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 Název výrobku Original
GARDENA System

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Original GARDENA System

Většina spotřebitelů sází na Original GARDENA systém

Proč spotřebitelé důvěřují originálu:

Dlouhá životnost, spolehlivá kvalita.

Vysoký komfort při používání.

Spolehlivá bezpečnost při používání.

Moderní řešení problémů.

Široký, pestrý sortiment přípojných dílů.

Vysoký stupeň sympatie ke značce.

Protože všechno od začátku do konce do sebe 
zapadá a trvale těsní.

GARDENA šroubení

Připojovací systém GARDENA na vodovodní 
kohoutek.
Jednoduchá manipulace bez nářadí.

900-50 40785004   20

Pro kohoutek (G 3/8) 16,7 mm – závit (G 1/2) 21 mm.
Volně.

901-50 40785011   50

Pro kohoutek (G 1/2) 21 mm – závit (G 3/4) 26,5 mm.
Volně.

902-50 40785028   50

Pro kohoutek (G 3/4) 26,5 mm – závit (G 1) 33,3 mm.
Volně.

8188-20 818803    4

Novinka

8189-20 818902   24

Novinka  Průtokoměr – akce (bez vyobr.)
 V displeji přitahujícím pozornost.
 Obsah: 24 x č.v. 8188.

Prodej pouze v displeji s 24 kusy!

Akce

GARDENA průtokoměr

Ideální pro kontrolu spotřeby vody.
Měří množství protečené vody.
Čtyři funkce, snadno volitelné zmáčknutím 
tlačítka:
spotřeba vody za den, za sezónu, za zalévací 
cyklus a aktuální průtok vody (litr/min.).
Pro připojení na vodovodní kohoutek nebo na 
rychlospojku, snadné nasazení.
Baterie je součástí balení.
4-barevné blistrové balení.

Novinka: Průtokoměr

Moderní řešení:

Měření množství vody a dávkování podle 
potřeby.

Ideální pro kontrolu spotřeby vody, 
pomáhá vodu šetřit.
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 Název výrobku Original
GARDENA System

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA přípojka na ventil

Připojovací systém GARDENA na ventily bez 
závitu s vnějším průměrem 14 – 17 mm.
Odolnost proti korozi, manipulace bez nářadí.
4-barevný blistr.

2908-29 290821   12

GARDENA adaptér pro vnitřní vodovodní 
kohoutky

Pro připojení GARDENA systému na vodo-
vodní kohoutek uvnitř domu (např. v kuchyni 
nebo koupelně). Vhodné pro vodovodní 
kohoutky s vnitřním i vnějším závitem.
Po jednorázové výměně perličkového 
 adaptéru (montážní pomůcka je přiložena),
je možné připojením a odpojením co 
nejrychleji dosáhnout Original GARDENA 
systému. Bez nebezpečí poškrábání armatur.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8187-20 818704   10

S vnitřním závitem M 22 x 1, vnějším závitem M 24 x 1.

GARDENA dvoucestný ventil

Pro provoz dvou přípojek.
2 plynule regulovatelné výstupy.
4-barevný blistr.

938-29 093897    6

Pro kohoutek (G 1/2) 21 mm – závit (G 3/4) 26,5 mm.

940-29 094078    6

Pro kohoutek (G 3/4) 26,5 mm – závit (G 1) 33,3 mm.

GARDENA dvoucestný rozdělovač

K provozu 2 přípojek. Regulovatelný a uzaví-
ratelný průtok vody. Vhodné pro 2 GARDENA 
zavlažovací počítače nebo zavlažovací hodiny. 
Možnost přestavění na GARDENA 
 profi-systém pomocí profi-systémového 
šroubení, č.v. 2801. 4-barevný blistr.

8193-20 819305    4

Pro kohoutek 26,5 mm (G 3/4) se závitem
33,3 mm (G 1) a pro kohoutek 21 mm (G 1/2)
se závitem 26,5 mm (G 3/4). 

GARDENA čtyřcestný rozdělovač

Pro připojení několika systémových prvků 
GARDENA.
4 plynule regulovatelné výstupy.
Vhodné pro 2 GARDENA zavlažovací počítače 
nebo zavlažovací hodiny.
Možnost přestavění na GARDENA profi-systém 
pomocí profi-systémového šroubení, č.v. 2801.
4-barevný blistr.

8194-20 819404    2

Pro kohoutek 26,5 mm (G 3/4) se závitem
33,3 mm (G 1) a pro kohoutek 21 mm (G 1/2)
se závitem 26,5 mm (G 3/4).

GARDENA perličkový adaptér

K nasazení na šroubení GARDENA.
Dává měkkou vodu smíchanou se vzduchem, 
která nestříká.
4-barevný blistr.

2905-26 290586   12

4-barevný obal na výrobek.

GARDENA perličkový závitový adaptér

Pro připojení systému GARDENA na 
 vodovodní kohoutek s perličkovou hlavou, 
např. v kuchyni a koupelně.

2906-29 290692    6

S M 22 x 1 vnitřním a 26,5 mm (G 3/4) vnějším závitem.

2910-20 291002    6

S M 24 x 1 a 26,5 mm (G 3/4) vnějším závitem.

GARDENA 2-cestný rozdělovač akce
(bez vyobr.)

Obsah: 24 x 2-cestný rozdělovač vody 8193.
V displeji přitahujícím pozornost.

8197-20 819701   24

Prodej pouze v displeji s 24 kusy! 

Akce

GARDENA systémová přípojka na 
 vodovodní kohoutek

Zabraňuje zalomení a přetáčení hadice na 
vodovodním kohoutku pomocí otočného
a výkyvného připojovacího kusu.
Ideální také pro použití na 
hadicový vozík.

998-50 40785424   10

Pro kohoutek 26,5 mm (G 3/4) se závitem
33,3 mm (G 1) a pro kohoutek 21 mm (G 1/2)
se závitem 26,5 mm (G 3/4).
Volně.

2998-20 299800   10

Pro kohoutek 26,5 mm (G 3/4) se závitem 
33,3 mm (G 1) a pro kohoutek 23 mm (G 5/6) 
se závitem 21 mm (G 1/2).

GARDENA dvoucestný ventil – sada
(bez vyobr.)

Obsah: 50 blistrových karet s: 1 x dvoucestný 
ventil 940 s adaptérem 5305, 2 x rychlospojka 
915. V displeji přitahujícím pozornost.

1025-20 102506   50

Prodej pouze v displeji s 50 kusy!

Akce
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 Název výrobku Original
GARDENA System

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA rychlospojka Premium

Kvalitní rychlospojka Premium s moderním 
designem pro náročné.
Rychlé, pohodlné připojení na začátek hadice.
Jednoduché zatáhnutí spoj uvolní.
Rýhované držadlo z měkčeného plastu 
zajišťuje pohodlnou manipulaci.
Elastický kroužek chrání výrobek.
Velmi vysoká přídržnost hadice díky stabilní 
přítužné matici z kvalitního kovu.
Forma nabídky: volně.

8166-50 40785363   10

Pro hadice 13 mm (1/2").

8167-50 40785370   10

Pro hadice 19 mm (3/4") a 16 mm (5/8").

Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy!

GARDENA stopspojka Premium

Kvalitní stopspojka Premium s moderním 
designem pro náročné.
Rychlé, pohodlné připojení a výměna 
příslušenství na konci hadice.
Při nasazení postřikovače voda proudí, 
při odpojení se voda automaticky zastaví, 
čímž se ušetří chození k vodovodnímu 
kohoutku při výměně příslušenství.
Rýhované držadlo z měkčeného plastu 
zajišťuje pohodlnou manipulaci.
Elastický kroužek chrání výrobek.
Velmi vysoká přídržnost hadice díky stabilní 
přítužné matici z kvalitního kovu.
Forma nabídky: volně.

8168-50 40785387   10

Pro hadice 13 mm (1/2").

8169-50 40785394   10

Pro hadice 19 mm (3/4") a 16 mm (5/8").

Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy!

GARDENA rychlospojka

Rychlé připojení na začátek hadice: 
 Jednoduché zatáhnutí povolí spojení.

915-50 40785158   50

Pro hadice 13 mm (1/2").
Volně.

916-50 40785165   10

Pro hadice 19 mm (3/4") a 16 mm (5/8").
Volně.

GARDENA stopspojka

Připojení na konec hadice: odpojit = voda
se zastaví automaticky; zastrčit = voda může 
proudit.
Ušetří chůzi ke kohoutku při výměně 
příslušenství.

913-50 40785134   50

Pro hadice 13 mm (1/2").
Volně.

914-50 40785141   10

Pro hadice 19 mm (3/4") a 16 mm (5/8").
Volně.

GARDENA regulační stopspojka

Jednoduchá výměna připojeného nářadí 
zvláště při vysokém tlaku.
Pohodlný odběr vody a regulace i s možností 
uzavření průtoku vody na konci hadice.

942-20 094207   10

Pro hadice 13 mm (1/2").

943-20 094306   10

Pro hadice 19 mm (3/4") a 16 mm (5/8").

GARDENA adaptér

K připojení zavlažovacích zařízení s vnitřním 
závitem na Original GARDENA systém.

921-50 092142   10

Se závitem 26,5 mm (G 3/4), volně.

Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy!

2922-26 292283    6

S americkým závitem, v blistru.

GARDENA přípojka

4-barevný blistr.

2920-20 292009    6

Se závitem (G 1/4) 13,2 mm.
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 Název výrobku Original
GARDENA System

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA hadicová rychlospojka

Přechod od šroubení, např. u pračky, ke 
šroubení GARDENA.
Otočením se spojení povolí: velmi bezpečné.
Se závitem (G 3/4) 26,5 mm.

917-20 091701   10

Volně.

GARDENA spojka

K jednoduchému prodloužení hadic.
Přechod z hadic 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2").

931-50 093149   50

Volně.

GARDENA opravka

Rychlá oprava hadice bez nářadí:
poškozenou část hadice vyřízneme – vložíme 
opravku GARDENA – a hotovo.

932-50 40785325   50

Pro hadice 13 mm (1/2").
Volně.

933-50 40785332   10

Pro hadice 19 mm (3/4") a 16 mm (5/8").
Volně.

GARDENA Y-kus

K rozvětvení hadice:
např. k současnému kropení trávníku a 
stříkání sprchou.
Přechod z hadic 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2").

934-50 093446   12

Volně.

GARDENA spojka s regulačním ventilem

K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody 
v hadici.
Ideální k regulaci dosahu zadešťovače.

976-20 097604   10

Volně.

GARDENA regulační ventil

K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody na 
výstupu Y-kusu.
Jednoduchým zatáhnutím se povolí spojení.

977-20 097703   10

Volně.

GARDENA Original systém – Standard

Atraktivní 4-barevná kazeta se standardními 
výrobky s přehledným systémem a informa-
cemi k výrobkům.
Obsah:
40 x 901, 10 x 902, 20 x 913, 10 x 914, 
50 x 915, 10 x 916, 10 x 921, 20 x 931, 
20 x 932, 10 x 933, 10 x 934, 20 x 8114, 
5 x 8119, 5 x 8115.

1006-20 100618    1
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 Název výrobku Original
GARDENA System

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA SB-systém základní vybavení 
Premium

S výrobky s moderním designem pro náročné.
Pro hadice 13 mm (1/2") a vodovodní kohoutek
se závitem 26,5 mm (G 3/4) a vodovodní 
kohoutek se závitem 33,3 mm (G 1).
Obsah: 1 x 902/5305, 1 x 8166, 1 x 8168, 
1 x 8153.

8191-20 819107     6

GARDENA základní vybavení Premium 
akce (bez vyobr.)

Obsah: 24 blistrových karet obsahujících
à 1 x 902/5305, 8166, 8168, 8153.
V displeji přitahujícím pozornost.

8192-20 819206    24

Prodej pouze v displeji s 24 kusy!

GARDENA SB-systém – základní vybavení

Pro hadice 13 mm (1/2") a vodovodní 
kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4) 
a 33,3 mm (G 1).
Obsah: 1 x 902/5305, 1 x 915, 1 x 913,
1 x 8114.

8175-20 817523    10

GARDENA základní vybavení v akci s 
přívěskem na klíče (bez vyobr.)

Aktuální sezónní nabídka.
Obsah: 50 blistrových karet obsahujících
á 1 x 902/5305, 915, 913, 8114 a přívěsek na 
klíče. S displejem přitahujícím pozornost.

8174-20 817424    50

Prodej pouze v displeji s 50 kusy!

GARDENA SB-Systém – sada rychlospojek

Pro hadice 13 mm (1/2").
Obsah: 2 x 915.

1046-26 104647     6

GARDENA SB-Systém – sada rychlospojek

S 22 x 1 vnitřním a 26,5 mm (G 3/4) vnějším 
závitem.
Obsah: 1 x 2906, 901, 915.

1043-20 104302     6

GARDENA SB-Systém – sada spojek 
13 mm (1/2")

Obsah: 2 x 915, 1 x 931.

1045-20 104500    10

GARDENA SB-Systém – sada opravek

Pro hadice 13 mm (1/2").
Obsah: 2 x 932.

1047-20 104708     6

GARDENA SB-systém – sada přípojek

Pro hadice 13 mm (1/2") a ventil se závitem 
26,5 mm (G 3/4).
Obsah: 2 x 901, 1 x 915.

1055-20 105507    10

GARDENA SB-systém – postřikovací sada

Základní vybavení pro ukončení hadice.
Pro hadice 13 mm (1/2") se stopspojkou, 
obsah: 1 x 913, 1 x 8114.

8172-20 817226    10

GARDENA SB-Systém – sada odboček

Pro hadice 13 mm (1/2").
Obsah: 1 x 934, 3 x 915.

1057-20 105705    10

GARDENA náhradní O-kroužky

Forma nabídky: volně.
Viz č.v. 5303.

1123-20 112307   100

Prodej pouze v kompletním balení po 100 kusech!

GARDENA sb-sada těsnění

Obsah: 1 ploché těsnění, 3 O-kroužky.

1124-20 112406    10

Pro č. 901/2901.

1125-20 112505    10

Pro č. 902/2902.

Akce

Akce

GARDENA základní vybavení s výkyvnou 
přípojkou

Aktuální sezónní nabídka.
Obsah: 30 blistrových karet obsahujících 
1 x 998, 915, 913, 8114.
V displeji přitahujícím pozornost.

8161-20 816106    30

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

Akce
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 Název výrobku GARDENA Profi-systém  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA SB-profi-systém – šroubení

Napojení na vodovodní kohoutek.
Č.v. 2802 vhodný pro všechna čerpadla 
GARDENA (mimo č.v. 1490, 1740, 1742).
4-barevná karta.

2801-20 280105   10

Pro vodovodní ventil (G 1/2) 21 mm –
závit (G 3/4) 26,5 mm.

GARDENA SB-profi-sada těsnění
(bez vyobr.)

Obsah: 3 O-kroužky, po 1 plochém těsnění 
pro 2801, 2802.
4-barevná karta.

2824-20 282406   10

GARDENA SB-profi-systém rychlospojka

Rychlospojka na začátek hadice:
spojení se uvolní prostým zatažením.
Vysoká přídržnost hadice v důsledku 
speciálního upnutí.
4-barevná karta.

2817-20 281706   10

Pro hadice 19 mm (3/4").

GARDENA SB-profi-systém regulační 
stopka

Jednoduchá výměna připojených přístrojů, 
zvláště při vysokém tlaku vody.
Pohodlný odběr vody, regulace i zavírání 
průtoku vody na konci hadice.
Vysoká přídržnost hadice v důsledku 
speciálního upnutí.
4-barevná karta.

2819-20 281904    6

Pro hadice 19 mm (3/4").

GARDENA SB-profi-systém – přechodka
se stopkou

Připojení na konec hadice: odpojit = voda
se zastaví automaticky; zastrčit = voda může 
proudit.
Ušetří cestu ke kohoutku.
K připojení všech zařízení systému originál 
GARDENA na systém profi.
Přechod na hadice 13 mm (1/2") pomocí 
spojky 931.
4-barevná karta.

2814-20 281409   10

Pro hadice 19 mm (3/4").

GARDENA SB-profi-spojka

K bezproblémovému spojení a prodloužení 
hadic.
4-barevná karta.

2831-20 283106   10

GARDENA SB-profi-redukční spojka

Přechod ze systému profi na originál 
GARDENA systém.
4-barevná karta.

2830-20 283007   10

GARDENA SB-profi-systém Y-redukční kus

Přechod ze systému profi na originál 
GARDENA systém: 1 vstup-profi-systém, 
2 výstupy Original GARDENA systém.
4-barevná karta.

2834-20 283403    6

GARDENA SB-profi-systém Y-kus

Ke snadnému odbočení hadice v rámci profi-
systému se vstupem 3/4" a vývodem 2 x 3/4".
4-barevná informační karta.

2833-20 283304    6

2802-20 280204   10

Pro vodovodní ventil (G 3/4) 26,5 mm –
závit (G 1) 33,3 mm.
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 Název výrobku GARDENA Profi-systém  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA SB-profi-přípojka

K připojení zavlažovacího nářadí s vnitřním 
závitem na profi systém.
4-barevná karta.

2821-20 282109    6

Se závitem 26,5 mm (G 3/4).

GARDENA SB-profi-systém – přípojka

K připojení zavlažovacího nářadí s vnitřním 
závitem na profi systém.
4-barevná karta.

2822-20 282208    6

S americkým závitem.

GARDENA SB-profi-systém T-kus

Přechod ze systému profi na originál 
GARDENA systém.
1 vstup-profi-systém, 1 výstup-profi-systém, 
1 výstup-original-systém GARDENA.
4-barevná karta.

2835-20 283502    6

GARDENA SB-profi-systém postřikovač

Nářadí připojitelné na profi systém s velkým 
průtokem.
Plynule regulovatelné pomocí mosazné trysky:
plný proud – postřikování – zastavení.
4-barevná karta.

2818-20 281805   10

GARDENA SB-profi-systém postřikovací 
sprcha

Pro individuální použití k zavlažování a čištění.
3 tvary vodního paprsku:
sprchový – plný – jemně rozptýlený.
Zavírání průtoku vody.
S měkkým elastickým ochranným kroužkem 
na sprchové hlavici.
Možnost použití na Original GARDENA 
systém.
4-barevná info-karta.

2847-20 284707    4

GARDENA SB-profi-systém postřikovací 
zalévací tyč

Pro individuální použití k zavlažování a čištění.
3 tvary vodního paprsku:
sprchový – plný – jemně rozptýlený.
Zavírání průtoku vody.
S měkkým elastickým ochranným kroužkem 
na sprchové hlavici.
Možnost použití na Original GARDENA 
systém.
Délka 92 cm.
4-barevná info-karta.

2849-20 284905    4



PREMIUM

COMFORT

CLASSIC

10

GARDENA hadice

Original GARDENA systém zahradní hadice

Inovované výrobky v silném segmentu 
trhu

GARDENA kvalitní hadice se speciálním 
povlakem SkinTech:

Neláme se a nepřetáčí.

Klouže lehce kolem 
překážek.

Komfortně se navíjí 
a odvíjí.

Pro náročné

Vysoké namáhání.

Komplexní zahradní struktura.

Pro ctižádostivé

Střední až silné namáhání.

Diferencovaná zahradní  struktura 
(např. trávník,  betonové plochy, 
štěrk).

Pro začátečníky

Střední namáhání.

Normální zahradní struktura 
(např. trávník, betonové plochy).

Ideálně se hodí k Original GARDENA 
systému.
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 Název výrobku GARDENA hadice  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA hadice SkinTech Premium

S povlakem SkinTech a velmi kvalitní tkaninou.
Neláme se, netvoří se na ní uzly a nepřetáčí 
se, dobré kluzné vlastnosti, vysoce flexibilní.
Velká tloušťka stěny zajišťuje bezpečnost 
a trvanlivost.
Pro vysoké námáhání.
4-barevný displej.

8623-20 862325    1

13 mm (1/2"), 20 m, bez systémových dílů.

8627-20 862721    1

13 mm (1/2"), 30 m, bez systémových dílů.

8629-20 862905    1

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.

8643-20 864305    1

19 mm (3/4"), 25 m, bez systémových dílů.

GARDENA hadice SkinTech Comfort

S povlakem SkinTech a velmi kvalitní tkaninou.
Neláme se, netvoří se na ní uzly a nepřetáčí 
se, dobré kluzné vlastnosti, vysoce flexibilní.
Velká tloušťka stěny zajišťuje bezpečnost 
a trvanlivost.
Pro střední až silné namáhání.
4-barevný displej.

8593-20 859325    1

13 mm (1/2"), 20 m, bez systémových dílů.

