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Nowy zraszacz AquaContour automatic: 
Zraszacz, który dopasuje się do Państwa ogrodu…

Problem: 
Konwencjonalne zraszacze nie są w stanie 
nawodnić równomiernie niesymetrycznych
powierzchni; a przestawianie zraszacza jest            
          uciążliwe i czasochłonne!
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Zraszacz AquaContour automatic.
Ponieważ każdy ogród jest inny.

Rozwiązanie: 
Z pomocą nowego zraszacza GARDENA
AquaContour automatic nawodnicie teraz
Państwo nieregularne powierzchnie swojego
   trawnika wygodnie i równomiernie!

Możliwość nawodnie-
nia powierzchni 
o wielkości do 380 m2 
z pomocą jednego 
zraszacza.
Dzięki nowemu zra-
szaczowi GARDENA 
AquaContour automa-
tic można nawodnić 
trawnik o wielkości do 
380 m2 bez przesta-
wiania zraszacza. 

Oszczędza czas i wodę, jest 
łatwy w obsłudze – i nawodni 
Państwa trawnik równomier-
nie: nowy zraszacz GARDENA 
AquaContour automatic. 
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2,5 – 11 m

max.
380 m²
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Od teraz nie ma to 
znaczenia, jaki kształt 
ma Państwa ogród. 
Nowy zraszacz GAR-
DENA AquaContour 
automatic dopasuje 
się do kształtu Pań-
stwa ogrodu. 

A oto jego zalety: 

• Nawodni indywidu-
alne, asymetryczne 
powierzchnie traw-
nika o wielkości do 
380 m2.

• Nawodni nieregular-
ne formy powierzch-
ni dzięki zmiennie 
programowanemu 
zasięgowi od 2,5 do 
11 m i możliwości 
zapamiętania do 50 
punktów konturu ob-
szaru nawadniania.

• Dostarczy wodę do-
kładnie tam gdzie 
trzeba i dodatkowo 
oszczędnie (nieza-
mierzone i podwójne 
nawodnienie zostają 
wyeliminowane).

„Mój ogród nie jest symetryczny – i co teraz?”
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Tak łatwo można teraz nawodnić dwie różne 
powierzchnie trawnika – przy pomocy jednego 
zraszacza!

Czytelny display do 
programowania 2

wybranych konturów 
ogrodu

Trwałość i precyzja 
Główka zraszacza

z dyszami z tworzywa 
sztucznego

Zmienność
Możliwość ustawienia 
sektora nawadniania 

od 25 – 360˚

Zasilanie bezprzewodowe
Baterie 4 x 1,5 V

Nowy zraszacz AquaContour automatic będzie zawsze pasował…

…gdyż dwie tuleje mocujące zraszacz do podłoża zapewnią nawet 
przy nawadnianiu dwóch różnych powierzchni trawnika prawidło-

we umiejscowienie urządzenia – i nawadnianie konkretnych,
wybranych miejsc.

Proste rozwiązanie dokładnego nawadniania dwóch
powierzchni trawnika o wielkości do 380 m2 każda.

Można zaprogramo-
wać do 50 punktów 
konturu obszaru na-
wadniania

aquacontour.indd   4aquacontour.indd   4 2007-01-19   10:17:532007-01-19   10:17:53



1 2 3

5

Tak łatwo i dokładnie można teraz nawodnić 2 powierzchnie trawnika przy pomocy jednego zraszacza:

Dla precyzyjnego nawodnienia należy włożyć zraszacz do wcześniej umieszczonych w ziemi tuleji
A lub B, wybierając w ten sposób jeden z zaprogramowanych obszarów nawadniania i uruchomić 
zraszacz.

Przekręcić główkę zra-
szacza w kierunku no-
wego punktu konturu.

Przy pomocy przy-
cisków plus i minus 
ustawić wybrany za-
sięg.

Zapamiętać ustawie-
nie przyciskiem OK.

Tak łatwo można zaprogramować pojedyncze punkty konturu obszaru nawadniania:
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Nigdy komfort nawadniania zainstalowanego na 
stałe nie był tak łatwy do osiągnięcia:

Czytelny display do 
obsługi zraszacza znaj-

duje się pod jego pokrywą. 
Służy on do programowa-

nia punktów konturu ob-
szaru nawadniania

Niewidoczny
Główka zraszacza 

wynurza się z ziemi pod 
wpływem ciśnienia wody

Precyzyjne nawadnianie
Listwa z precyzyjnymi 

dyszami dla równomier-
nego nawadniania

Stabilny i pewny
Trwała, blokowana
pokrywa display’a

Mrozoodporny
Dzięki automatycz-

nemu zaworowi 
odwadniającemu

Zasilanie bezprzewodowe
Wydajny panel słoneczny 

z akumulatorem litowo-
jonowym służy trwałemu, 

niezawodnemu dostarcza-
niu energii

Najwygodniejsza droga do posiadania perfekcyj-
nego trawnika

Nowy zraszacz GARDENA AquaConto-
ur automatic występuje także w wer-
sji wynurzalnej. Jest on zainstalowa-
ny na stałe pod ziemią i nawadnia 
zaprogramowany kontur trawnika, 
stale, oszczędnie i dokładnie. A w 
połączeniu ze sterownikiem nawad-
niania także w nocy – lub, kiedy je-

steście Państwo na urlopie…
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Robi się to tak łatwo: zraszacz wynurzalny umieścić w centralnym miejscu, zainstalować podłącze-
nie, wprowadzić poprzez display do 50 punktów konturu obszaru nawadniania – gotowe…
Uruchomić nawadnianie.

Gdzie wcześniej musiało być zainstalowanych wiele
zraszaczy i rur doprowadzających wodę, teraz wystarczy
1 zraszacz na trawnik o powierzchni do 380 m2.
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GARDENA
Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
tel: 022/727-56-90
e-mail: gardena@gardena.pl
www.gardena.pl

GARDENA
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15
A-2100 Korneuburg
Telefon: (02262) 7 45 45-0
Telefax: (02262) 7 45 45-21
www.gardena.at

GARDENA (Schweiz) AG
Brüelstraße 4
CH-8157 Dilsdorf 
Telefon: 044 860 26 66
Telefax: 044 860 27 42
Telefax: 044 860 26 61
E-Mail: info@gardena.ch
www.gardena.ch

Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
związanych z postępem technicznym

Art. nr 55-93/0107

1 GARDENA sterownik nawadniania
(np. art. nr 1815)

2 GARDENA komplet przyłączeniowy Profi-System 
(art. nr 1505) w połączeniu z wężem ogrodowym
19 mm (3/4”)

3 GARDENA puszka podłączeniowa „in“
(art. nr 2795)

4 GARDENA złączka 25 mm x 3/4” – gwint
wewnętrzny (art. nr 2761)  

5 GARDENA rura montażowa 25 mm
(art. nr 2700/ 2701) 

6 GARDENA łącznik L 25 mm x 3/4” – gwint
zewnętrzny (art. nr 2781) 

7 GARDENA zraszacz wynurzalny AquaContour
automatic 

Propozycja instalacji zraszacza wynurzalnego:

...i ogród żyje
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