicznym.

Art. nr 47200-45

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

Wi cej informacji o marce GARDENA

Ten prospekt przedstawia jedynie cz  produktów marki GARDENA.

Ca y asortyment znajduje si  na stronie internetowej www.gardena.pl. 

Pod tym adresem mo na znale  równie  wiele cennych wskazówek 

dotycz cych pracy w ogrodzie i jego kszta towaniu.
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