8597-20 859721    1

13 mm (1/2"), 30 m, bez systémových dílů.

8599-20 859905    1

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.

8613-20 861304    1

19 mm (3/4"), 25 m, bez systémových dílů.

GARDENA hadice SkinTech Classic

S povlakem SkinTech a vysoce kvalitní 
 tkaninou.
Netvoří se na ní uzly a nepřetáčí se, dobré 
kluzné vlastnosti, tvarově stálá.
Velká tloušťka stěny zajišťuje bezpečnost 
a trvanlivost.
Pro střední namáhání.
4-barevný displej.

8563-20 856324    1

13 mm (1/2"), 20 m, bez systémových dílů.

8567-20 856720    1

13 mm (1/2"), 30 m, bez systémových dílů.

8569-20 856904    1

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.

8569-22 856928   50 m

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.**

8583-20 858304    1

19 mm (3/4"), 25 m, bez systémových dílů.

8585-20 858502    1

19 mm (3/4"), 50 m, bez systémových dílů.

8585-22 858526   50 m

19 mm (3/4"), 50 m, bez systémových dílů.**

** na cívce pro hadicové centrum
** prodej pouze v kompletních rolích

*  Všechny údaje se vztahují na hadice 13 mm (1/2")
bez armatur.
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 Název výrobku GARDENA hadice  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

*  Všechny údaje se vztahují na hadice 13 mm (1/2")
bez armatur.

GARDENA kaučuková hadice Premium

Lehká a flexibilní gumová hadice v kvalitě 
EPDM: odolná vůči povětrnostním vlivům 
a vlivům ozónu.
Stálá až do + 95° C.
Pro velmi vysoké namáhání, použitelná pro 
horkou vodu.
4-barevný displej.

4421-20 442107    1

13 mm (1/2"), 20 m, bez systémových dílů.

4424-22 442428   50 m

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.**

4432-20 443203    1

19 mm (3/4"), 25 m, bez systémových dílů.

4434-22 443425   50 m

19 mm (3/4"), 50 m, bez systémových dílů.**

** na cívce pro hadicové centrum
** prodej pouze v kompletních rolích

GARDENA hadice Comfort

Zahradní hadice z PVC s kvalitní tkaninou.
Tvarově velmi stálá a odolná vůči tlaku.
Velká tloušťka stěny zajišťuje bezpečnost 
a trvanlivost.
Pro střední až silné namáhání.
4-barevný displej.

8673-20 867320    1

13 mm (1/2"), 20 m, bez systémových dílů.

8677-20 867726    1

13 mm (1/2"), 30 m, bez systémových dílů.

8679-20 867900    1

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.

8679-22 867924   50 m

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.**

8693-20 869300    1

19 mm (3/4"), 25 m, bez systémových dílů.

8695-20 869508    1

19 mm (3/4"), 50 m, bez systémových dílů.

8695-22 869522   50 m

19 mm (3/4"), 50 m, bez systémových dílů.**

8697-22 869720   25 m

25 mm (1"), 25 m, bez systémových dílů.**

8698-22 869829   25 m

32 mm (5/4"), 25 m, bez systémových dílů.**

** na cívce pro hadicové centrum
** prodej pouze v kompletních rolích

GARDENA hadice Classic

Zahradní hadice z PVC s kvalitní tkaninou.
Tvarově stálá a odolná vůči tlaku.
Pro střední namáhání.
4-barevný displej.

8530-20 853002    1

13 mm (1/2"), 10 m, bez systémových dílů.

8533-20 853323    1

13 mm (1/2"), 20 m, bez systémových dílů.

8537-20 853729    1

13 mm (1/2"), 30 m, bez systémových dílů.

8539-20 853903    1

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.

8539-22 853927   50 m

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.**

8550-20 855006    1

19 mm (3/4"), 10 m, bez systémových dílů.

8553-20 855303    1

19 mm (3/4"), 25 m, bez systémových dílů.

8555-22 855525    50 m

19 mm (3/4"), 50 m, bez systémových dílů.**

** na cívce pro hadicové centrum
** prodej pouze v kompletních rolích
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 Název výrobku GARDENA hadice  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

*  Všechny údaje se vztahují na hadice 13 mm (1/2")
bez armatur.

GARDENA hadice Standard

Zahradní hadice z PVC s kvalitní tkaninou.
Tvarově stálá a odolná vůči tlaku.
Pro střední namáhání.
4-barevný displej.

8503-20 850322   60

13 mm (1/2"), 20 m, bez systémových dílů.

Prodej pouze na europaletě se 60 kusy!

8507-20 850728    1

13 mm (1/2"), 30 m, bez systémových dílů.

8509-20 850902    1

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.

8509-22 850926   50 m

13 mm (1/2"), 50 m, bez systémových dílů.**

8523-20 852302    1

19 mm (3/4"), 25 m, bez systémových dílů.

8525-20 852500    1

19 mm (3/4"), 50 m, bez systémových dílů.

8525-22 852524   50 m

19 mm (3/4"), 50 m, bez systémových dílů.**

** na cívce pro hadicové centrum
** prodej pouze v kompletních rolích

GARDENA hadice Standard

S atraktivním 4-barevným displejem.
14 rolí s 20 m hadicí Standard.
13 mm (1/2"), bez systémových dílů.

8502-20 850209   14

Prodej pouze v displeji se 14 kusy!

GARDENA hadice Standard

S atraktivním barevným displejem.
14 rolí s 20 m hadicí Standard, kompletně 
s Original GARDENA systémovými díly:
1 x šroubení 902,
1 x adaptér 5305,
1 x rychlospojka 915,
1 x stopspojka 913,
1 x postřikovač 8114.
4-barevný displej.

8504-20 850407   14

13 mm (1/2"), 20 m, se systémovými díly.

Prodej na paletě se 14 kusy!

GARDENA spirálová hadice – sada

Ideální k zavlažování rostlin na terasách 
a balkónech nebo k zavlažování menších 
ploch např. předzahrádek.
Ušetří namáhavé odvíjení a navíjení obvyklé 
zahradní hadice nebo nošení zalévacích konví. 
Díky vratné síle se spirálová hadice po použití 
opět automaticky stáhne.
Obsah: 10 m spirálové hadice vybavené 
rychlospojkou a stopspojkou, impulsní 
sprchou 8120, šroubením 900, 901 a 902 
a držákem na zeď.
4-barevné balení v blistru.

4647-20 464703    4

Prodej pouze v kompletním balení se 4 kusy!

GARDENA spirálová hadice – sada – akce 
(bez vyobr.)

Obsah: 20 x spirálová hadice – sada 4647.
V displeji přitahujícím pozornost.

4646-20 464604   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

Akce
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GARDENA vozíky/bubny na hadici

Vozíky na hadici Classic – obzvláště pevné a stabilní

Vozíky na hadici Classic

Speciálně tvarovaný stojan pro velkou stabilitu.

Bez špinavých rukou (modely 60 HG a 100 HG)! 
Pohodlná vodící cívka automaticky navíjí hadici po 
vrstvách.

Pevné, stabilní kovové provedení pro 
velké zahrady.

S vodící cívkou pro snadné navíjení. 

Praktický buben na hadici Classic –
pro každý požadavek správný model!

Nástěnný buben na hadici s vodící 
cívkou Classic

K pohodlnému navíjení hadice vestoje.

Vodící cívka pro snadné navíjení 
a odvíjení hadice také v rozích.

Nástěnný buben na hadici Classic

1 výrobek pro dva účely použití:

ke skladování hadice na zdi; kdykoliv 
k dispozici pro mobilní použití v zahradě.

Buben na hadici Classic

Ideální pro terasy a malé zahrady.

Velká stabilita díky speciální 
 trojúhelníkové konstrukci s nízko 
položeným těžištěm.

Ergonomická rukojeť pro příjemný 
 transport.
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 Název výrobku GARDENA vozíky/
bubny na hadici

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA vozík na hadici
easyRoll Comfort

Pohodlná vodící cívka zajišťuje rovnoměrné 
navíjení hadice bez špinavých rukou.
Velká kolečka umožňují pohodlnou jízdu také 
na nerovném povrchu.
Nastavitelný držák pro postřikovač, sprchu 
nebo zalévací tyč.
Pojistka proti odkapávání zabraňuje vytékání 
vody po použití.
Zahnutá přípojka hadice zabraňuje jejímu 
zalomení.
Otočně uložená připojovací osa zabraňuje 
kroucení připojovací hadice při navíjení 
a odvíjení.
Možnost přestavení na Profi-systém pomocí 
šroubení, č.v. 2801.
Pro max. 50 m hadice 13 mm (1/2"),
30 m hadice 15 mm (5/8") nebo
20 m hadice 19 mm (3/4").
Smontovaný s informační kartou.

2683-20 268301   2

Kompletně s:
1 x 8563 hadice SkinTech Classic 1/2" 20 m,
1 x 2041 regulovatelný postřikovač Plus,
3 x 915 rychlospojka,
1 x 913 stopspojka, 1 x 902 šroubení,
1 x 900 šroubení, 1 x 5305 adaptér.

Prodej pouze v kompletním balení se 2 kusy!

GARDENA vozík na hadici
easyRoll plus Comfort

Jako č.v. 2683, avšak v ještě kvalitnějším 
provedení pro obzvláště pohodlnou a ergono-
mickou práci.
Zaklapávací klika v horní části rámu dovoluje 
snadné navíjení hadice ve stoje:
bez namáhavého ohýbání.
S praktickou přihrádkou pro odkládání malých 
dílů, vč. pojistky proti odkapávání.
Smontovaný s informační kartou.

2684-20 268400   2

Kompletně s:
1 x 8593 hadice SkinTech Comfort 1/2" 20 m,
1 x 8102 postřikovací sprcha Comfort,
3 x 915 rychlospojka,
1 x 913 stopspojka, 1 x 902 šroubení,
1 x 900 šroubení, 1 x 5305 adaptér.

Prodej pouze v kompletním balení se 2 kusy!

GARDENA vozík na hadici 60 TS Classic

Pro střední až větší zahrady.
Speciálně tvarovaný stojan pro větší stabilitu.
Jedinečné madlo umožňuje pohodlný trans-
port vozíku uživatelem jakékoliv tělesné výšky.
Úsporné skladování díky výškově nastavitelné 
vidlici: rukojeť s ochrannou vrstvou.
Výkyvná přípojka zabraňuje zalamování 
hadice. 
Otočně uložená připojovací osa zabraňuje 
kroucení připojovací hadice při navíjení a 
odvíjení. 
Stopka proti odkapávání zabraňuje vytékání 
vody po použití. 
Se zaklapávací, volně otočnou ruční klikou.
Lehce se otáčející profilovaná kola.
Možnost úpravy na GARDENA Profi-systém 
pomocí Profi-systém šroubení č.v. 2801 pro 
výrazně vyšší průtok vody.
4-barevná krabice.

8000-20 800006   1

Pro max. 60 m hadice13 mm (1/2"),
50 m hadice 15 mm (5/8") nebo
35 m hadice 19 mm (3/4").

8001-20 800105   8

Vozík na hadici 60 TS Classic sada 
Kompletně smontovaný: 1 x vozík na hadici 8000,
1 x 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic s Original 
GARDENA systémovými díly a postřikovačem (1 x 915, 
1 x 913, 1 x 8114).
Dodatečně se systémovými díly pro  napojení na 
 vodovodní kohoutek (1 x 900, 1 x 5305, 1 x 902, 
2 x 915).

Prodej pouze po paletách s 8 kusy!
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GARDENA kovový vozík na hadici 60

S výškově nastavitelným držadlem:
vhodný pro každou tělesnou výšku.
Úsporné skladování.
Posuvná rukojeť s ochranou rukou.
Široký stojan pro dobrou stabilitu.
Stabilní, kovový buben opatřený práškovým 
povlakem, s volně se otáčející ruční klikou.
Stopka proti odkapávání zabraňuje vytékání 
vody po použití.
Lehce se otáčející profilovaná kola.
4-barevný obal (sleeve).

2681-20 268103   4

Pro max. 60 m hadice13 mm (1/2"),
50 m hadice 15 mm (5/8") nebo
35 m hadice 19 mm (3/4").

GARDENA kovový vozík na hadici 100

Robustní, stabilní profesionální vozík na hadici.
Široký stojan pro dobrou stabilitu.
Vedení hadice ulehčuje navíjení hadice po 
vrstvách.
Stabilní ocelový buben s práškovým povlakem 
a volně se otáčející ruční klikou.
Se stopkou proti odkapávání.
Zahnutá přípojka na hadici zabraňuje ohnutí 
hadice.
Otočně uložená přípojná osa zabraňuje 
přetáčení připojené hadice při navíjení 
a odvíjení.
Stabilní kolečka se speciálním profilem, 
šetrným k trávníku.
Možnost přestavení na GARDENA Profi-
system pomocí šroubení Profi-system 2801.
2 x č.v. 2801 jsou obsaženy v balení.
V displejové krabici.

2674-20 267403   1

Pro max. 100 m hadice 13 mm (1/2"),
80 m hadice 15 mm (5/8"),
50 m hadice 19 mm (3/4") nebo
25 m hadice 25 mm (1").

GARDENA vozík na hadici 60 HG/100 HG 
Classic

Pro střední až větší zahrady (60 HG), pro velké 
zahrady (100 HG).
Pohodlná vodící cívka zajišťuje rovnoměrné 
navíjení hadice: bez špinavých rukou. 
Speciálně tvarovaný stojan pro vysokou 
 stabilitu.
Jedinečné madlo umožňuje pohodlnou 
pře pravu vozíku uživatelem jakékoliv tělesné 
výšky.
Rukojeť s chráničem rukou.
Výkyvná přípojka zabraňuje zalamování hadice.
Otočně uložená připojovací osa zabraňuje 
kroucení připojovací hadice při navíjení 
a odvíjení. 
Stopka proti odkapávání zabraňuje vytékání 
vody po použití. 
Se zaklapávací, volně otočnou ruční klikou.
Lehce se otáčející profilovaná kola.
Možnost úpravy na GARDENA Profi-systém 
pomocí Profi-systém šroubení č.v. 2801 pro 
výrazně vyšší průtok vody.
4-barevná krabice.

8003-20 800303   1

60 HG
Pro max. 60 m hadice 13 mm (1/2"),
50 m hadice 15 mm (5/8") nebo
35 m hadice 19 mm (3/4") 

8004-20 800402   8

Vozík na hadici 60 HG Classic sada
Kompletně smontovaný: 1 x vozík na hadici 8003,
1 x 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic s Original 
GARDENA systémovými díly a postřikovačem (1 x 915, 
1 x 913, 1 x 8114).
Dodatečně se systémovými díly pro  napojení na 
 vodovodní kohoutek (1 x 900, 1 x 5305, 1 x 902, 
2 x 915).

Prodej pouze po paletách s 8 kusy!

8006-20 800600   1

100 HG
Pro max. 100 m hadice 13 mm (1/2"),
80 m hadice 15 mm (5/8") nebo
50 m hadice 19 mm (3/4").

 Název výrobku GARDENA vozíky/
bubny na hadici

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks
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GARDENA nástěnný box na hadici 10 
 roll-up automatic Comfort

Rovnoměrné automatické navíjení hadice.
Na stěně výkyvný o 180°.
Komfortní nošení díky integrovanému držadlu.
Stopka proti odkapávání zabraňuje vytékání 
vody po použití.
Kompletně montovaný: 10 m kvalitní hadice, 
1,5 m připojovací hadice, Original GARDENA 
systémové díly a postřikovač (1 x 900, 901, 
902, 915, 913, 8114).
Se šrouby, hmoždinkami a montážní 
pomůckou.
4-barevná krabice.

2647-20 264709   1

GARDENA nástěnný box na hadici 20 
 roll-up automatic Comfort

Rovnoměrné automatické navíjení hadice.
V případě montáže na zeď lze box otáčet 
o 180°, při montáži na zem je otočný o 360°.
Integrované držadlo pro pohodlné přenášení.
Speciální montáž na zeď šetří místo při 
 skladování (např. v garáži).
Pojistka proti odkapávání zabraňuje vytékání 
vody při přepravě a po použití.
Praktický držák pro skladování postřikovačů, 
sprch, mycích kartáčů GARDENA atd.
Kompletně montovaný: s 20 m kvalitní hadice 
a 2 m připojovací hadice, Original GARDENA 
systémovými díly (1 x 900, 901, 902, 915, 913, 
8114).
S držákem na zeď či na podlahu, šrouby, 
hmoždinkami a montážními pomůckami.
4-barevný displejový karton.

2648-29 264891   1

GARDENA nástěnný box na hadici 20 
 roll-up automatic Plus Comfort

Špičkový model s doplňkovým vybavením.
Kompletně montovaný: 20 m kvalitní hadice 
s křížovou vazbou a 2 m připojovací hadice, 
3 ks Original GARDENA šroubení (900, 901, 
902), 2 ks Original GARDENA systémové díly 
Plus (2025, 2023) a GARDENA postřikovací 
sprcha 8102.
S držákem na zeď či na podlahu, šrouby, 
hmoždinkami a montážními pomůckami.
Včetně vodicí cívky hadice 2651.
4-barevný displejový karton.

2656-20 265607   1

GARDENA vozíky/bubny na hadici

 Název výrobku GARDENA
vozíky/bubny na hadici

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Bez shýbání, bez otáčení klikou,
bez špinavých rukou

Komfortní používání:

1  Vytáhněte hadici na požadovanou 
délku

2  Aretace se aktivuje po určitém vytažení 
hadice

3 Zavlažujte

4  Hadice se navine bezpečně a 
rovnoměrně automaticky zpět
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GARDENA nástěnný buben na hadici 60 
s vodící cívkou Classic

K uložení hadice na stěně.
Pohodlné navíjení a odvíjení hadice pomocí 
zvláštní hadicové cívky, individuálně připev-
nitelné na stěnu i rohy.
Stabilní kovový držák k upevnění na zdi.
Integrované držadlo pro pohodlný transport 
po odpojení.
Zalomená přípojná osa zabraňuje přelomení 
hadice.
Komplet se šroubením GARDENA.
Lze upravit na GARDENA profi-systém 
pomocí šroubení profi-systému, č.v. 2801.
Stopka proti odkapávání k nasazení na hadici 
po odpojení.
4-barevný displej.

2650-20 265003    1

Pro max. 60 m hadice13 mm (1/2"),
50 m hadice 15 mm (5/8") nebo
35 m hadice 19 mm (3/4").

GARDENA systém-držák na hadice

Praktická možnost zavěšení zahradní hadice 
a originálních systémových dílů GARDENA, 
s odkládací plochou.
Nabídková forma: volně.

238-20 023801    5

GARDENA nástěnný držák hadice

Malý levný držák hadice s praktickým 
zavěšovacím přípravkem pro originální 
 systémové díly GARDENA.
Nabídková forma: volně.

239-20 023900   10

GARDENA nástěnný držák na hadici
s hadicí

Tvarově stálá zahradní hadice, odolná vůči 
tlaku.
Max. tlak 20 bar.
Záruka na hadici 8 let.
20 m, 13 mm (1/2").
Kompletně s nástěnným držákem
a armaturami.
Displej na lepenkové paletě.

 706-20 070607   10

Prodej pouze v displeji po 10 ks!

GARDENA nástěnný buben na hadici 50 
sada

Pro menší až střední zahrady.
1 výrobek pro 2 účely použití:
ke skladování hadice na zdi; kdykoliv 
připravený k mobilnímu použití v zahradě.
Se zaklapávací, volně otočnou klikou.
Kompletně smontovaný: 1 x nástěnný buben 
na hadici, 1 x 20 m hadice Classic 13 mm 
(1/2") s Original GARDENA systémovými díly 
(1 x 915, 1 x 913, 1 x 8114).
Dodatečně se systémovými díly pro napojení 
na vodovodní kohoutek (1 x 900, 1 x 5305, 
1 x 902, 2 x 915).
Včetně držáku na zeď, hmoždinek a šroubů.
4-barevná informační karta. Na paletě.

8009-20 800907   12

Prodej pouze po paletách s 12 kusy!

 Název výrobku GARDENA
vozíky/bubny na hadici

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks
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GARDENA plochá hadice roll-fix Classic

Lehká a kompaktní.
Impregnovaná, odolná plochá hadice.
Kazeta na plochou hadici s bezpečnostní 
automatikou: při neúmyslném vystavení tlaku 
neodvinuté hadice zabrání rozbití kazety 
nosiče.
Max. tlak 25 barů.
Komplet se systémovými díly GARDENA 
Original a postřikovačem.
4-barevný displej.

757-20 075701    3

roll-fix 20 – 20 m.

GARDENA připojovací sada

K připojení hadicového vozíku/držáku na 
vodovodní kohoutek.
150 cm hadice Comfort 13 mm (1/2"), 
kompletně vybavená Original GARDENA 
systémovými díly: 1 x 901, 2 x 915.
4-barevná informační karta.

708-20 070805    5

GARDENA buben na hadici 50 Classic

Pro menší až střední zahrady. 
Pro praktický transport hadice a šetrné 
 skladování. 
Vysoká stabilita díky 3-bodovému spojení 
bočnic.
Ergonomická rukojeť pro příjemný transport. 
Výkyvná přípojka zabraňuje zalamování 
hadice.
Otočně uložená připojovací osa zabraňuje 
kroucení připojovací hadice při navíjení 
a odvíjení. 
Stopka proti odkapávání zabraňuje vytékání 
vody po použití. 
Se zaklapávací, volně otočnou ruční klikou.
4-barevná krabice.

8007-20 800709    1

Pro max. 50 m hadice 13 mm (1/2"),
40 m hadice 15 mm (5/8") nebo
30 m hadice 19 mm (3/4").

GARDENA buben na hadici 10 Classic – 
sada

Pro terasy a malé zahrady.
Pro pohodlný transport hadice a její šetrné 
skladování.
Vysoká stabilita díky 3-bodovému spojení 
bočnic. 
Kompletně smontovaný: 1 x buben na hadici, 
1 x 10 m hadice 13 mm (1/2") Classic 
s  Original GARDENA systémovými díly 
(1 x 915, 1 x 913, 1 x 8114).
Dodatečně se systémovými díly pro napojení 
na vodovodní kohoutek (1 x 900, 1 x 5305, 
1 x 902, 2 x 915).
4-barevný displejový karton.

8010-20 801003    3

GARDENA box na hadici 15 Classic – sada 

Pro použití v kempech, při volnočasových 
aktivitách a vodních sportech.
Lehký a úsporný při skladování, se zaklapávací 
ruční klikou a držadlem.
Tkaninová hadice (průměr 11 mm).
Kompletně s Original GARDENA systémovými 
díly a postřikovačem.
K okamžitému použití – jednoduše odvinout 
potřebnou délku hadice.
4-barevný displejový karton.

2662-20 266208    1

S 16,5 m tkaninové hadice (15 m + 1,5 m kvalitní 
hadice).

2663-20 266307   10

  Box na hadici 15 Classic – sada
 (bez vyobr.)
 Aktuální sezónní nabídka za zvláštní cenu. 
 V displeji přitahujícím pozornost.
 Obsah: 10 x box na hadici 15 – sada 2662.

Prodej pouze v displeji se 60 kusy!

 Název výrobku GARDENA
vozíky/bubny na hadici

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Akce
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GARDENA postřikovače a sprchy

 Název výrobku GARDENA postřikovače  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Pro každého uživatele 
vhodný model

Silně žádaný sortiment se vyznačuje:

Důsledným zaměřením na potřeby 
zákazníků.

Úzkou orientací na potřeby trhu.

Velkým pochopením u obchodníků.

Kvalitně zpracovanými materiály.

Ergonomickým a funkčním designem.

GARDENA kovový postřikovač Premium

Model postřikovače Premium k čištění 
a jemnému zavlažování.
Stabilní provedení z kovu a plastu s prvky z 
měkčeného plastu pro příjemnou manipulaci.
Vodní paprsek plynule regulovatelný od 
plného proudu až po jemnou mlhu.
Plynulé dávkování množství protékající vody.
Impulsní spouštěč s trvalou aretací.
Pevné a neztratitelné postřikovací pouzdro.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8101-20 810104    5

GARDENA regulační postřikovač Premium

Ergonomický postřikovač Premium 
s moderním designem pro náročné.
Stabilní provedení z kovu a plastu s prvky z 
měkčeného plastu pro příjemnou manipulaci.
Vodní paprsek plynule regulovatelný od 
plného proudu až po jemnou mlhu.
Obsluha jednou rukou.
Plynule regulovatelný a uzavíratelný průtok 
vody.
Pevné a neztratitelné postřikovací pouzdro.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8153-20 815307    5

GARDENA regulační postřikovače
Premium – akce

Zvláštní zaváděcí nabídka.
Obsah: 24 x regulační postřikovač Premium 
8153 se stopspojkou 8168 v displeji 
přitahujícím pozornost.

8157-20 815703   24

Prodej pouze v displeji s 24 kusy!

Akce

Pro milovníky zahrady

Ideální pro dlouhé a časté 
používání ve velkých zahradách. 

Kvalitní, pevné kovové a 
 plastové materiály s optimalizo-
vaným rozložením hmotnosti.

Optimální proporce pro uchopení 
a obslužné mechanizmy pro 
příjemnou práci.

Moderní design pro náročné.

Pro zahrádkáře

Skvěle se hodí pro pravidelné 
používání ve středně velkých 
zahradách.

Perfektní držení a příjemná 
 manipulace díky integrovaným 
prvkům z měkčeného plastu.

Plynule a individuálně 
 regulovatelný průtok vody.

Ergonomický design.

Pro začátečníky

Skvělé pro příležitostné použití v malých 
 zahradách nebo na terasách.

Výrobky pro zavlažování se základní výbavou.

Klasicky kompaktní konstrukce.



21

 Název výrobku GARDENA postřikovače  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA impulsní postřikovač Comfort

Špičkový model určený k čištění a jemnému 
zavlažování.
Plynule nastavitelný proud vody od plného 
paprsku až po jemnou mlhu.
S prvky z měkčeného plastu pro příjemnou 
manipulaci.
Plynulé dávkování množství protékající vody.
Ergonomicky tvarovaný impulsní ventil 
s pohodlnou trvalou aretací.
Kvalitní a pevný kryt.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8100-29 810098    5

GARDENA impulsní postřikovač Classic

Malý, kompaktní model.
Šikovná manipulace díky integrovaným 
prvkům z měkčeného plastu.
Ideální k čištění a jemnému zavlažování.
Nastavitelné dva tvary vodního paprsku:
plný nebo jemná mlha.
S plynulou regulací množství protékající vody.
Impulsní spouštěč a trvalá aretace 
s příjemnými prvky z měkčeného plastu.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8117-20 811705   10

GARDENA impulsní postřikovač Classic

Malý, kompaktní model.
Šikovná manipulace díky integrovaným 
prvkům z měkčeného plastu.
Ideální k čištění a jemnému zavlažování.
Nastavitelné dva tvary vodního paprsku:
plný nebo jemná mlha.
S plynulou regulací množství protékající vody.
Impulsní spouštěč a trvalá aretace 
s příjemnými prvky z měkčeného plastu.

8115-20 811507   10

4-barevná informační karta.

8115-50 811552   20

Volně v krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 20 kusy!

GARDENA regulační postřikovač Plus 
Comfort

Klasický model postřikovače se zvláštní 
plynulou regulací množství.
Vodní paprsek je plynule regulovatelný od 
plného proudu až po jemnou mlhu.
Forma nabídky: blistrová karta.

2041-20 204101   24

4-barevný obal na výrobek.

GARDENA postřikovač Classic

Klasický model postřikovače.
Šikovná manipulace díky integrovaným 
prvkům z měkčeného plastu.
Ideální k čištění a jemnému zavlažování.
Plynule regulovatelný vodní paprsek od 
plného až k jemné mlze.
S neztratitelným postřikovacím pouzdrem.
Forma nabídky: volně.

8114-50 811453   35

Prodej pouze v kompletním balení s 35 kusy!
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 Název výrobku GARDENA sprchy  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA kovová multifunkční sprcha 
Premium

Model sprchy řady Premium určený k zavlažo-
vání a čištění.
Stabilní provedení z kovu a plastu s optimál-
ním rozdělením hmotnosti a s prvky z měkče-
ného plastu pro příjemnou manipulaci.
Čtyři tvary vodního paprsku:
sprchový, perličkový, plný a plochý.
Plynulé dávkování množství protékající vody.
Ergonomicky tvarovaný impulsní ventil
s trvalou aretací. Kvalitní hlavice sprchy. 
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8107-20 810708    5

GARDENA regulační postřikovací sprcha 
Premium

Ergonomická postřikovací sprcha Premium
s moderním designem pro náročné.
Stabilní provedení z kovu a plastu s prvky
z měkčeného plastu pro příjemnou manipu-
laci.
Možnost nastavení tří tvarů vodního paprsku: 
sprchový, jemná mlha a plný.
S kroužkem z měkčeného plastu na ochranu 
sprchové hlavice před poškozením.

8154-20 815406    5

GARDENA regulační postřikovací sprchy – 
akce

Zvláštní zaváděcí nabídka:
Regulační postřikovací sprcha Premium se 
stopspojkou v atraktivní sadě.
Obsah: 24 x regulační postřikovací sprcha 
Premium 8154 se stopspojkou 8168 v displeji 
přitahujícím pozornost.

8158-20 815802   24

Prodej pouze v displeji s 24 kusy!

GARDENA multifunkční sprcha Comfort

Komfortní model sprchy pro různé zavlažovací 
a čisticí úkoly.
Čtyři tvary vodního paprsku:
sprchový, perličkový, plný a plochý.
S prvky z měkčeného plastu pro příjemnou 
manipulaci.
Plynulé dávkování množství protékající vody.
Ergonomicky tvarovaný impulsní ventil 
s pohodlnou trvalou aretací.
S ochranným plastovým kroužkem, který 
chrání sprchovou hlavici před poškozením.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8106-29 810692    5

GARDENA perličková sprcha Comfort

Komfortní model sprchy ideální k zalévání 
rostlin v květináči a různých ploch.
Dva tvary vodního paprsku:
sprchový a měkký perličkový.
S prvky z měkčeného plastu pro příjemnou 
manipulaci.
Plynulé dávkování množství protékající vody.
Ergonomicky tvarovaný impulsní ventil 
s pohodlnou trvalou aretací.
S ochranným plastovým kroužkem, který 
chrání sprchovou hlavici před poškozením.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8104-20 810401    5

Akce
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 Název výrobku GARDENA sprchy  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA postřikovací sprcha Comfort

Komfortní model sprchy ideální k čištění 
a šetrnému plošnému zalévání.
Tři tvary vodního paprsku: sprchový, mlhový 
a plný. S prvky z měkčeného plastu pro 
příjemnou manipulaci.
Plynulé dávkování množství protékající vody.
Ergonomicky tvarovaný impulsní ventil 
s pohodlnou trvalou aretací.
S ochranným plastovým kroužkem, který 
chrání sprchovou hlavici před poškozením.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

8102-29 810296    5

GARDENA postřikovací sprcha Comfort – 
akce

Aktuální sezónní nabídka.
Obsah: 50 blistrových karet, obsahujících 
1 postřikovací sprchu a rychlospojku 915.
V displeji přitahujícím pozornost.

8103-20 810302   50

Prodej pouze v displeji s 50 kusy!

GARDENA multifunkční sprcha Classic – 
akce

Atraktivní sezónní nabídka za zvláštní cenu.
Čtyři tvary vodního paprsku:
bodavý, plošný, sprchový a rozstřikovací.
Impulsní spouštěč a trvalá aretace.
Obsah: 54 blistrových karet s multifunkční 
sprchou 8122 a rychlospojkou 915.
V displeji přitahujícím pozornost.

8122-20 812207   54

Prodej pouze v displeji s 54 kusy!

GARDENA impulsní sprcha Classic

Malý, kompaktní model.
Šikovná manipulace díky integrovaným 
prvkům z měkčeného plastu.
Ideální k zavlažování rostlin v květináči nebo 
k zavlažování ploch.
S plynulou regulací množství protékající vody.
Impulsní spouštěč a trvalá aretace s 
příjemnými prvky z měkčeného plastu.

8120-20 812009    5

4-barevná informační karta.

GARDENA sprcha Classic

Šikovná manipulace díky integrovaným 
prvkům z měkčeného plastu.
Ideální k zavlažování rostlin v květináči nebo 
k zavlažování ploch.
Plynule regulovatelný a uzavíratelný vodní 
paprsek.

8119-20 811903    6

4-barevná informační karta.

8119-50 811958   10

Volně v krabici.

Prodej pouze v kompletním 
balení s 10 kusy!

Akce

Akce

GARDENA sprcha Comfort Duo – akce

Atraktivní sezónní nabídka za zvláštní cenu.
Pohodlný, kompaktní model, ideální k 
zavlažování rostlin v květináčích a menších 
ploch. Dva tvary vodního paprsku: 
měkký perličkový a jemný postřikovací.
S měkčenými prvky pro příjemnou manipulaci.
Obsluha jednou rukou.
Průtok je možné plynule regulovat a uzavřít.
Kompletně se stopspojkou 913 zdarma.
Forma nabídky: volně.

8185-50 818599   50

Prodej pouze v kompletním balení s 50 kusy!

Akce

GARDENA impulsní sprcha Classic – akce

Atraktivní sezónní nabídka za zvláštní cenu.
Obsah: 
36 blistrových karet s impulsní sprchou 8120, 
stopspojkou 913 a přívěškem na klíče.
V displeji přitahujícím pozornost.

8184-20 818407   36

Novinka

Prodej pouze v displeji s 36 kusy!

Akce
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 Název výrobku GARDENA
zalévací tyče, sprchy

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA postřikovací zalévací tyč 
Premium

Postřikovací zalévací tyč Premium s moderním 
 designem pro náročné.
Stabilní provedení z kovu a plastu s prvky 
z měkčeného plastu pro příjemnou manipulaci.
Možnost nastavení tří tvarů vodního paprsku: 
sprchový, jemná mlha a plný.
S kroužkem z měkčeného plastu na ochranu 
sprchové hlavice před poškozením.
Obsluha jednou rukou.
Plynule regulovatelný a uzavíratelný průtok vody.
S možností pověšení pro úsporné skladování.

8155-20 815505    5

Délka 90 cm.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

GARDENA multifunkční zalévací tyč 
Comfort

Komfortní zalévací tyč k universálnímu zavlažování 
a čištění, s velkým dosahem.
Čtyři tvary vodního paprsku: sprchový, perličkový, 
plný a plochý.
S prvky z měkčeného plastu pro příjemnou  manipulaci.
Plynulé dávkování množství protékající vody.
Ergonomicky tvarovaný impulsní ventil s pohodlnou 
trvalou aretací.
S ochranným plastovým kroužkem, který chrání 
sprchovou hlavici před poškozením.
Možnost zavěšení – šetří místo.

8108-20 810807    6

Délka 90 cm.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

GARDENA postřikovací zalévací tyč 
Comfort

Komfortní zalévací tyč ideální na zavlažování 
s velkým dosahem.
Tři tvary vodního paprsku: sprchový, mlhový a plný.
Pohodlná manipulace díky prvkům z měkčeného 
plastu.
Plynulá regulace množství protékající vody.
Ergonomicky tvarovaný impulsní ventil s pohodlnou 
trvalou aretací.
Ochranný plastový kroužek chrání sprchovou hlavici 
před poškozením.
Možnost zavěšení – šetří místo.

8109-20 810906    6

Délka 90 cm.
Forma nabídky: 4-barevná informační karta.

GARDENA impulsní zalévací tyč Classic

K cílenému a šetrnému postřikování.
Průtok vody je plynule regulovatelný 
s možností uzavření hlavou sprchy.
Impulsní spouštění a trvalá aretace.
Délka 80 cm.
Barevný informativní obal.

949-20 094900    6

GARDENA zalévací tyč Classic – akce

Atraktivní sezónní nabídka za zvláštní cenu.
Malý, kompaktní model s ergonomickou 
 manipulací.
Sprchový paprsek k šetrnému zavlažování 
jednotlivých rostlin nebo rostlin v řadách, 
s velkým dosahem. Plynulá regulace množství 
vody s možností uzavření průtoku.
S možností pověšení pro úsporu místa při 
skladování. Délka 75 cm.
Obsah: zalévací tyč 8123.
V displeji přitahujícím pozornost.

8124-20 812405   24

Prodej pouze v displeji s 24 kusy!

GARDENA zalévací tyč pro závěsné 
nádoby Classic

K cílenému zavlažování rostlin v závěsných 
nádobách a výše položených květinových 
truhlících.
Zalévací proud je plynule regulovatelný 
v závislosti na velikosti rostlin.
Ruční ventil s impulsním spouštěčem a trvalou 
aretací.
4-barevná informační karta.

1936-20 193603    6

Akce

GARDENA zavlažovač kořenů Classic

K cílenému zavlažování hlubokých kořenů.
S impulsním spouštěčem a trvalou aretací.
S integrovanou pojistkou proti stříkání vody 
a bláta.
Celková délka 75 cm/ maximální hloubka 
vniknutí do půdy 55 cm.
4-barevná informační karta.

944-20 094405    4
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GARDENA zahradní sprchy

 Název výrobku GARDENA
zahradní sprchy

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Sortiment zahradních sprch GARDENA

Venku se můžete sprchovat se
stejným komfortem jako ve vlastní 
koupelně.

Nové funkce produktu s vyšší
orientací na efektivnost uvítá
i koncový spotřebitel.

Zahradní sprcha trio

Velká odnímatelná sprchová hlavice 
s možností volby dvou tvarů vodního 
paprsku: měkký široce rozptýlený
proud k osprchování nebo jemné
mlžení pro osvěžení.

Nastavitelné sprchové trysky pro
jemné osvěžení.

Plynulé nastavení výšky.

Jednoduchá regulace průtoku vody.

GARDENA zahradní sprcha solo

Osvěžující zábava v horkých dnech:
S bodcem: jednoduše zapíchnout do trávníku 
nebo zasunout do stojanu slunečníku.
Plynulé nastavení výšky pomocí tlačítka.
S regulačním a uzavíracím ventilem pro 
 regulaci množství protékající vody.
Velká sprchová hlavice s měkkým proudem 
vody.
4-barevná informační karta.

961-20 096102   2

GARDENA zahradní sprcha duo

Sprchování venku je opravdu zábava!
Bodec jednoduše zapíchnout do trávníku 
nebo zasunout do stojanu slunečníku.
Výběr ze 2 různých tvarů vodního paprsku: 
měkký široce rozptýlený proud k osprchování 
nebo jemně nastavitelné mlžení.
Plynulé nastavení výšky pomocí tlačítka.
S regulačním a uzavíracím ventilem pro 
 regulaci množství a tvaru vodního paprsku.
4-barevná informační karta.

959-20 095907   2

GARDENA zahradní sprcha trio

Sprchování venku se stejným komfortem jako 
v koupelně.
Snadná instalace kdekoliv pomocí třínohého 
stativu.
S výškově nastavitelnou a odnímatelnou 
sprchovou hlavicí a 1,3 m spojovací hadice.
Výběr ze 2 různých tvarů vodního paprsku: 
měkký široce rozptýlený proud k osprchování 
nebo jemně nastavitelné mlžení.
Plynulé nastavení výšky.
S regulačním a uzavíracím ventilem pro 
 regulaci množství vody.
4-barevný displejový karton.

960-20 096003   2
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GARDENA zavlažovače

 Název výrobku GARDENA
víceplošný zavlažovač

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA víceplošný zadešťovač AquaContour automatic.
Inovace v zavlažování zahrad

Komfortní GARDENA víceplošný 
zadešťovač AquaContour automatic,
který zavlažuje zahradu téměř jakéhokoliv 
tvaru do velikosti 350 m2.

GARDENA AquaContour automatic 
dosáhne díky variabilně programovatel-
nému dosahu snadno do každého
rohu zahrady.

Individuální pokrytí plochy díky 
 variabilnímu dosahu.

Lze uložit až 50 obrysových bodů 
zahrady.

Šetří vodu přesně nadefinovaným 
 pokrytím plochy.

Lze snadno naprogramovat dva různé 
obrysy zahrady, např. před A  a za B  
domem a kdykoliv je znovu vyvolat.

2 pouzdra do půdy k bezpečnému a přesnému 
umístění zavlažovače na zavlažované ploše.

Provozní tlak v barech určuje zavlažovanou plochu!
Údaje o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bar před postřikovačem.

GARDENA víceplošný zavlažovač 
 AquaContour automatic Comfort

Komfortní zavlažovač k individuálnímu 
zavlažování téměř každé zahrady.
Lze snadno naprogramovat dva různé obrysy 
zahrady, např. před a za domem a kdykoliv je 
znovu vyvolat.
Každý program může individuálně uložit až 
50 obrysových bodů zahrady.
Fólií potažená klávesnice, která je odolná vůči 
nečistotám, s jasným vedením uživatele pro 
snadné programování.
Hlava zadešťovače s tryskami z měkčeného 
plastu pro rovnoměrný rozptyl vody.
Zavlažovaný sektor: 25° – 360° nastavitelný 
pomocí kroužku.
Dosah: variabilně nastavitelný od
2,5 m – 9 m (2 bar)/4 – 10,5 m (4 bar).
Zavlažovaná plocha: max. 350 m2.
S dvěma pouzdry do půdy pro přesné 
umístění zavlažovače na programované 
zavlažované ploše.
Zavlažovač s dvěmi trny k fixaci zavlažovače 
v pouzdře.

8133-20 813303   1
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GARDENA čtyřplošné zavlažovače

 Název výrobku GARDENA
čtyřplošné zavlažovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Provozní tlak v barech určuje zavlažovanou plochu!
Údaje o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bar před 
postřikovačem.

Velkoplošný zavlažovač

Pro plochy do 490 m2.

Dle volby lze jemně 
nasta vit zavlažování 
úseku nebo plného 
kruhu.

Kruhový zavlažovač

Od jednoduchého 
zavlažovače malých 
ploch až po technicky 
dokonalý model.

GARDENA čtyřplošný zavlažovač 250 
Premium

Čtyřplošný zavlažovač Premium s moderním 
designem pro náročné. Stabilní provedení 
z kovu a plastu s příjemnými prvky z měkče-
ného plastu. Plynule nastavitelný dosah.
Pás s tryskami z měkčeného plastu pro 
rovnoměrné zavlažování.
Zavlažovaná plocha: 105 m2 – max. 250 m2 
Nastavitelný dosah: 7 m2 – max.  17 m2

Šířka dostřiku: max.  15 m2

8151-20 815109   2

GARDENA Aquazoom 350/3 Comfort

Postřikovač k zavlažování nejrůznějších 
pravoúhlých ploch.
Pohodlné jemné nastavení dosahu a šířky 
kropení pomocí regulace množství.
Zavlažovaná plocha:  28 m2 – max. 350 m2

Plynule nastavitelný
dosah:  7 m2 – max.  21 m2

Individuálně regulo-
vatelná šířka kropení: 4 m2 – max.  17 m2

1977-29 197793   4

Optimální zavlažování 
pro každou zahradu

Postřikovací a víceplošný 
zavlažovač

K zavlažování menších ploch od 
10 do 130 m2.

S mnoha možnostmi nastavení.

Čtvercový zavlažovač Polo

Pro rovnoměrné zavlažování čtvercových 
a obdélníkových ploch bez louží. 

Odolnost vůči zlomení díky zesílené 
 hliníkové trubce trysky a kluzné spojce.

Plynule nastavitelný dosah.

Pro plochy od 90 do 280 m2.

GARDENA Aquazoom 350/2 Comfort

Postřikovač k zavlažování nejrůznějších 
pravoúhlých ploch.
Zavlažovaná plocha:  28 m2 – max. 350 m2

Plynule nastavitelný
dosah:  7 m  – max.  21 m
Individuálně regulo-
vatelná šířka kropení:  4 m  – max.  17 m

1975-29 197595   4
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 Název výrobku GARDENA
čtyřplošné zavlažovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA Aquazoom 250/2 Comfort

Postřikovač k zavlažování menších
pravoúhlých ploch.
Zavlažovaná plocha:  25 m2 – max. 250 m2

Plynule nastavitelný
dosah:  7 m  – max.  18 m
Individuálně regulo-
vatelná šířka kropení:  3,5 m  – max.  14 m

1973-29 197397    4

GARDENA Aquazoom 250/1 Comfort

Postřikovač k zavlažování menších pravoúh-
lých ploch.
Zavlažovaná plocha:  105 m2 – max. 250 m2

Plynule nastavitelný
dosah:  7 m  – max.  17 m
Individuálně regulovatelná
šířka kropení:  max.  15 m

1971-20 197106    4

GARDENA Aquazoom 250/1 Comfort – 
sortiment

Aktuální sezónní nabídka za speciální cenu.
V atraktivním displeji pro druhotné umístění.
Obsah: 24 x čtyřplošný zavlažovač Aquazoom 
250/1.

1021-20 102100   24

Prodej pouze v displeji s 24 kusy!

GARDENA MiniZoom Classic

Čtyřhranný postřikovač pro malé plochy.
Na stabilním stojanu pro mobilní použití.
S odnímatelným sítkem na nečistoty.
Zavlažovaná plocha:  25 m2 – max. 200 m2

Plynule nastavitelný
dosah:  4 m  – max.  16 m
Individuálně regulovatelná
šířka dostřiku:  6 m  – max.  12 m
4-barevný displejový karton.

8125-20 812504    5

2084-20 208406    5

2083-20 208307    5

GARDENA čtyřplošný zavlažovač Polo 280 
Classic

Rovnoměrné zavlažování díky přesným 
 tryskám. Plynule nastavitelný dosah.
Zesílená hliníková trubka trysky pro velkou 
odolnost vůči zlomení.
Bezúdržbový díky jemnému sítku na nečistoty 
z ušlechtilé oceli.
Zavlažovaná plocha: 120 m2 – max. 280 m2

Nastavitelný dosah: 8 m2 – max.  18 m2

Šířka kropení: max.  16 m2

GARDENA čtyřplošný zavlažovač Polo 250 
Classic

Rovnoměrné zavlažování díky přesným 
 tryskám. Plynule nastavitelný dosah.
Zesílená hliníková trubka trysky pro velkou 
odolnost vůči zlomení.
Bezúdržbový díky jemnému sítku na nečistoty 
z ušlechtilé oceli.
Zavlažovaná plocha: 110 m2 – max. 250 m²
Nastavitelný dosah: 8 m2 – max.  18 m2

Šířka kropení: max.  14 m2

Akce
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 Název výrobku GARDENA
hadicový zavlažovač

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

 Název výrobku GARDENA
průsakový zavlažovač

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

 Název výrobku GARDENA
čtyřplošné zavlažovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA hadicový zavlažovač

Připraven k napojení a vybaven díly 
Originál GARDENA systému.
Prodloužení jednoduchým spojením 
(max. délka 22,5 m).
Individuální zkrácení: hadici uřízneme na 
požadovanou délku, namontujeme přípojky.
V rolích s 4-barevným displejovým kartonem.

995-20 099509     5

Délka 7,5 m, oranžová.

996-20 099608     5

Délka 15 m, oranžová.

1998-20 199803     5

Délka 15 m, zelená.

1999-20 199902     5

Délka 15 m, hnědá.

GARDENA hadicový zavlažovač (bez vyobr.)

V metráži bez armatur.
Na cívce pro hadicové centrum.

GARDENA hadicový zavlažovač –
připojovací sada

Připojovací armatury pro začátek a konec 
 hadicového zavlažovače.
4-barevná blistrová karta.

997-22 099721   100 m

100 m, oranžová
Prodej pouze v kompletních rolích.

 5316-20 531603     6

GARDENA průsakový zavlažovač

Pro cílené, úsporné zavlažování řádků rostlin 
(živý plot, řady zeleniny atd.).
Zavlažuje již při nízkém tlaku vody.
Ve fixních délkách, připravený k připojení.
S ručním ventilem pro regulaci průtoku a tlaku.
Individuální zkrácení nebo prodloužení až na 
30 m.
V rolích se 4-barevným displejem.

1968-20 196802     5

Délka 7,5 m.

1969-20 196901     5

Délka 15 m.

GARDENA průsakový zavlažovač
(bez vyobr.)

Jako metráž bez armatur.

1987-22 198721   100 m

100 m
Prodej pouze v kompletních rolích.

GARDENA průsakový zavlažovač – 
připojovací sada

Připojovací armatury pro začátek a konec 
průsakového zavlažovače: koncová přípojka 
s regulačním ventilem a stopspojkou.
4-barevný blistr.

1989-20 198905     6

2082-20 208208   10

Prodej pouze po paletách s 10 kusy!

GARDENA čtyřplošný zavlažovač Polo 
Classic – akce

Aktuální sezónní nabídka za zvláštní cenu. 
Obsah: 60 x čtyřplošný zavlažovač Polo 220.
V displeji přitahujícím pozornost.

2081-20 208109   60

Prodej pouze v displeji se 60 kusy!

Akce

GARDENA čtyřplošný zavlažovač Polo 220 
Classic

Plynule nastavitelný dosah.
Bezúdržbový díky jemnému sítku na nečistoty 
z ušlechtilé oceli.
Zavlažovaná plocha: 90 m2 – max. 220 m2

Nastavitelný dosah: 7 m2 – max.  17 m2

Šířka kropení: max.  13 m2
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 Název výrobku GARDENA
kruhové zavlažovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA výsečový a plošný kruhový 
zavlažovač Tango Comfort

Obzvlášť tichý kruhový zavlažovač se snadnou 
manipulací pro menší i větší plochy.
Zavlažovaná plocha: 9 – max. 310 m2

Rozsah kropení: Ø 3 – max.  20 m2

Svými přesnými tryskami zavlažuje libovolný 
sektor od 5° do 360°.
Dosah a množství vody je možno podle přání 
nastavit přímo na zavlažovači.
Sítko na nečistoty s možností vyjímání a čištění.
Podstavec zavlažovače pro stabilní provoz 
a mobilní použití.
Dva masivní kovové trny pro optimální stabilitu 
ve svahu a na nerovné půdě.
4-barevný displejový karton.

2065-20 206501   4

GARDENA kruhový zavlažovač Vario 
Comfort

Zavlažovaná plocha: max. 225 m2

Rozsah kropení: Ø max.  17 m2

7-stupňové nastavení sektorů od 90° do 360° 
v 45° krocích.
Rovnoměrné rozptýlení vody pomocí speciální 
turbíny s rotujícím paprskem.
Směr postřikování nastavitelný individuálně.
Možnost zapojení několika zavlažovačů za 
sebou (koncová čepička se nahradí
šroubením 901 nebo profi-systém šroubením 
2801).
Jemné vyjímatelné sítko na nečistoty.
4-barevná info-karta.

1949-29 194990   5

Na bodci.

GARDENA kruhový zavlažovač Vario 
Comfort

Provedení jako u č.v. 1949 na lyžinách.
Stabilní odolné umělohmotné lyžiny s kovovou 
vložkou.
Možnost zapojení několika zavlažovačů za 
sebou (koncová čepička se nahradí 
šroubením 901 nebo profi-systém šroubením 
2801).
4-barevný displejový karton.

1948-29 194891   5

Na lyžinách.

GARDENA kruhový zavlažovač Mambo 
Comfort

Komfortní kruhový zavlažovač pro menší 
i větší plochy.
Zavlažovaná plocha: 9 – max. 310 m2

Rozsah kropení: Ø 3 – max.  20 m2

Individuální nastavení zavlažované plochy 
pomocí otočných přesných tryskových hlavic.
Jemné nastavení dosahu pomocí regulace 
průtoku.
Sítko na nečistoty s možností vyjímání a čištění.
Podstavec zavlažovače pro stabilní provoz 
a mobilní použití.
Dva masivní kovové trny pro optimální stabilitu 
ve svahu a na nerovné půdě.
4-barevný displejový karton.

2062-20 206204   4

GARDENA kruhový zavlažovač Samba 
Classic

Praktický kruhový zavlažovač pro malé až 
středně velké plochy.
Zavlažovaná plocha: max. 250 m2

Rozsah kropení: Ø 3 – max.  18 m2

Stejnoměrný rozptyl vody bez louží pomocí 
vzájemně vyladěných přesných tryskových 
hlavic.
Sítko na nečistoty s možností vyjímání a čištění.
Podstavec zavlažovače pro stabilní provoz 
a mobilní použití.
Dva masivní kovové trny pro optimální stabilitu 
ve svahu a na nerovné půdě.
4-barevný displejový karton.

2060-20 206006   4

Zvláštní nabídka
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 Název výrobku GARDENA
kruhové zavlažovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA kruhový zavlažovač Foxtrott 
Classic

Zavlažovaná plocha:  max.  130 m2.
Rozsah kropení:  max. Ø  13 m.
Rovnoměrné zavlažování malých až středních 
ploch.
S bodcem.
4-barevná blistrová karta.

1953-29 195393    6

GARDENA rozprašovací zavlažovač Fox 
Classic

Zavlažovaná plocha:  max.  100 m2.
Rozsah kropení:  max. Ø  11 m.
Cenově výhodný zavlažovač pro zavlažování 
menších ploch jako jsou záhony a předzah-
rádky.
S bodcem.
4-barevná blistrová karta.

1951-29 195195    6

GARDENA rozprašovací zavlažovač
Classic

Aktuální sezónní nabídka.
Cenově výhodná nabídka pro zavlažování 
malých ploch.
Zavlažovaná plocha:  max.  80 m2.
Rozsah kropení:  max. Ø  10 m.
Obsah: 54 blistrových karet (1 ks zavlažovač 
a 1 ks rychlospojka, č.v. 915).
V nápadném displeji.

969-20 096904   54

Prodej pouze na displeji s 54 kusy!

GARDENA 6-plošný zavlažovač Boogie 
Classic

Zavlažovač se šesti různými možnostmi 
použití.
Podstavec zavlažovače pro stabilní provoz 
a mobilní použití.
Dva masivní kovové trny pro optimální stabi-
litu ve svahu a na nerovné půdě.
4-barevný displejový karton.

2073-20 207300    4

Jednoduché nastavení zavlažované plochy otočením 
kotouče zavlažovače:
plný kruh:  Ø max.  10 m /  80 m2

půlkruh:  r = max.  8 m / 100 m2

čtverec:  max.  8 x 8 m /  64 m2

obdélník:  max.  16 x 2 m /  32 m2

elipsa:  max.  3 x 5 m /  11 m2

bodový paprsek:  Ø max.  1,5 m /  11 m2

GARDENA sortiment 6-plošného 
zavlažovače Boogie Classic (bez vyobr.)

Aktuální sezónní nabídka za mimořádné ceny 
na displeji podporujícím prodej.
Obsah: 24 x 6-plošný zavlažovač 2073.

2074-20 207409   24

  

Prodej pouze na displeji s 24 kusy!

GARDENA 4-plošný zavlažovač Twist 
Classic – akce

Aktuální sezónní nabídka.
Pouze jeden zavlažovač pro čtyři plochy.
Snadné nastavení otočením kotouče 
zavlažovače:
plný kruh:  Ø max.  10 m /  80 m2

půlkruh:  r = max.  8 m / 100 m2

čtverec:  max.  8 x 8 m /  64 m2

obdélník:  max.  16 x 2 m /  32 m2

Na bodci pro variabilní použití.
Obsah: 60 x blistrové karty s 1 x 4-plošným 
zavlažovačem a rychlospojkou 915.
Na displeji přitahujícím pozornost.

2068-29 206891   60

Prodej pouze na displeji s 60 kusy!

GARDENA stativ zavlažovače

Z každého kruhového, čtyřhranného, 
rozprašovacího a víceplošného zavlažovače 
udělá výškový zavlažovač, aby bylo možno 
rovnoměrně shora zavlažovat i vyšší rostliny.
Zásuvné spojení pro snadnou montáž bez 
nářadí.
Skládací nožky stativu pro rychlé postavení 
a úsporné uložení.
Výška ve smontovaném stavu: 50 cm.
Vedení hadice pro odlehčení zavlažovače 
vhodné pro hadice 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8") 
a 19 mm (3/4").
4-barevný displejový karton.

2075-20 207508    2

Zvláštní nabídka

Zvláštní nabídka

Zvláštní nabídka
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GARDENA velkoplošné zavlažovače

 Název výrobku GARDENA velkoplošné 
zavlažovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Nový design, optimální manipulace 
a vylepšená funkčnost

V plastovém nebo kovovo-plastovém provedení nebo 
jako šeptavě tichý turbínový zavlažovač.

Nastavovací knoflík 
s prvky z měkčeného 
plastu pro pohodlné 
nastavení dosahu.

Výrazná rozpoznatel-
nost nastaveného 
sektoru zavlažování.

Šeptavě tichý díky 
vícestupňovému 
 turbínovému převodu.

Provozní tlak v barech určuje zavlažovanou plochu!
Údaje o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bar před postřikovačem.

GARDENA hlava k impulsnímu, kruhovému 
a sektorovému zavlažovači Premium

Pevná kovovo-plastová konstrukce.
Speciálně uspořádané nastavovací kroužky 
pro snadné a jemné nastavení sektorů od 
25° do 360°.
S kovovým kladívkem a přesnou mosaznou 
tryskou.
Velká otočná rukojeť s prvky z měkčeného 
plastu pro pohodlné, plynulé nastavení 
dosahu od 5 do max. 12,5 m.
Zavlažovaná plocha 75 – max. 490 m2.
Našroubuje se jednoduše na stativ nebo 
trubku.
Připojovací závit 21 mm (G 1/2).
4-barevná karta.

8137-20 813709   6

GARDENA impulsní, kruhový a sektorový 
zavlažovač Premium

Provedení jako u č.v. 8137, ale s bodcem.
S GARDENA systémovou přípojkou 
a  koncovou zátkou.
Možnost připojení vice zavlažovačů za sebou 
(šroubení 901).
4-barevná karta.

8136-20 813600   5

GARDENA impulsní, kruhový a sektorový 
zavlažovač Premium

Provedení jako u č.v. 8137, ale se sáňkami.
Stabilní plastové sáňky se 3 kovovými 
výztužemi pro dobrou stabilitu.
Vybaven GARDENA systémovou přípojkou 
a koncovou zátkou k okamžitému připojení.
Možnost připojení více zavlažovačů za sebou 
(šroubení 901).
4-barevný karton.

8135-20 813501   5
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 Název výrobku GARDENA velkoplošné 
zavlažovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA impulsní, kruhový a sektorový 
zavlažovač Comfort

Stabilní plastová konstrukce.
Speciálně uspořádané nastavovací kroužky 
pro snadné a jemné nastavení sektorů od 
25°do 360°.
Velká otočná rukojeť s prvky z měkčeného 
plastu pro pohodlné, plynulé nastavení 
dosahu od 5 do max. 12,5 m.
Zavlažovaná plocha 75 – max. 490 m2.
S GARDENA systémovou přípojkou 
a  koncovou zátkou. Možnost připojení více 
zavlažovačů za sebou (šroubení 901).
4-barevná karta.

8141-20 814102    5

GARDENA impulzní, kruhový a sektorový 
zavlažovač Comfort – akce (bez vyobr.)

Aktuální sezónní nabídka.
Obsah: 30 x impulzní zavlažovač 8141.
V displeji přitahujícím pozornost.

8142-20 814201   30

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

GARDENA impulsní výškový zavlažovač 
Premium

Pro rovnoměrné, stabilní výškové zavlažování 
vyšších rostlin.
Provedení jako u č.v. 8137, ovšem se stativem.
Sklopné nohy stativu pro rychlou instalaci.
Výška v instalovaném stavu cca 100 cm.
4-barevný displejový karton.

8138-20 813808    2

Akce

GARDENA turbínový zavlažovač Comfort

Tichý velkoplošný zavlažovač.
Rovnoměrné rozptylování vody díky 2 zónám 
zavlažování a speciálně tvarovanému
deflektoru.
Velká otočná rukojeť s prvky z měkčeného 
plastu pro pohodlné, plynulé nastavení 
dosahu od 5 do max. 12 m.
Zavlažovaná plocha 75 – max. 450 m2.
Speciálně uspořádané nastavovací kroužky 
pro snadné a jemné nastavení sektorů od 
20° do 360°.
Patentovaná turbínová převodovka, která není 
citlivá na nečistoty.
Jemné, snadno odnímatelné sítko.
S GARDENA systémovou přípojkou 
a  koncovou zátkou.
Možnost připojení více zavlažovačů za sebou 
(šroubení 901).
4-barevná blistrová karta.

GARDENA turbínový zavlažovač Comfort

Provedení jako u č.v. 8144, ale se sáňkami.
Stabilní plastové sáňky se 3 kovovými 
výztužemi pro dobrou stabilitu.
Vybaven GARDENA systémovou přípojkou 
a koncovou zátkou k okamžitému připojení.
Možnost připojení více zavlažovačů za sebou 
(šroubení 901).
4-barevný karton.

8144-20 814409    5

8143-20 814300    5
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Original GARDENA Cleansystém

Perfektní péče na mokro,
která má systém

Silný sortiment pro všechny čisticí úkoly kolem domu a na 
zahradě.

Original GARDENA Cleansystém

Čisticí systém s přívodem vody a přípojkami Original 
GARDENA systému.

Jednoduše kombinovatelný

Ideální přizpůsobení se každé oblasti použití díky 
 kombinaci různých násad a přípojných přístrojů.

Jednoduše čistý

Všechny GARDENA vodní násady s přimíchávačem pro 
GARDENA čisticí prostředky a uzavíratelnou, plynule 
 nastavitelnou regulací průtoku pro čistou vodu a příměs 
čisticího prostředku.

Jednoduše mnohostranný

GARDENA čistič oken se stěrkou 
je možné držet za rukojeť nebo 
jej prodloužit násadou.

Jednoduše ideální

Pro každou plochu uzpůsobený 
nástroj: měkké kartáče pro citlivé 
povrchy, tvrdé kartáče pro pevné 
podlahové plochy.

Jednoduše silný

Speciální plošné trysky uvolňují 
a odstraňují i neústupné 
nečistoty.
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 Název výrobku Original
GARDENA Cleansystém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA vodní násady

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
K individuálnímu prodloužení všech výrobků 
Original GARDENA clean-systém podle 
potřeby.
Snadné, pevné a jisté spojení pomocí 
šroubového uzávěru.
Přimíchávač, odolný vůči rozbití, pro 
GARDENA čisticí prostředky (č.v. 1680, 1682, 
1684, 5730). Uzavíratelná, plynule nastavitelná 
regulace průtoku vody.
Pro čistou sladkou vodu a/nebo příměs 
GARDENA čisticích prostředků podle potřeby.
Lehké a pevné z kvalitního hliníku.
S příjemným opláštěním z plastu pro 
 pohodlnou manipulaci: zabraňuje poškrábání, 
neklouže a izoluje proti chladu.
4-barevná informační karta.

5552-20 555203   2

Vodní násada 90
Délka: 90 cm.

5550-20 555005   2

Vodní násada 150
Délka: 150 cm.

5554-20 555401   2

Teleskopická vodní násada
Délka: 155 – 260 cm.
Teleskopická po stupních.

GARDENA prodlužovací násada kloubová

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
K prodloužení všech vodních násad Original 
GARDENA clean-systém.
Snadné, pevné a bezpečné spojení pomocí 
šroubového uzávěru.
S oboustranně výkyvným kloubem do úhlu 45°.
K nenamáhavému čištění těžce přístupných 
míst (např. střech obytných automobilů 
a přívěsů nebo zimních zahrad).
4-barevná informační karta.

5556-20 555609   2

Délka: 53 cm.

Možnost použití všech vodních násad GARDENA 
 clean-systém.

GARDENA čistič oken se stěrkou

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Čistič oken a stěrka v jednom.
Možnost držení za rukojeť nebo prodloužení 
pomocí násady.
Kvalitní, odnímatelná netkaná textílie 
z  mikrovláken pro intenzivní účinek čištění.
Flexibilní a snadno ovladatelný díky kloubu 
otočnému o 360°. S nastavovací funkcí pro 
pohodlné a čisté stírání beze šmuh.
Kvalitní, odolná gumová lišta.
Možnost kombinace se všemi vodními nása-
dami Original GARDENA clean-systém.
Plastový závěsný obal se 4-barevnou 
informační kartou.

5564-20 556408   2

K důkladnému a efektivnímu čištění skleněných ploch.
Pracovní šířka: 31 příp. 10 cm.

GARDENA čisticí textilie

Kvalitní čisticí textilie z mikrovláken s upíná-
ním pro GARDENA čistič oken se stěrkou 
(č.v. 5564).

5565-20 556507   4
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 Název výrobku Original
GARDENA Cleansystém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA mycí kartáč

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Kvalitní štětiny ze směsi koňských žíní.
Kartáč se dá otočit po 30° kolem dokola.
Pro nenamáhavou práci a ideální přizpůsobení 
se příslušné čištěné ploše.
Plastový závěsný obal se 4-barevnou 
informační kartou.

5570-20 557009    2

K šetrnému a efektivnímu čištění citlivých povrchů
(např. aut, obytných přívěsů atd.).
Pracovní šířka: 27 příp. 9 cm.

Možnost použití všech vodních násad GARDENA 
 clean-systém.

GARDENA kloubový mycí kartáč

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Flexibilní a obratný při používání díky kloubu 
otočnému o 360°.
Praktický trojúhelníkový tvar: k nenamáha-
vému čištění těžce dostupných míst 
(speciálně v rozích a koutech).
Plastový závěsný obal se 4-barevnou 
informační kartou.

5560-20 556002    2

K šetrnému a efektivnímu čištění citlivých povrchů
(např. žaluzií, skleníků, zimních zahrad atd.).
Pracovní šířka: 27 příp. 13 cm.

Možnost použití všech vodních násad GARDENA 
 clean-systém.

GARDENA kloubový kartáč

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Flexibilní a obratný při používání díky kloubu 
otočnému o 360°.
Praktický trojúhelníkový tvar: k nenamáha-
vému čištění těžce dostupných míst 
(speciálně v úzkých místech, rozích, koutech).
Plastový závěsný obal se 4-barevnou 
informační kartou.

5562-20 556200    2

K důkladnému čištění pevných podlahových ploch
(např. teras, schodů atd.).
Pracovní šířka: 27 příp. 13 cm.

Možnost použití všech vodních násad GARDENA 
 clean-systém.

GARDENA kartáč Komfort

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Rozdílná délka štětin: pro intenzivní čisticí 
účinek, obzvláště u nerovných podlah, mezer 
a prohlubní.
Se speciální plochou tryskou a škrabkou pro 
odstranění odolného znečištění.
Plastový závěsný obal se 4-barevnou 
informační kartou.

5568-20 556804    2

K důkladnému čištění pevných podlahových ploch
(např. teras, chodníků, příjezdových cest do garáže 
atd.).
Pracovní šířka: 27 cm.

Možnost použití všech vodních násad GARDENA 
 clean-systém.

GARDENA kartáč se stahovačem vody

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Kartáč a stahovač vody v jednom.
Extra velká pracovní šířka.
Se speciální plochou tryskou k odstranění 
odolného znečištění.
Stahovač vody s odolnou dvojitou gumovou 
chlopní.
Plastový závěsný obal se 4-barevnou 
informační kartou.

5566-20 556606    2

K důkladnému čištění pevných podlahových ploch a k 
odstraňování zbytků vody (např. na terasách, v garážích 
atd.).
Pracovní šířka: 43 cm.

Možnost použití všech vodních násad GARDENA 
 clean-systém.

GARDENA šampón

Doporučujeme k čištění lakovaných povrchů 
a plastů.
Biologicky odbouratelný.

1680-20 168007   10

GARDENA konzervační prostředek

Přídavek vosku odpuzující vodu umožňuje 
snadné setření vozidel kůží.
Biologicky odbouratelný.

1682-20 168205   10

GARDENA univerzální čistič

Zvlášť vhodný pro čištění kamenné dlažby 
a podlahových dlaždic.
Aktivně čistí a rozpouští tuky.
Biologicky odbouratelný.

1684-20 168403   10

GARDENA čistič skla

Ideální pro čištění skleněných ploch (např. 
oken, skleníků, zimních zahrad, atd.).
Biologicky odbouratelný.

5730-20 573009   10
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 Název výrobku Original
GARDENA Cleansystém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA sada na mytí auta

Atraktivní kompletní sada.
Cenově výhodná.
K okamžitému použití.
S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Obzvláště vhodná k šetrnému a efektivnímu 
čištění automobilů a citlivých ploch.
Obsah:
1 x 5570 mycí kartáč,
1 x 5552 násada s přívodem vody 90,
1 x 1680 šampón.
4-barevná informační karta.

5580-20 558006   4

GARDENA sada na mytí oken

Atraktivní kompletní sada.
Cenově výhodná.
K okamžitému použití.
S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Obzvláště vhodná k šetrnému a efektivnímu 
čištění oken a skleněných ploch.
Obsah:
1 x 5564 čistič oken se stěrkou,
1 x 5550 vodní násada 150,
1 x 5730 čistič skla.
4-barevná informační karta.

5584-20 558402   4

GARDENA sada na mytí podlah

Atraktivní kompletní sada.
Cenově výhodná.
K okamžitému použití.
S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Obzvláště vhodná k důkladnému čištění 
pevných podlahových ploch.
Obsah:
1 x 5568 kartáč Komfort,
1 x 5550 vodní násada 150,
1 x 1684 univerzální čistič.
4-barevná informační karta.

5586-20 558600   4
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 Název výrobku GARDENA ruční mycí
kartáče, kartáče na drhnutí

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA ruční mycí kartáče

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
S plynulou, uzavíratelnou regulací průtoku 
vody.
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových 
tyčinek (č.v. 989).
4-barevný karton.

984-20 098403    3

Velké provedení.

987-20 098700    5

Malé provedení.

K šetrnému a efektivnímu čištění citlivých povrchů
(např. zahradního nábytku, garážových vrat, jízdních  kol 
atd.).

GARDENA ruční mycí kartáč

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
Kvalitní štětiny ze směsi koňských žíní.
Pohodlná, plynule nastavitelná a uzavíratelná 
regulace průtoku vody.
Pohodlná obsluha jednou rukou.
Průběžná lišta z měkčeného plastu zabraňuje 
poškrábání.
Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění 
úzkých míst bez námahy.
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových 
tyčinek (č.v. 989).
4-barevný karton.

5574-20 557405    3

K šetrnému a efektivnímu čištění citlivých povrchů
(např. zahradního nábytku, garážových vrat, jízdních kol 
atd.).

GARDENA ruční kartáč

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
S plynulou a uzavíratelnou regulací průtoku 
vody.
Elastické, ploché těleso kartáče ulehčuje 
čištění úzkých míst.
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových 
tyčinek (č.v. 989).
4-barevný karton.

988-20 098809    5

K důkladnému čištění pevných povrchů
(např. zahradního nářadí, holínek, popelnic atd.).

GARDENA ruční kartáč

S přívodem vody a přípojkou Original 
GARDENA systém.
S pohodlnou, plynulou a uzavíratelnou 
 regulací průtoku vody.
Pohodlná obsluha jednou rukou.
Průběžná lišta z měkčeného plastu zabraňuje 
poškrábání.
Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění 
úzkých míst bez námahy.
Možnost přimíchání GARDENA mýdlových 
tyčinek (č.v. 989).
4-barevný karton.

5572-20 557207    3

K důkladnému čištění pevných povrchů
(např. garážových vrat, zahradního nábytku atd.).

GARDENA mýdlové tyčinky

K účinnému čištění lakovaných a plastových 
povrchů.
Biologicky odbouratelné.
10 kusů v plastové kazetě.
Pro použití u ručních mycích kartáčů (č.v. 984, 
987, 5574) a ručních kartáčů (č.v. 988, 5572).

989-20 098908   10

Volně v displeji.

989-30 098946   10

4-barevná karta.

Odběr pouze v kompletním balení s 10 kusy!
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GARDENA řízení zavlažování

Kompetentní sortiment pro automatické řízení zavlažovacích systémů

Pro řízení ventilů přes kabel

Řízení zavlažování 4040 modular

K řízení až 4 zavlažovacích ventilů 24 V.

Možnost rozšíření pomocí rozšiřovacích 
modulů 2040 Comfort až na 12 ventilů.

Vhodné pro použití venku. 

Až 4 nezávislé programy na jeden 
zavlažovací ventil.

Snadné programování díky nápovědě 
uživateli.

Síťové připojení 230 V.

Řízení zavlažování 4030 a 6030

K řízení až 4 resp. 6 zavlažovacích 
ventilů 24 V.

Možnost použití uvnitř, např. v garáži 
nebo na místech chráněných před 
deštěm.

Až 3 nezávislé programy na jeden 
zavlažovací ventil.

Snadné programování díky nápovědě 
uživateli.

Síťové připojení 230 V.

Přímé programování zavlažovacích 
ventilů

Možnost řízení libovolného počtu 
zavlažovacích ventilů 9 V.

S přípojkou pro senzory pro úsporné 
zavlažování.

Čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor 
zabraňují nebo přeruší zavlažování při 
dostatečné vlhkosti půdy nebo v případě 
srážek. 

Provoz na baterie.

Pro decentralizované, bezkabelové řízení ventilů

Přípojka pro sensory pro úsporné zavlažování.

Hlavní kanál pro provoz 
čerpadla při využívání 
alternativních zdrojů 
vody.
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 Název výrobku GARDENA
řízení zavlažování

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA rozšiřovací modul 2040 Comfort

Určeno pro GARDENA řízení zavlažování
4040 modular.
Přípojka na jeden modul až 2 zavlažovacích 
ventilů 24 V.
Možnost použití venku.
Snadné zapojení do centrály.
4-barevný displejový karton.

1277-20 127707   4

GARDENA řízení zavlažování 4040 modular 
Comfort

Až pro 4 zavlažovací ventily.
Pomocí GARDENA rozšiřovacího modulu 
2040 lze počet zvýšit až na 12 ventilů.
Kabelové propojení s ventily.
Možnost použití venku.
Až 4 programy pro jeden zavlažovací ventil.
Možnost centrální změny délky zavlažování od 
0 do 200 %.
Hlavní kanál pro ovládání čerpadla.
Pojistka pro případ výpadku elektrického 
proudu – alkalická baterie 9 V (není součástí 
balení).
Možnost připojení GARDENA čidla půdní 
vlhkosti nebo dešťového senzoru.
4-barevný displejový karton.

1276-20 127608   2

GARDENA zavlažovací ventil 24 V

K provozu v kombinaci s řízením zavlažování 
4040 modular Comfort, rozšiřovacím modu-
lem 2040 Comfort a řízením zavlažování 4030 
a 6030 Classic.
Připojovací závit 1".
Manuální otvírání / zavírání možné.
Samočisticí jemný filtr pro bezporuchovou 
řídící techniku.
Provozní tlak od 0,5 do 12 bar.
4-barevný displejový karton.

1278-20 127806   4

GARDENA spojovací kabel 24 V

K připojení až 6 zavlažovacích ventilů 24 V 
na řízení zavlažování 4040 modular Comfort, 
rozšiřovací modul 2040 a řízení zavlažování 
4030 a 6030 Classic.
Max. délka kabelu 30 m.
Max. napětí 30 V.
4-barevný obal.

1280-20 128001   4

15 m, průřez kabelu 7 x 0,5 mm2.

GARDENA řízení zavlažování 4030 Classic

Až pro 4 zavlažovací ventily 24 V.
Možnost použití uvnitř a na místech 
chráněných před deštěm.
Kabelové propojení s ventily.
Až 3 programy pro jeden zavlažovací ventil.
Délku zavlažování lze centrálně upravovat 
v rozmezí 10 – 200 %.
Hlavní kanál pro ovládání čerpadla.
Pojistka pro případ výpadku elektrického 
proudu – alkalická baterie 9 V (není součástí 
balení).
Možnost připojení GARDENA čidla půdní 
vlhkosti nebo dešťového senzoru.
4-barevný displejový karton.

1283-20 128308   2

GARDENA řízení zavlažování 6030 Classic

Až pro 6 zavlažovacích ventilů 24 V.
Možnost použití uvnitř a na místech 
chráněných před deštěm.
Kabelové propojení s ventily. 
Až 3 programy pro 1 zavlažovací ventil.
Délku zavlažování lze centrálně upravovat 
v rozmezí 10 – 200 %.
Hlavní kanál pro ovládání čerpadla.
Pojistka pro případ výpadku elektrického 
proudu – alkalická baterie 9 V (není součástí 
balení).
Možnost připojení GARDENA čidla půdní 
vlhkosti nebo dešťového senzoru.
4-barevný displejový karton.

1284-20 128407   2
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 Název výrobku GARDENA
řízení zavlažování

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA kabelová svorka 24 V

K vodotěsnému připojení spojovacího kabelu 
na zavlažovací ventil 24 V s použitím boxu na 
ventil V1.
Snadné spojení pomocí knoflíku.
4-barevná blistrová karta, obsah: 6 kusů.

1282-20 128209   4

Průřez kabelu od 0,33 do 1,5 mm2.
Max. napětí 30 V.
Max. průměr kabelu 3,9 mm.

GARDENA řízení čerpadel 24 V

K provozu čerpadla (do 2000 W) v kombinaci 
s řízením zavlažování 4040 modular Comfort, 
řízením zavlažování 4030 a 6030 Classic.
Kompletně s 10 m kabelem k připojení na 
řízení zavlažování.
Možnost prodloužení až na 50 m.
Minimální průřez kabelu 0,25 mm2.
Vhodné pro použití v exteriéru (IP 44).

1273-20 127301   2

GARDENA programovací jednotka

K programování řídící jednotky.
Až 6 zavlažovacích aktivit denně.
Zavlažovací dny individuálně programova-
telné.
Délka zavlažování nastavitelná od 1 minuty do 
9 hodin a 59 minut.
Přenos dat z a do řídící jednotky stlačením 
knoflíku.
Doba provozu cca 1 rok s 1 x 9 V baterií 
 Alkaline (není součástí balení).
4-barevná displejová krabice.

1242-20 124201   2

GARDENA řídící jednotka

K řízení zavlažovacího ventilu 9 V.
Možnost připojení čidla půdní vlhkosti nebo 
dešťového senzoru.
Doba provozu cca 1 rok s 1 x 9 V baterií 
 Alkaline (není součástí balení).
4-barevná displejová krabice.

1250-20 125000   2

GARDENA zavlažovací ventil 9 V

Úsporná technika 9 V elektromagnetických 
ventilů.
Použitelné v kombinaci s programovací 
jednotkou a řídící jednotkou.
Možnost manuálního provozu.
Optimální geometrie ventilu pro minimální 
ztráty tlaku.
S vnitřním závitem 1".
Provozní tlak od 0,5 do 12 bar.
4-barevná displejová krabice.

1251-20 125109   2

GARDENA box na ventil V1

Pro 1 zavlažovací ventil 9 V nebo 24 V.
Teleskopické šroubové spojení pro snadnou 
montáž / demontáž ventilu.
Uzavíratelné víko s dětskou pojistkou.
S vnějším závitem 1".
4-barevná páska.

1254-20 125406   2

GARDENA box na ventily V3

Pro 3 zavlažovací ventily 9 V nebo 24 V.
Flexibilní přívod vody libovolně ze 3 stran.
Teleskopické šroubové spojení pro snadnou 
montáž / demontáž ventilů.
Box chráněný proti vodě pro snadné, 
přehledné 24 V kabelové spojení.
Centrální odvodňovací zátka k vyprázdnění 
přívodního vedení před příchodem mrazů.
Uzavíratelné víko s dětskou pojistkou.
S vnějším závitem 1".
4-barevná páska.

1255-20 125505   2
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GARDENA řízení zavlažování

Kompletní sortiment pro automatické 
řízení zavlažování.
Přizpůsobeno různým situacím 
v zahradě.

Pro začátečníky

Se standardními možnostmi 
programování.

Snadné ovládání pomocí 
knoflíku.

Pro náročné

Variabilní možnosti programo-
vání.

Velký, přehledný LCD-display.

Pro specialisty

Maximálně individuální možnosti 
programování díky 
6 zavlažovacím programům.

Podpůrné texty s možností 
výběru jazyku vysvětlují 
programovací kroky.

Špičkový model se solárním 
panelem pro energeticky 
úsporný provoz.

Novinka: Zavlažovací počítač C 2030 duo plus

Flexibilní – 2 individuálně programovatelné 
výstupy.

Bezpečný díky ukazateli stavu baterie. 

Šetří vodu připojením senzoru na každý výstup.

Pohodlné programování přes odnímatelný 
obslužný díl.

Pro jednu oblast 
zavlažování

Pro 2 oblasti zavlažování
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GARDENA řízení zavlažování

Úspora vody díky senzorové technologii

Čidlo půdní vlhkosti

Spolehlivá funkce díky elektro-
termickému funkčnímu principu.

Možnost nastavení požadované 
vlhkosti půdy.

Ukazatel aktuální vlhkosti půdy.

Dešťový senzor

Opto-elektronický funkční 
 princip pro rychlou reakci při 
dešťových srážkách.

Přerušuje nebo zabraňuje 
spuštění automatického 
zavlažování při dostatečné 
vlhkosti půdy nebo při dešťových 
srážkách.

Novinka: Rozdělovač vody automatic
Jedinečný na trhu!

Automatické zavlažování až 6 oblastí zahrady za sebou ve 
spojení s GARDENA zavlažovacím počítačem C 1060.

Až pro 6 oblastí zavlažování

Jednotlivé výstupy lze snadno deaktivovat.

Deska k flexibilnímu upevnění do půdy nebo na zeď.

Lineární uspořádání hadic pro úsporu místa při instalaci.
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 Název výrobku GARDENA
řízení zavlažování

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA zavlažovací počítač C 1060 
solar plus

Model Premium s podpůrnými texty
v 10  volitelných jazycích a velkým displayem 
pro snadné programování.
Otočný knoflík pro rychlou změnu údajů.
S výkonnými solárními články a dodávaným 
lithiovým akumulátorem.
Není potřeba vyměňovat baterie.
Solární články nabíjí akumulátor také při 
oblačném počasí.
S ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Obslužný díl je odnímatelný pro snadné 
programování.
Individuální možnosti programování:
až 6 zavlažování denně.
Délka zavlažování od 2 min do 9 h a 59 min.
Zavlažovací dny lze libovolně zvolit.
Řízení až 6 přípojných přístrojů s automa-
tickým rozdělovačem vody, č.v. 1198/1197.
Přípojka pro GARDENA dešťový senzor nebo 
čidlo půdní vlhkosti.
Možný provoz pouze přes čidlo půdní vlhkosti.
4-barevné prezentační balení.

1866-20 186605   2

Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4)
a 33,3 mm (G 1).
Provozní tlak 0,5 – 12 bar.

GARDENA zavlažovací počítač C 1060 plus

Model Premium s podpůrnými texty
v 10 volitelných jazycích a velkým displayem 
pro snadné programování.
Otočný knoflík pro rychlou změnu údajů.
Obslužný díl je odnímatelný pro snadné 
programování.
S možností individuálního programování:
až 6 zavlažování denně, délka zavlažování od 
1 min. do 9 h 59 min.
Zavlažovací dny lze libovolně zvolit.
Řízení až 6 přípojných přístrojů pomocí auto-
matického rozdělovače vody, č.v. 1198/1197.
Přípojka pro GARDENA dešťový senzor nebo 
čidlo půdní vlhkosti.
Možný provoz pouze přes čidlo půdní vlhkosti.
Doba provozu s 1 x 9 V alkalickou baterií 
cca 1 rok (není součástí balení).
S ukazatelem stavu baterie.
4-barevné prezentační balení.

1864-20 186407   2

Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4)
a 33,3 mm (G 1).
Provozní tlak 0,5 – 12 bar.

GARDENA zavlažovací počítač C 1030 plus

Model Comfort s velkým displayem pro 
snadné programování.
Otočný knoflík pro rychlou změnu údajů.
Obslužný díl je odnímatelný pro snadné 
programování.
Až 3 zavlažování denně.
Délka zavlažování od 1 min. do 7 h 59 min.
Zavlažovací dny lze libovolně zvolit.
Přípojka pro GARDENA dešťový senzor nebo 
čidlo půdní vlhkosti.
Možný provoz pouze přes čidlo půdní vlhkosti.
Doba provozu s 1 x 9 V alkalickou baterií 
cca 1 rok (není součástí balení).
S ukazatelem stavu baterie.
4-barevné prezentační balení.

1862-20 186209   2

Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4)
a 33,3 mm (G 1).
Provozní tlak 0,5 – 12 bar.

GARDENA zavlažovací počítač 
C 2030 duo plus

Model Comfort pro automatické zavlažování 
dvou oblastí zahrady.
S velkým displayem pro snadné programování.
Obslužný díl je odnímatelný pro snadné 
programování.
Až 3 zavlažovací cykly za den na každý výstup.
Délka zavlažování od 1 minuty do 3 h a 59 min.
Libovolně volitelné zavlažovací dny.
Na každý výstup je možné připojit buď 
GARDENA dešťový senzor nebo čidlo půdní 
vlhkosti. 
Oba výstupy lze řídit také přes senzor.
V noci je možný provoz pouze přes čidlo 
půdní vlhkosti.
Životnost cca 1 rok s 1 x 9 V alkalickou baterií 
(není součástí balení).
S ukazatelem stavu baterie.
4-barevné prezentační balení.

1874-20 187404   2

Novinka Pro vodovodní kohoutky se závitem 
 26,5 mm (G 3/4) a 33,3 mm (G 1).
 Provozní tlak 0,5 – 12 bar.
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 Název výrobku GARDENA
řízení zavlažování

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA zavlažovací hodiny T 1030 plus

Model Classic s velkými, snadno ovlada-
telnými knoflíky pro snadné programování.
Obslužný díl je odnímatelný pro snadné 
programování.
Až 3 zavlažování denně.
Délka zavlažování od 1 do 120 min.
Přípojka pro GARDENA dešťový senzor nebo 
čidlo půdní vlhkosti.
Doba provozu s 1 x 9 V alkalickou baterií 
cca 1 rok (není součástí balení).
S ukazatelem stavu baterie.
4-barevné prezentační balení.

1860-20 186001   2

Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4)
a 33,3 mm (G 1).
Provozní tlak 0,5 – 12 bar.

GARDENA zavlažovací hodiny T 1030 card

Model Comfort se snadným programováním 
pomocí karty.
Možnost uložení karty na místě nedostupném 
dětem.
Až 3 zavlažování denně.
Délka zavlažování od 1 do 180 min.
Přípojka pro GARDENA dešťový senzor nebo 
čidlo půdní vlhkosti.
Fungují i bez tlaku vody.
Doba provozu se 4 x 1,5 V alkalickými 
 bateriemi cca 1 rok (nejsou součástí balení).
Ukazatel slabých baterií.
4-barevné prezentační balení.

1830-20 183000   2

Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4)
a 33,3 mm (G 1).
Provozní tlak 0 – 12 bar.

GARDENA zavlažovací hodiny T 1030 D

Model Classic, který zvládne až 3 zavlažování 
denně.
Obslužný díl je odnímatelný pro snadné 
programování.
Volitelné dny zavlažování.
Délka zavlažování od 1 do 120 min.
Doba provozu s 1 x 9 V alkalickou baterií 
cca 1 rok (není součástí balení).
Ukazatel slabé baterie.
4-barevné prezentační balení.

1825-20 182508   2

Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4)
a 33,3 mm (G 1).
Provozní tlak 0,5 – 12 bar.

GARDENA zavlažovací hodiny

Zavlažovací hodiny s automatickým 
vypínáním.
Možnost nastavení doby zavlažování 
5 – 120 min. i trvalého průtoku.
4-barevná karta.

1169-20 116909   2

Pro kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4)
a 33,3 mm (G 1).
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 Název výrobku GARDENA
řízení zavlažování

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA čidlo půdní vlhkosti

K zohlednění vlhkosti půdy při řízení 
zavlažování.
Vhodné pro GARDENA zavlažovací počítače, 
zavlažovací hodiny (ne pro č.v. 1169, 1825), 
řízení zavlažování 4040 modular, č.v. 1276, 
řízení zavlažování 4030, č.v. 1283 a 6030, 
č.v. 1284, řídící jednotku, č.v. 1250 a zavlažo-
vání květinových truhlíků, č.v. 1407.
Trvale spolehlivá funkce díky elektronickému 
měření rozdílů v teplotě půdy.
Nastavitelný stupeň vlhkosti pomocí otočného 
knoflíku.
Ukazatel aktuální vlhkosti půdy.
S 5 m připojovacím kabelem a zástrčkou.
Doba provozu s bateriemi 2 x 1,5 V Alkaline 
(LR 14/C/Baby) cca 1 rok.
4-barevný displejový karton.

1188-20 118804   2

GARDENA zavlažovací automat A 1020 
sensor

Zavlažovací hodiny s čidlem půdní vlhkosti 
k automatickému řízení zavlažovačů, kapkové 
závlahy a výsuvných zavlažovacích systémů.
Senzor otvírá a zavírá zavlažování v závislosti 
na vlhkosti půdy.
Možnost volby okamžiku zavlažování 
(alternativně den a noc, den, noc, každých
12, 24, 48 hodin) a délky zavlažování
(1 – 120 minut).
Doba provozu s bateriemi 1 x 9 V Alkaline 
a 2 x 1,5 V Alkaline (LR 14/C/Baby)
(nejsou součástí balení).
4-barevný displejový karton.

1835-20 183505   2

Pro vodovodní kohoutky se závitem
26,5 mm (G 3/4) a 33,3 mm (G1).
Provozní tlak 0,5 – 12 bar.

GARDENA elektronický dešťový senzor

K zohlednění přirozených srážek při řízeném 
zavlažování.
Vhodné pro GARDENA zavlažovací počítače, 
zavlažovací hodiny (ne pro č.v. 1169, 1825), 
řízení zavlažování 4040 modular, č.v. 1276, 
řízení zavlažování 4030, č.v. 1283 a 6030, 
č.v. 1284, řídící jednotku, č.v. 1250 a zavlažo-
vání květinových truhlíků, č.v. 1407.
Optoelektronický funkční princip pro rychlou 
reakci na srážkovou činnost.
Umístění alternativně v půdě nebo na pevném 
podkladu.
S přípojným kabelem 5 m a zástrčkou.
Provoz s alkalickou baterií 1 x 9 V po dobu 
cca 1 roku (není v balení).
4-barevné balení.

1189-29 118996   2

GARDENA prodlužovací kabel

K prodloužení připojovacího kabelu 
 elektronického dešťového senzoru a čidla 
půdní vlhkosti až do 105 m.
Délka 10 m.
Barevný kartón na vystavení.

1186-20 118606   2

1836-20 183604   9

 Zavlažovací automat A 1020 sensor – sortiment
(bez vyobr.). Obsah: 9 x č.v. 1835 v displeji.

Prodej pouze v displeji s 9 kusy!

Akce

GARDENA rozdělovač vody automatic

K plně automatickému řízení až 6 přípojných 
přístrojů ve spojení s GARDENA zavlažovacím 
počítačem C 1060.
Ideální při rozdílné spotřebě vody jednotlivých 
rostlin nebo oblastí zahrady, nebo když je 
množství vody nedostačující pro provozování 
všech připojených zavlažovačů současně.
Rostliny / oblasti zahrady budou v závislosti 
na naprogramování zavlažovacího počítače 
zavlažovány postupně.
Nepotřebné výstupy lze snadno deaktivovat 
nastavovací páčkou.
S připojovacím závitem 26,5 mm (G 3/4).
Kompletně s 5 kusy šroubení č.v. 901 
a 3 koncovými zátkami.
4-barevný displejový karton.

1197-20 119726   2

Novinka
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GARDENA Micro-Drip-systém

Úsporný způsob zavlažování zahrady

Mnohostranně použitelný na balkónech, 
terasách, v užitkových a okrasných 
 zahradách.

Moderní, inteligentní systémová řešení 
zvyšují komfort při používání.

Například:

Moderní technika spojování trubek 
„Quick & Easy“

Usnadňuje instalaci a přestavbu systému.

Regulovatelný, tlak vyrovnávající kapač

Přesné zavlažování rostlin s rozdílnou 
potřebou vody.

S regulací průtoku (1 – 8 l/h).

Vyrovnávání tlaku pro trvale rovnoměrný 
odběr vody nezávislý na jejím tlaku.

Montážní pomůcka

Ruční univerzální nástroj
pro pohodlnou montáž kapačů 
a rozstřikovacích trysek 
v různých montážních situacích.

Současně hnojit a zavlažovat

Univerzální tekuté hnojivo pro zdravý růst rostlin,
pro bohaté květenství a vývoj plodů, taktéž pro zvýšení 
odolnosti vůči nemocem a napadení škůdci.

Koncentrovaná směs živin, proto velmi vydatná.

Plně rozpustné ve vodě pro bezproblémový a rovnoměrný 
rozptyl.

Přimíchávač pro hnojivo s ukazatelem stavu naplnění pro 
správnou výživu rostlin.
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 Název výrobku GARDENA
Micro-Drip-systém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA regulovatelný řadový kapač 
s vyrovnáváním tlaku

S regulací průtoku. Regulovatelný od 1 – 8 l/h.
Vyrovnává tlak (1 – 4 bary) pro trvale rovno-
měrný odběr, nezávislý na tlaku vody.
Samočisticí membránová labyrintová technika.
Pro řadové zavlažování rostlin s různou 
potřebou vody. 4-barevná blistrová karta.

8317-20 831703   10

Obsah: 5 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA regulovatelný řadový kapač

Regulovatelný v rozsahu 0 – 20 l/h.
Pro řadové zavlažování rostlin s rozdílnou 
potřebou vody. Odnímatelná nastavovací 
objímka s integrovanou čisticí jehlou.
4-barevná blistrová karta.

8392-20 839204   10

Obsah: 10 řadových kapačů, 1 uzavírací zátka.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA řadový kapač s vyrovnáváním 
tlaku

Konstantní spotřeba vody 2 l/h nezávisle na 
tlaku (0,5 – 4 bar). Pro rostliny v řádkové 
výsadbě s obdobnou potřebou vody.
Trvale spolehlivá funkce pomocí membrá-
nové/labyrintové techniky.
Samozavírací při uvedení mimo provoz.
4-barevná blistrová karta.

8311-20 831109   10

Obsah: 10 kusů, 1 uzavírací zátka.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA řadový kapač

Pro zavlažování rostlin v řadách s podobnou 
potřebou vody jako např. balkónových 
truhlíků.
4-barevná blistrová karta.

8343-20 834308   10

Řadový kapač 2 l/h.
Obsah: 10 kapačů, 1 čisticí jehla, 1 uzavírací zátka.

8344-20 834407   10

Řadový kapač 4 l/h.
Obsah: 10 kapačů, 1 čisticí jehla, 1 uzavírací zátka.

GARDENA regulovatelný koncový kapač
s vyrovnáváním tlaku

S regulací průtoku. Regulovatelný od 1 – 8 l/h.
Vyrovnává tlak (1 – 4 bary) pro trvale rovnoměrný 
odběr, nezávislý na tlaku vody.
Samočisticí membránová labyrintová technika.
Pro přesné zavlažování jednotlivých rostlin 
a delší řady rostlin s rozdílnou potřebou vody.
4-barevná blistrová karta.

8316-20 831604   10

Obsah: 5 koncových kapačů.

GARDENA regulovatelný koncový kapač

Regulovatelný v rozsahu 0 – 20 l/h.
Pro bodové zavlažování jednotlivých rostlin
a delších řad rostlin s rozdílnou potřebou vody.
Odnímatelná nastavovací objímka
s integrovanou čisticí jehlou.
4-barevná blistrová karta.

1391-20 139106   10

Obsah: 10 koncových kapačů.

GARDENA koncový kapač
s vyrovnáváním tlaku

Konstantní spotřeba vody 2 l/h nezávisle na 
tlaku (0,5 – 4 bar). Ideální pro svahy nebo delší 
kapací rozvody. Pro rostliny s obdobnou 
potřebou vody. Trvale spolehlivá funkce 
pomocí membránové/labyrintové techniky.
Samozavírací při uvedení mimo provoz.
4-barevná blistrová karta.

8310-20 831000   10

Obsah: 10 kusů.

GARDENA koncový kapač

Pro bodové zavlažování jednotlivých rostlin 
nebo rostlin v řadách s podobnou potřebou 
vody.

1340-20 134002   10

Koncový kapač 2 l/h, Obsah: 25 kapačů, 1 čisticí jehla.

1341-20 134101   10

Koncový kapač 4 l/h. Obsah: 25 kapačů, 1 čisticí jehla.

GARDENA sada kapačů

Pro 3 běžné metry balkónových truhlíků.
4-barevná blistrová karta.

8349-20 834902    6

Obsah: 12 trubkových úseků 20 cm,
14 řadových kapačů 2 l/h, 1 koncový kapač 2 l/h, 
1 čisticí jehla.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA maloplošné trysky

Pro cílené zavlažování malých ploch jako trsů 
nebo keřů.
Zavlažovací průměr nastavitelný od 10 – 40 cm.
Odnímatelná nastavovací objímka s integro-
vanou čisticí jehlou.
4-barevná blistrová karta.

8320-20 832007   10

Obsah: 10 kusů. 

8321-20 832106   10

Obsah: 10 kusů, 1 uzavírací zátka.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“ pro 
montáž v rozdělovací trubce 4,6 mm (3/16").
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GARDENA čtyřhranný zavlažovač Vario 50

Pro zavlažování čtvercových a pravoúhlých 
ploch.
Zavlažovaná plocha 5 – 50 m2.
Nastavitelná šířka postřiku 2 – 5 m.
Variabilní dosah od 2,5 – 10 m.
Výškově nastavitelný s prodlužovací trubkou 
(8362).
Fixace do půdy pomocí trubkového vedení 
(8328).
Možnost upevnění na pevném podkladu.
Dodávka s uzavírací zátkou.
4-barevná blistrová karta.

8360-20 836005   6

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA prodlužovací trubka

Pro čtyřhranný zadešťovač Vario 50.
K zavlažování přes vyšší rostliny.
Montuje se mezi zadešťovací hlavu a patku.
Délka 20 cm.
4-barevná blistrová karta.

8362-20 836203   6

Obsah: 2 kusy.

GARDENA 6-plošná rozstřikovací tryska

Ideální pro flexibilní zavlažování.
Forma zavlažování nastavitelná pomocí 
otočného knoflíku. Regulovatelný dosah.
Možnost prodloužení pomocí prodlužovací 
trubky (1377).
4-barevná blistrová karta.

1396-20 139601   6

Obsah: 2 kusy.

GARDENA rotační rozprašovací
zavlažovač 360°

K plošnému zavlažování s jemným postřikem.
Dosah cca 3,5 m.
Možnost prodloužení prodlužovací trubkou 
(1377). Regulovatelnost pomocí uzavíracího 
ventilu (8357).
4-barevná blistrová karta.

1369-20 136907   6

Obsah: 2 kusy.

GARDENA rozprašovací tryska

K plošnému zavlažování v záhonech s jemným 
postřikem.
Dosah cca 3 m.
Možnost prodloužení prodlužovací trubkou 
(1377) regulovatelný pomocí regulačního 
ventilu (1374).
4-barevný blistr.

1365-20 136501   6

Rozprašovací tryska 360°
Obsah: 5 kusů.

1367-20 136709   6

Rozprašovací tryska 180°
Obsah: 5 kusů.

1368-20 136808   6

Rozprašovací tryska 90°
Obsah: 5 kusů.

GARDENA pruhová tryska

Pro úzké, delší pásy. Zavlažovaná plocha cca 
0,6 m x 5,5 m. Montáž a provedení jako
u rozprašovací trysky.
4-barevný blistr.

GARDENA koncová pruhová tryska

Pro podélné, úzké zóny.
Zavlažovaná plocha cca 0,6 x 5,5 m.
4-barevný blistr.

GARDENA mlhová tryska

Pro nové osevy, skleníky.
Zavlažovaná plocha o průměru cca 1 m.
4-barevný blistr.

1370-20 137003   6

Obsah: 5 kusů.

1372-20 137201   6

Obsah: 5 kusů.

1371-20 137102   6

Obsah: 5 kusů.

GARDENA regulační ventil

K regulaci průtoku a dosahu rozprašovacích, 
pruhových a mlhových trysek.
4-barevný blistr.

1374-20 137409   6

Obsah: 5 kusů.

GARDENA prodlužovací trubka

Pro postřikovací trysky.
Možnost sešroubování několika prodlužovacích 
trubek.
Délka 24 cm.
4-barevná blistrová karta.

1377-20 137706   6

Obsah: 5 kusů.
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GARDENA T-kus pro rozstřikovací trysky

Pro definovanou fixaci rozstřikovacích trysek 
na pokládací nebo rozdělovací trubce v 
kombinaci s trubkovým vedením (8327/8328) 
nebo trubkovou svorkou (8379/8380).
Zvláště vhodný k prodloužení postřikovacích
trysek ve spojení s prodlužovací trubkou 
(1377).
4-barevná blistrová karta.

8331-20 833103   10

13 mm (1/2") – obsah: 5 kusů, 1 uzavírací zátka.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA křížový kus 13 mm (1/2")

Pro odbočení pokládací trubky.
4-barevná blistrová karta.

8339-20 833905   10

Obsah: 2 kusy.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA křížový kus 4,6 mm (3/16")

Pro odbočení rozdělovací trubky.
4-barevná blistrová karta.

8334-20 833400   10

Obsah: 10 kusů.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA T-kus 13 mm (1/2")

Pro odbočení pokládací trubky.
4-barevná blistrová karta.

8329-20 832908   10

Obsah: 2 kusy.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA T-kus 4,6 mm (3/16")

Pro odbočení rozdělovací trubky.
4-barevná blistrová karta.

8330-20 833004   10

Obsah: 10 kusů.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA L-kus 13 mm (1/2")

K přesné změně směru pokládací trubky.
4-barevný blistr.

8382-20 838207   10

Obsah: 2 kusy.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA L-kus 4,6 mm (3/16")

K přesné změně směru rozdělovací trubky.
4-barevný blistr.

8381-20 838108   10

Obsah: 10 kusů.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA redukční T-kus 13 mm (1/2") – 
4,6 mm (3/16")

Pro přechod z pokládací trubky na rozdělovací 
trubku.
4-barevná blistrová karta.

8333-20 833301   10

Obsah: 5 kusů.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA spojka 13 mm (1/2")

K prodloužení pokládací trubky.
4-barevný blistr.

8356-20 835602   10

Obsah: 3 kusy.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA spojka 4,6 mm (3/16")

K prodloužení rozdělovací trubky.
4-barevný blistr.

8337-20 833707   10

Obsah: 10 kusů.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA uzavírací zátka 13 mm (1/2")

Pro pokládací trubku.
4-barevný blistr.

8324-20 832403    6

Obsah: 5 kusů.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA uzavírací zátka 4,6 mm (3/16")

K uzavření děrování v pokládací trubce.
K uzavření rozdělovací trubky.

1323-20 132305    6

Obsah: 10 kusů.
4-barevná blistrová karta.

8332-20 833202   10

4,6 mm (3/16") – obsah: 5 kusů, 5 uzavíracích zátek.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
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GARDENA montážní pomůcka

Ruční univerzální nástroj k montáži koncových 
kapačů, rozstřikovacích trysek, 
prodlužovacích trubek pro rozstřikovací trysky 
a spojek 4,6 mm (3/16").
Pevný kovový hrot pro přesné vrtání otvorů 
v rozvodné trubce.
S držákem pro čisticí jehlu na kapače 
(1340, 1341, 8343, 8344).
4-barevná blistrová karta.

8322-20 832205    6

GARDENA uzavírací ventil 13 mm (1/2")

K uzavření jednotlivých pokládacích trubek.
4-barevný blistr.

8358-20 835800    6

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA uzavírací ventil 4,6 mm (3/16")

K uzavření jednotlivých rozdělovacích trubek
a k plynulé regulaci dosahu rozprašovacích 
trysek 360°.
4-barevný blistr.

8357-20 835701   10

Obsah: 2 kusy.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA trubková svorka

K upevnění trubky na pevném podkladu 
a k definované fixaci rozstřikovacích trysek 
v pokládací a rozdělovací trubce.
Výškové přizpůsobení rozstřikovacích trysek 
ve spojení s T-kusem pro postřikovací trysky 
(8331/8332) a prodlužovací trubkou (1377).

8380-20 838009   10

13 mm (1/2") – Obsah: 2 kusy.
4-barevná blistrová karta.

8379-20 837903   10

4,6 mm (3/16") – Obsah: 5 kusů.
4-barevná blistrová karta.

GARDENA držák na trubky

K vedení a upevnění rozdělovací trubky do 
půdy.
Ideální k fixování kapačů při zavlažování 
hrnkových rostlin.
4-barevná blistrová karta.

1327-20 132701   10

4,6 mm (3/16") – 10 kusů.

GARDENA vedení trubky

K upevnění trubky do půdy a k definované 
fixaci rozstřikovacích trysek v pokládací 
a rozdělovací trubce.
Výškové přizpůsobení rozstřikovacích trysek 
ve spojení s T-kusem pro rozstřikovací trysky 
(8331/8332) a prodlužovací trubku (1377).
4-barevná blistrová karta.

8328-20 832809   10

13 mm (1/2") – Obsah: 3 kusy.

8327-20 832700   10

4,6 mm (3/16") – Obsah: 3 kusy.

GARDENA přimíchávač na hnojivo

K přimíchávání GARDENA univerzálního 
 tekutého hnojiva (8303). Velký plnicí otvor.
S ukazatelem stavu naplnení.
Ventil k vyprázdnění v případě mrazu resp.
před naplněním tekutým hnojivem.

8313-20 831307    3

Připojení k rozvodné nebo rozdělovací trubce.
Pomocí jednoduché spojovací techniky „Quick & Easy“. 

GARDENA univerzální tekuté hnojivo

Rychle působící minerální komplexní hnojivo 
pro rostliny na balkónech, terasách nebo na 
zahradách. Koncentrovaná směs živin (roztok 
NPK = 10 + 4 + 7) pro zdravý růst rostlin, 
bohaté květenství a vývoj plodů, taktéž ke 
zvýšení odolnosti vůči nemocem a napadení 
škůdci. Velmi vydatné. S důležitými stopovými 
prvky (např. magnesium).
Plně rozpustné ve vodě pro bezproblémové 
přimíchání (pomocí č.v. 8313) a rovnoměrné 
rozptylování hnojiva.

8303-20 830300    4

Obsah: 1.000 ml.

GARDENA pokládací trubka 13 mm (1/2")

Centrální zásobovací vedení v systému 
kapkové závlahy.
Nepropouští světlo a stabilizováno proti UV.
Pokládka možná nad i pod zemí.
Namotaná role s 4-barevnou etiketou.

1347-20 134705    1

50 m role.

1346-20 134606    3

15 m role.
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GARDENA rozdělovací trubka
4,6 mm (3/16")

Přívodní trubka pro kapače a rozprašovací 
trysky.
Nepropouští světlo a stabilizováno proti UV.
Pokládka možná nad i pod zemí.
Role s 4-barevným displejovým kartonem.

1348-20 134804   3

50 m role.

1350-20 135009   5

15 m role. 

GARDENA základní přístroj 1000

Základní prvek systému Micro-drip.
2 funkce: filtrace vody a redukce vstupního 
tlaku na pracovní tlak cca 1,5 baru.
4-barevný displejový karton.

1355-20 135504   5

Průtok vody až cca 1.000 l/h.
Vybavený pro rychlé napojení šroubením a přípojkou 
pro pokládací trubku.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA základní přístroj 2000

S velkoobjemovým filtrem.
Redukce tlaku na cca 1,5 bar.
4-barevný displejový karton.

1354-20 135405   5

Průtok vody až cca 2.000 l/h.
Vybaveno šroubením 901 a přípojkou na pokládací 
trubku.
Pro možnost přímého napojení vybaveno šroubením 901 
a přípojkami pro instalační a rozvodnou trubku.
S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA startovní sada

Univerzální použití: alternativně pro balkó -
nové truhlíky 5 m, 10 terasových rostlin, 
10 keřů nebo 20 užitkových rostlin.
4-barevný displejový karton.

1399-20 139908   3

Obsah: 1 základní přístroj 1000, 15 m pokládací trubky, 
15 m rozdělovací trubky, 20 řadových kapačů 2 l, 
10 regulovatelných koncových kapačů, 10 redukčních 
křížových kusů, 5 uzavíracích zátek 13 mm (1/2"), 
10 uzavíracích zátek 4,6 mm (3/16"), 10 držáků trubek 
4,6 mm (3/16"), 1 čisticí jehla.

GARDENA startovní sada se zavlažovacími 
hodinami T 14e

Komplet se zavlažovacími hodinami pro 
 automatické zavlažování.
Obsah jinak jako u č.v. 1399.
4-barevný displejový karton.

1398-20 139809   3

GARDENA – sada na terasu

Vhodné až pro 30 rostlin na terase.
4-barevný obal.

1401-20 140102   1

Obsah: 1 základní přístroj 1000, 15 m pokládací trubky,
15 m rozdělovací trubky, 20 koncových kapačů 2 l,
10 řadových kapačů 2 l, 1 T-kus, 13 mm (1/2"),
8 redukčních T-kusů, 8 křížových kusů 4,6 mm (3/16"),
3 L-kusy 13 mm (1/2"), 2 uzavírací zátky 13 mm (1/2"),
10 uzavíracích zátek 4,6 mm (3/16"), 25 držáků na
trubky 4,6 mm (3/16"), 8 držáků na trubky 13 mm (1/2"),
1 návod k montáži, 1 čisticí jehla.

GARDENA sada pro truhlíky na květiny

Až pro 5 m dlouhý truhlík na květiny.
4-barevný displejový karton.

1402-20 140201   4

Obsah: 1 základní přístroj 1000, 10 m rozdělovací
trubky, 20 řadových kapačů 2 l, 12 držáků trubky
4,6 mm (3/16"), 1 uzavírací čepička 4,6 mm (3/4"),
1 L-kus 4,6 mm (3/4"), 1 čisticí jehla.

GARDENA startovací sada pro skleníky

Pro skleníky do 10 m2.
S mlhovou tryskou pro zavlažování vysetých 
semen a mladých rostlin, řadovými kapači pro 
zavlažování jednotlivých rostlin např. rajčat, 
okurků.
4-barevný displejový karton.

1403-20 140300   1

Obsah: 1 základní přístroj 1000, 15 m rozvodná trubka,
10 m rozdělovací trubka, 6 mlhových trysek,
15 řadových kapačů 2 l, 3 T-kusy, 13 mm (1/2"),
2 redukční T-kusy, 2 L-kusy 13 mm (1/2"), po 2
uzavíracích ventilech 4,6 mm (3/16") a 13 mm (1/2"),
po 2 uzavíracích zátkách 4,6 mm (3/16") a 13 mm (1/2"), 
2 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16"), 2 uzavírací zátky
13 mm (1/2"), 10 držáků trubky 4,6 mm (3/16"),
1 montážní pomůcka, 1 čisticí jehla.
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GARDENA Micro-Drip-systém kapací hadice

 Název výrobku GARDENA
Micro-Drip-systém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Moderní sortiment pro snadnou pokládku s integrovanými kapači.
Úsporná díky cílenému, dávkovanému odběru vody

Kapací hadice podzemní 13,7 mm

Neviditelná instalace pod zemí pro zavlažování 
okrajových rostlin nebo travnatých ploch.

Samouzavírací kapače, takže nehrozí znečištění 
po uvedení mimo provoz.

Vyrovnávání tlaku pro rovnoměrné zavlažování až 
do 200 m.

Speciální bariéra zabraňuje přerůstání kořenů.

Kapací hadice nadzemní 
4,6 mm (3/16")

Obzvláště vhodná pro zavlažování 
menších ploch s rostlinami v okrasných 
nebo užitkových zahradách nebo rostlin 
v řadách.

Vysoce pružná díky malému průměru 
hadice. Samočisticí pomocí labyrintové 
techniky.

GARDENA kapací hadice nadzemní
4,6 mm (3/16")

Vzdálenost kapačů 30 cm.
Odběr vody každého kapače 1,5 l/h.
Vnitřní průměr hadice 4,6 mm (3/16").
Max. délka kapací hadice 30 m
(základní přístroj umístěný uprostřed).
4-barevný displej.

1361-20 136105   4

Kompletně připravená k připojení se základním 
přístrojem 1000 a koncovými zátkami.
Délka 15 m.

1362-20 136204   4

Bez armatur.
Délka 15 m.

GARDENA kapací hadice nadzemní
13 mm (1/2")

Vzdálenost kapačů 30 cm.
Odběr vody každého kapače 4 l/h.
Vnitřní průměr hadice 13 mm.
Max. délka kapací hadice 100 m
(základní přístroj umístěný uprostřed).
4-barevný displej.

1385-29 138598   3

Možnost kompletního přímého připojení na základní 
přístroje 1000 a uzavírací zátky.
Délka 50 m.

1386-20 138604   1

Jako metráž bez armatur.
Délka 50 m.

GARDENA kapací hadice podzemní 
13,7 mm

Vzdálenost kapačů 30 cm.
Odběr vody každého kapače 1,6 l/h.
Vnitřní průměr hadice 13,7 mm.
Max. délka kapací hadice 200 m
(základní přístroj umístěný uprostřed).
4-barevný displej.

1389-20 138901   1

Kompletně připravená k připojení se základním 
přístrojem 1000, koncovým kusem a T-kusem.
Délka 50 m.

1395-20 139502   1

Rozšiřovací sada pro č.v. 1389.
Se spojkou a koncovkou.
Délka 50 m.
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GARDENA zavlažování o dovolené

 Název výrobku GARDENA
zavlažování o dovolené

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Zavlažování bez vodovodního kohoutku
Zavlažování květinových 
truhlíků

Automatické zavlažování 5 – 6 m 
květinových truhlíků.

Zásobování vodou nezávislé
na vodovodním kohoutku ze 
zásobníku pomocí čerpadla.

S přípojkou na senzor pro 
úsporné zavlažování.

Zavlažování o dovolené

Automatická kapková závlaha až pro 
36 rostlin v květináči.

Ideální v době dovolené.

Zásobování vodou ze zásobníku 
s čerpadlem.

3 kapkové rozdělovače s rozdílnou 
spotřebou vody po 12 výstupech pro 
jemně dávkované zavlažování rostlin.

GARDENA zavlažování o dovolené

Až pro 36 hrnkových rostlin.
Zavlažování se aktivuje denně na 1 minutu 
pomocí transformátoru s integrovaným 
časovým spínačem.
Výdej vody na každý výstup rozdělovače:
světle šedý rozdělovač  15 ml/min
středně šedý rozdělovač  30 ml/min
tmavě šedý rozdělovač  60 ml/min
Zapouzdřený transformátor nízkého napětí 
(14 V) pro použití v interiéru i exteriéru, .
Držák trubky k fixování až 3 kapačů na 
1 květináč.
4-barevný displejový karton.

1265-20 126502   4

Obsah: transformátor s časovým spínačem,
čerpadlo s filtrem na nečistoty, 3 kapkové rozdělovače 
po 12 vývodech, 9 m rozdělovací hadice, 30 m kapací 
hadice, 36 držáků hadice, 20 uzavíracích zátek. 

GARDENA zavlažování o dovolené

Provedení s přídavným zásobníkem na 9 l.
4-barevný obal.

1266-20 126601   4

GARDENA plnoautomatické zavlažování 
květinových truhlíků

Plnoautomatické zavlažování květinových 
truhlíků řízené počítačem.
Nezávislé na vodovodním kohoutku a proto 
soběstačné.
Až pro 5 – 6 m květinových truhlíků.
Možnost rozšíření.
Jednoduchá volba zavlažovacích údajů 
z 13 stálých programů.
Doplňkově možnost přípojky pro elektronický 
dešťový senzor GARDENA, č.v. 1189,
a čidlo půdní vlhkosti, č.v. 1188.
4-barevný displejový karton.

1407-20 140706   3

Obsah: transformátor s otočným knoflíkem pro volbu 
zavlažovacího programu, , nízkonapěťové čerpadlo 
14 V s kalovým filtrem, 25 kapačů cca 2 l/h s uzavírací 
zátkou a čisticí jehlou, 10 m rozvodné hadice 4,6 mm 
(3/16"), 15 držáků.

ZLATÁ MEDAILE –
Mezinárodního veletrhu
spotřebního zboží – BRNO 1994



55

GARDENA zavlažovací rozvody

 Název výrobku GARDENA
zavlažovací rozvody

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA vodní zásuvka

Podzemně zabudované odběrné místo vody.
Přípojka na vodu s automatickým stopventilem.
Zapuštěné, oblé víko.
Odnímatelné sítko zabraňuje znečištění 
zásuvky při otevřeném víku.
S vnějším závitem 3/4".
4-barevný displejový karton.

8250-20 825009   3

GARDENA vodní zástrčka

Nadzemně instalované odběrné místo vody.
Vodní přípojka s automatickým stopventilem.
Výkyvná, otočná přípojka zabraňuje 
 zalamování hadice.
Možnost upevnění na zeď nebo do pevného 
podkladu pomocí kolíku.
S vnějším závitem 3/4".
4-barevná displejová karta.

8254-20 825405   2

GARDENA startovní sada pro zahradní 
systém Pipeline

Startovní sada pro dvě odběrná místa.
Obsah: 1 připojovací sada Profi-systém, 
1 připojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 
1 T-kus, 3 spojky 25 mm x vnitřní závit 3/4", 
1 T-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4" 
a 1 odvodňovací ventil.
K instalaci je ještě potřebná: rozvodná trubka 
25 mm a zahradní hadice 19 mm (3/4").
4-barevný displejový karton.

8255-20 825504   3

GARDENA box se spirálovou hadicí

Podzemní odběrné místo vody s 10 m 
 spirálovou hadicí a postřikovačem Classic.
S automatickou stopspojkou pro pohodlnou 
výměnu přípojných přístrojů.
Zapuštěné, oblé víko.
S vnějším závitem 1".
4-barevný displejový karton.

8253-20 825306   1

Voda jako proud ze zásuvky

Pohodlný odběr vody na libovolném 
místě v zahradě.

Trvalá instalace.

Mrazuvzdorný díky automatickému 
odvodňovacímu ventilu.

Box se spirálovou hadicí

Integrovaná spirálová hadice 
vč. postřikovače.

Po použití „zmizí“ v boxu.

Zapuštěné, oblé víko pro bezpečnou 
funkčnost.



max.
350m²
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GARDENA skrápěcí systém

Pohodlné díky trvalé instalaci.

Inteligentní, moderní řešení zvyšuje 
komfort při používání.

Moderní rychlá spojovací technika 
„Quick & Easy“ 4

Jedinečná na trhu.

Montáž a demontáž trubek jednoduchým 
pootočením šroubového spojení o 140°.

Pohodlné zavlažování trávníku z podzemí

Turbínové výsuvné zadešťovače 1

Ve třech třídách výkonu pro zavlažované 
plochy max. 100, 200 a 380 m2.

T 200/380: pohodlná volba trysky bez její 
montáže.

Nastavení zavlažovaného sektoru bez 
použití nářadí, deflektor ve tvaru písmena 
V pro optimální rozptylování vody, odolné 
vůči vandalům díky paměťové funkci.

Zapuštěný čtyřplošný zadešťovač 2

Snadné zavlažování obdélníkových a 
čtvercových ploch do 140 m2.

Možnost kombinace s turbínovými 
výsuvnými zadešťovači díky vyrovnanému 
množství srážek.

Usnadňuje plánování a instalaci systému.

Víceplošný zadešťovač AquaContour 
automatic 3

Revoluce na trhu s výsuvnými 
zadešťovači.

Cílené zavlažování individuálních ploch 
do 350 m2 díky variabilnímu nastavení 
dosahu a možnosti uložení až 50 obryso-
vých bodů do paměti.
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 Název výrobku GARDENA
skrápěcí systém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA víceplošný výsuvný zadešťovač 
AquaContour automatic

Snadné, pohodlné zavlažování individuálních 
travnatých ploch z podzemí.
Flexibilní pokrytí plochy díky možnosti uložení 
až 50 obrysových bodů.
S výkonnými solárními články a lithium- 
iontovým akumulátorem.
Volitelný dosah od 2,5 – 9 m (2 bar)/
4 – 10,5 m (4 bar).
Zavlažovaná plocha do 350 m2.
Nastavitelný zavlažovaný sektor od 25 – 360°.
Mrazuvzdorný díky automatickému 
odvodňování.
Připojovací závit 3/4".
4-barevný displejový karton.

1559-29 155991    1

GARDENA kompletní sada s víceplošným 
výsuvným zadešťovačem AquaContour 
automatic

Kompletně připravené k instalaci.
Snadné, pohodlné zavlažování individuálních 
travnatých ploch z podzemí.
Flexibilní pokrytí plochy díky možnosti uložení 
až 50 obrysových bodů.
S výkonnými solárními články a lithium- 
iontovým akumulátorem.
Volitelný dosah od 2,5 – 9 m (2 bar)/
4 – 10,5 m (4 bar).
Zavlažovaná plocha do 350 m2.
Nastavitelný zavlažovaný sektor od 25 – 360°.
4-barevný displejový karton.

2708-20 270809    1

Obsah:
1 x Profi-systém připojovací sada,
2 m hadice Classic 19 mm (3/4"),
1 x připojovací krabice,
20 m rozvodná trubka 25 mm,
1 x spojka 25 mm x vnitřní závit 3/4",
1 x L-kus 25 mm x vnější závit 3/4",
1 x  víceplošný výsuvný zadešťovač AquaContour 

 automatic.

GARDENA zapuštěný čtyřplošný 
zadešťovač R 140

Snadné, komfortní zavlažování kvadratických 
a pravoúhlých ploch.
Možnost kombinace s turbínovým výsuvným 
zadešťovačem T 100, T 200 a T 380.
Nastavitelná zavlažovaná plocha od
12 – 140 m2.
Šířka kropení 3,5 – 8,5 m.
Dosah 3,5 – 16,5 m.
Integrovaný filtr na nečistoty.
Vnitřní závit 3/4".
4-barevný displej.

1537-29 153799    4

GARDENA kompletní sada se zapuštěným 
čtyřplošným zadešťovačem R 140

Kompletně připravené k připojení.
Snadné, komfortní zavlažování kvadratických 
a pravoúhlých ploch.
Možnost rozšíření v případě potřeby.
Nastavitelná zavlažovaná plocha od
12 – 140 m2.
Šířka kropení 3,5 – 8,5 m.
Dosah 3,5 – 16,5 m.
Odolný vůči mrazu díky automatickému 
odvodňování.
4-barevný displej.

2707-20 270700    1

Obsah:
1 x Profi-System-připojovací sada,
2 m hadice Classic 19 mm (3/4"),
1 x připojovací krabice, 20 m rozvodné trubky 25 mm,
1 x spojka 25 mm x vnitřní závit 3/4",
1 x T-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4",
1 x odvodňovací ventil,
1 x L-kus 25 mm x vnější závit 3/4",
1 x zapuštěný čtyřplošný zadešťovač R 140.

8201-29 820196   10GARDENA turbínový výsuvný zadešťovač 
T 100

K zavlažování malých travnatých ploch.
Možnost kombinace s turbínovým výsuvným 
zadešťovačem T 200 a T 380, jakož i s výsuvným 
čtyřplošným zadešťovačem R 140.
Zavlažovaná plocha do 100 m2.
Regulovatelný dosah od 4 do 6 m.
Plynulé nastavení sektoru od 40 – 360°.
Integrované sitko na nečistoty.
Přípojka: vnitřní závit 1/2".
4-barevná nálepka na výrobku.
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 Název výrobku GARDENA
skrápěcí systém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA výsuvný zadešťovač S 80

K zavlažování menších travnatých ploch.
Zavlažovaná plocha do 80 m2.
Dosah nastavitelný od 2,5 – 5 m.
Zavlažovaný sektor volitelný od 5 – 360°.
Průtok vody zastavitelný.
Integrované sitko na nečistoty.
Přípojka: vnitřní závit 1/2".
4-barevná nálepka na výrobku.

1569-29 156998   12

GARDENA výsuvný zadešťovač S 80/300

K zavlažování přes vyšší rostliny.
Délka pístu zadešťovače 300 mm.
Přípojka: vnější závit 3/4".
Výkonové údaje jako u výsuvného 
zadešťovače S 80.
4-barevná blistrová karta.

1566-29 156691    4

8203-29 820394    6

8205-29 820592    6

GARDENA turbínový výsuvný zadešťovač 
T 200

K zavlažování středně velkých travnatých 
ploch.
Možnost kombinace s turbínovým výsuvným 
zadešťovačem T 100 a T 380, jakož i zapuštěným 
čtyřplošným zadešťovačem R 140.
Zavlažovaná plocha do 200 m2.
Regulovatelný dosah od 5 do 8 m.
Plynulé nastavení sektoru od 25 – 360°.
Paměťová funkce zajišťuje, že v případě 
neúmyslného či záměrného přetočení 
hlavice se zadešťovač vrátí zpět do původně 
nastavené polohy.
4 integrované trysky s rozdílným průtokem 
vody.
Pro rovnoměrné zavlažování při zapojení 
zadešťovačů s rozdílně nastaveným 
zavlažovacím sektorem:
tryska 1:  25 –  90°, tryska 2:  91 – 180°,
tryska 3: 181 – 270°, tryska 4: 271 – 360°.
Integrované sitko na nečistoty.
Spolehlivá turbínová převodovka, odolná vůči 
písku.
Přípojka: vnitřní závit 1/2".
4-barevná nálepka na výrobku.

GARDENA turbínový výsuvný zadešťovač 
T 380

K zavlažování větších travnatých ploch.
Možnost kombinace s turbínovým výsuvným 
zadešťovačem T 100 a T 200, jakož i zapuštěným  
čtyřplošným zadešťovačem R 140.
Zavlažovaná plocha do 380 m2.
Regulovatelný dosah od 6 do 11 m.
Plynulé nastavení sektoru od 25 – 360°.
Paměťová funkce zajišťuje, že v případě 
neúmyslného či záměrného přetočení 
hlavice se zadešťovač vrátí zpět do původně 
nastavené polohy.
4 integrované trysky s rozdílným průtokem 
vody.
Pro rovnoměrné zavlažování při zapojení 
zadešťovačů s rozdílně nastaveným 
zavlažovacím sektorem:
tryska 1:  25 –  90°, tryska 2:  91 – 180°,
tryska 3: 181 – 270°, tryska 4: 271 – 360°.
Integrované sitko na nečistoty. Spolehlivá 
turbínová převodovka, odolná vůči písku.
Přípojka: vnitřní závit 3/4".
4-barevná nálepka na výrobku.
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 Název výrobku GARDENA
skrápěcí systém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"

K připojení výsuvného zadešťovače S 80
jakož i turbínového výsuvného zadešťovače 
T 100 a T 200 na konec trubky.
Forma nabídky: volně.

2780-20 278003   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

GARDENA L-kus
25 mm x vnější závit 3/4"

K připojení turbínového výsuvného 
zadešťovače T 380, výsuvného čtyřplošného 
zadešťovače R 140 a víceplošného výsuvného 
zadešťovače AquaContour automatic na konci 
trubky.

2781-20 278102   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

GARDENA T-kus
25 mm x vnější závit 1/2"

K připojení výsuvného zadešťovače S 80
jakož i turbínového výsuvného zadešťovače 
T 100 a T 200 v průběhu trubky.
Forma nabídky: volně.

2786-20 278607   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

GARDENA T-kus
25 mm x vnější závit 3/4"

K připojení turbínového výsuvného 
zadešťovače T 380 jakož i výsuvného 
čtyřplošného zadešťovače R 140 v průběhu 
trubky.
Forma nabídky: volně.

2787-20 278706   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

GARDENA T-kus
25 mm x vnitřní závit 3/4"

K instalaci odvodňovacích ventilů v průběhu 
trubky.
Forma nabídky: volně.

2790-20 279000   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

GARDENA odvodňovací ventil

K automatickému odvodňování při odstavení 
zařízení z provozu.
Nainstalovat na nejhlubším místě systému.
Se závitem 3/4".
4-barevná blistrová karta.

2760-20 276009   10

GARDENA T-kus 25 mm

K odbočení trubky.
Forma nabídky: volně.

2771-20 277105   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA rohová přípojka 25 mm x vnější 
závit 1/2" 

K připojení výsuvného zadešťovače S 80, 
turbínového výsuvného zadešťovače T 100 
a T 200 v rohové oblasti. 
Forma nabídky: volně.

GARDENA rohová přípojka 25 mm x vnější 
závit 3/4"

K připojení turbínového výsuvného 
zadešťovače T 380 v rohové oblasti.
Forma nabídky: volně. 

2782-20 278201   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

2783-20 278300   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.
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 Název výrobku GARDENA
skrápěcí systém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA L-kus 25 mm

Ke změně směru rozvodné trubky.
Forma nabídky: volně.

2773-20 277303   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA spojka 25 mm

K prodloužení trubky.
Forma nabídky: volně.

2775-20 277501   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA koncovka 25 mm

K ukončení rozvodné trubky.
Forma nabídky: volně.

2778-20 277808   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.

GARDENA spojka
25 mm x vnitřní závit 3/4"

K připojení trubky na připojovací krabici,
vodní zásuvku, regulační a uzavírací zásuvku,
centrální filtr nebo výsuvný zadešťovač 
S 80/300.
Také k přímému napojení zavlažovacího 
zařízení na domovní instalaci.
Forma nabídky: volně.

2761-20 276108   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

GARDENA spojka
25 mm x vnější závit 1"

K připojení trubky na zavlažovací ventily.
Také k přímému napojení zavlažovacího 
zařízení na domovní instalaci.
Forma nabídky: volně.

2763-20 276306   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

GARDENA spojka
25 mm x vnitřní závit 1"

K připojení trubky na box s ventily V1 a V3, 
také na box se spirálovou hadicí.
Také k přímému napojení zavlažovacího 
zařízení na domovní instalaci.
Forma nabídky: volně.

2762-20 276207   10

S jednoduchou spojovací technikou „Quick & Easy“.
Samotěsnící závitové spojení.

GARDENA připojovací krabice

K podzemnímu připojení systému Pipeline 
a Sprinkler-systému.
Kompletně se šroubením profi-systém.
Zapuštěné, oblé víko.
Odnímatelné sítko zabraňuje znečištění 
krabice při otevřeném víku.
S vnějším závitem 3/4". 
4-barevný displejový karton.

2722-20 272209    3
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 Název výrobku GARDENA
skrápěcí systém

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA profi-systém připojovací sada

Pro Pipeline a Sprinkler-systém.
Pro připojení podzemně položeného zařízení 
na vodovodní kohoutek, s Profi-systémovými 
díly.
Obsah: 1 šroubení s adaptérem pro vodo-
vodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4) 
a 33,3 mm (G 1).
2 Profi-system rychlospojky pro hadice 
19 mm (3/4").
4-barevná blistrová karta.

1505-23 150545   3

GARDENA adapter

K vytvoření trvalého, tlakově stálého 
 hadicového spojení mezi vodovodním 
 kohoutkem a připojovací krabicí v případě 
otevřeného zavlažovacího ventilu nebo vodní 
zásuvky.
Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm 
(G 3/4") a 33,3 mm (G 1").
Se šroubovými svorkami pro fixaci hadice.
Pro hadice 19 mm (3/4").
Také k přechodu rozvodné trubky
z 19 mm (3/4") na 25 mm pomocí, č.v. 2763.
4-barevná blistrová karta.

1513-20 151306   4

GARDENA centrální filtr

Předřazuje se centrálně systému.
Vhodný pro podzemní nebo nadzemní 
pokládku.
Odnímatelný filtr pro snadné čištění.
Použitelný i ve spojení s čerpadly a jinými 
zavlažovacími přístroji.
Se závitem 3/4".
4-barevná krabice.

1510-20 151009   2

GARDENA rozvodná trubka

Pro podzemní nebo nadzemní pokládku.
UV-stálá a nepropouštějící světlo, odolná vůči 
stárnutí a povětrnostním vlivům.
Vnější průměr 25 mm.
Provozní tlak do 6 bar.
4-barevná karta.

2792-20 279208   1

Role 25 m.

2793-20 279307   1

Role 50 m.

2718-20 271806   1

Role 10 m. 

GARDENA profi-systém připojovací sada

Kompletní sada k připojení systému Pipeline 
a Sprinkler na zásobovací vedení.
Obsah: 1 šroubení s adaptérem pro závity 
26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1").
2-profi systémové rychlospojky a 2 m 
GARDENA zahradní hadice Classic 19 mm.
4-barevný displej.

2713-20 271301   3

GARDENA regulační a uzavírací zásuvka

K plynulé regulaci a uzavírání jednotlivých 
zadešťovačů nebo skupin zadešťovačů.
Zapuštěné, oblé víko.
Odnímatelné sítko zabraňuje znečištění 
zásuvky při otevřeném víku.
S vnějším závitem 3/4".
4-barevná displejová krabice.

2724-20 272407   2
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GARDENA čerpadla

Inovovaný kompletní sortiment, který přivádí vodu k pohybu

GARDENA čerpadla jsou srdcem 
funkčního vodovodního systému v domě 
a zahradě.

Bodují nejen výkonem a snadnou 
obsluhou, ale také svým účelně 
 inovovaným nadstandardním vybavením 
ve všech oblastech zavlažování, 
odvodňování a zásobování domácnosti 
vodou.

Top modely pro nejnáročnější díky 
použitým vysoce kvalitním materiálům.

Velký výkon.

Výrobky optimální pro uživatele
s moderní výbavou.

Pohodlná obsluha.

Klasické vstupní čerpadlo se všemi 
 vlastnostmi, kterými se vyznačuje dobré 
čerpadlo.

Ideální poměr mezi cenou a výkonem.
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GARDENA zahradní čerpadla

Ať už z cisterny, sudu nebo ze studny – 
s GARDENA zahradními čerpadly, čerpadly na 
dešťovou vodu a ponornými tlakovými čerpadly 
můžete k zavlažování optimálně využívat i alterna-
tivní zdroje vody.

Zavlažování

Řada čerpadel Comfort a Premium

Atraktivní a moderní výrobky s nadhodnotou 
pro obchodníky a uživatele.

S kvalitní technikou a skvělou bezpečnostní 
 výbavou.

Mnohostranné možnosti použití a optimální 
komfort při obsluze.

S funkcí safe-pump:

1. LED ukazatel stavu s funkcí hlášení chyb.

2. Automatické bezpečnostní vypínání (auto-off).

3. Integrovaná pojistka chodu nasucho.

Integrovaný jemný filtr

Zabudovaný předfiltr chrání čerpadlo před 
nečistotami a zajišťuje bezproblémový provoz 
čerpadla.

2 výstupy

(z toho jeden výkyvný) umožňují současný provoz 
dvou přípojných přístrojů.

Výkonné modely zaručují bezproblémový provoz 
čerpadla.

Keramické těsnění a dvojitý systém těsnění 
zajišťují perfektní bezpečnost a dlouhou životnost.

GARDENA zahradní čerpadla stanovují nová měřítka v bezpečnosti
a výbavě



64

GARDENA zahradní čerpadla

 Název výrobku GARDENA
zahradní čerpadla

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Charakteristiky čerpadel 3000/4 3500/4 4000/5 5000/5 6000/6 inox 9000/3
Č.v. 1707-20 1709-20 1732-20 1734-20 1736-20 1436-20

1717-20 1719-20

Jmenovitý výkon 600 W 800 W 1.100 W 1.300 W 1.300 W 0,9 kW (132 PS)
Max. doprav. množství 3.100 l/h 3.600 l/h 4.000 l/h 5.000 l/h 6.000 l/h 9.000 l/h
Max. doprav. výška/tlak 36 m/3,6 bar 41 m/4,1 bar 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 55 m/5,5 bar 25 m/2,5 bar
Max. sací výška 7 m 7 m 8 m 8 m 8 m 5 m
Oběžné ústrojí čerpadla Jet Jet Jet Jet 5-stupňový –
Hmotnost cca 6,5 kg 7,0 kg 11 kg 11,5 kg 13,5 kg 6,4 kg
Připoj. kabel 1,5 m H05 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF –

GARDENA zahradní čerpadla

Atraktivní vstupní modely s vysokým sacím 
a výtlačným výkonem.
Lehká, pevná a šikovná.
Mnohostranně použitelná: k zavlažování, 
ke zvýšení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání 
vodovodní nebo dešťové vody, také 
 chlórované vody z plaveckých bazénů.
Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní 
a snadno zápalné látky, ani potraviny.
Dlouhá životnost a vysoká bezpečnost díky 
keramickému těsnění a zdvojenému systému 
těsnění mezi motorem a oběžným ústrojím 
čerpadla.
Pojistka proti přetížení přes tepelný spínač.
Gumové patky pro tlumení hluku.
Pohodlné držadlo.
Velký plnicí otvor.
Samostatný výpustný šroub k vyprázdnění 
čerpadla před příchodem mrazu.
Připojovací závit 33,3 mm (G 1).
4-barevný displejový karton. 

1707-20 170703   1

Zahradní čerpadlo 3000/4 Classic

1709-20 170901    1

Zahradní čerpadlo 3500/4 Classic
2 výstupy k současnému provozu dvou přípojných 
přístrojů.

IP X4

IP X4

Kompaktní vstupní modely s velkým výkonem

Pevná, bezpečná čerpadlová technika.

Malé rozměry.

Velká stabilita.

Pohodlná manipulace:

Velký plnicí otvor a ergonomická rukojeť.

Nabídka atraktivních sad:

Díky kompletní výbavě jsou čerpadla okamžitě 
připravena k použití.
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 Název výrobku GARDENA
zahradní čerpadla

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA benzinové čerpadlo

Mnohostranně použitelné: k zavlažování, 
ke zvýšení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání 
vodovodní, podzemní nebo dešťové vody, 
taktéž vody z plaveckých bazénů s obsahem 
chlóru.
Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní nebo 
lehce hořlavé látky a potraviny. 
Obzvláště vhodné pro mobilní použití na 
místech bez elektrické energie.
Zpětná klapka pro zkrácení času při 
 znovunasávání.
Možnost plynulé regulace výkonu.
Přípojný závit 33,3 mm (G 1).
4-barevný displejový karton.

1436-20 143608    1

Benzinové čerpadlo 9000/3 Classic
Lehké a kompaktní 2-taktní benzinové čerpadlo.
Kompletně se sací hadicí, sacím filtrem a armaturami. 

GARDENA zahradní čerpadla – sady

Kompletní sady s 20 m hadice 13 mm (1/2") 
vč. armatur a 3,5 m sací hadice.
4-barevný displejový karton.

1717-20 171700   12

Zahradní čerpadla Classic – sady 3000/4

Prodej pouze po paletách s 12 kusy!

1719-20 171908    6

Zahradní čerpadla Classic – sady 3500/4 (bez vyobr.)

Prodej pouze v kompletním balení se 6 kusy!

GARDENA zahradní čerpadla

Moderní, výkonné modely Comfort a Premium 
se skvělými bezpečnostními vlastnostmi.
Mnohostranně použitelné: k zavlažování, 
ke zvýšení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání 
vodovodní a dešťové vody, také chlórované 
vody z plaveckých bazénů.
Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní a lehce 
hořlavé látky ani potraviny.
S funkcí safe-pump (č.v. 1734, 1736):
1. LED-ukazatel s funkcí hlášení chyb.
2. Automatické bezpečné vypnutí.
3. Integrovaná pojistka chodu nasucho.
Integrovaný předfiltr zabraňuje poškození 
čerpadla. 
Vysoká bezpečnost a dlouhá životnost díky 
keramickému těsnění a zdvojenému systému 
těsnění mezi motorem a oběžným ústrojím 
čerpadla. 
Pojistka proti přetížení přes tepelný spínač.
Gumové patky pro tlumení hluku.
Pohodlné držadlo.
Velký plnicí otvor.
Dvojitý výstup (jeden výkyvný) k současnému 
provozu dvou přípojných přístrojů. 
Samostatný výpustný šroub k vyprázdnění 
čerpadla před příchodem mrazu.
Připojovací závit 33,3 mm (G 1).
4-barevný displejový karton.

1732-20 173209    1

Zahradní čerpadlo 4000/5 Comfort
Tiché zahradní čerpadlo s bezpečnostní výbavou pro 
dům nebo zahradu.

1734-20 173407    1

Zahradní čerpadlo 5000/5 Comfort
Tiché, výkonné zahradní čerpadlo s bezpečnostní 
 výbavou pro dům a zahradu.

1736-20 173605    1

Zahradní čerpadlo 6000/6 inox Premium
Extra tiché, výkonné zahradní čerpadlo díky 5-stupňové 
čerpadlové mechanice s bezpečnostní výbavou pro 
dům a zahradu.

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4
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GARDENA ponorná tlaková čerpadla

 Název výrobku GARDENA ponorná 
tlaková čerpadla

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA čerpadla do sudu

Výkonná a pohodlná čerpadla do sudu 
k zavlažování např. pomocí zavlažovačů, 
postřikovačů, sprch. 
Ideální k pohodlnému plnění zalévacích konví.
Vhodná také k odčerpávání vody.
S pojistkou chodu nasucho.
Plynulá regulace průtoku vody pomocí 
regulačního a uzavíracího ventilu.
Zahnutá, teleskopická připojovací trubka 3/4" 
k bezpečnému pověšení čerpadla na sud 
s vodou.
Možnost přestavění z Original GARDENA na 
Profi-systém.
Tichý, bezúdržbový kondenzátorový motor.
Integrovaný filtr na nečistoty a dodatečná 
patka pro zabránění nasávání nečistot.
Úsporné skladování a snadný transport 
díky integrovanému držadlu a držáku na 
kabel a teleskopickou trubku.
4-barevný displejový karton.

1740-20 174008   1

Čerpadlo do sudu 4000/2 Classic
Tiché, výkonné čerpadlo do sudu s 2-stupňovou 
čerpadlovou mechanikou. S plovákovým spínačem.

1742-20 174206   1

Čerpadlo do sudu 4000/2 automatic Comfort
Tiché, výkonné čerpadlo do sudu s 2-stupňovou 
čerpadlovou mechanikou.
Elektronický tlakový spínač a sensor průtoku vody 
zapne čerpadlo automaticky při odběru vody a poté jej 
zase vypne.

Charakteristiky čerpadel 4000/2 4000/2 5500/3 6000/4 6000/5 5500/5 inox 6000/5 inox 6000/5 inox
automatic automatic automatic

Č.v. 1740-20 1742-20 1461-20 1468-20 1476-20 1489-20 1492-20 1499-20

Jmenovitý výkon 500 W 500 W 900 W 1.000 W 1.050 W 850 W 950 W 950 W
Max. čerpací množství 4.000 l/h 4.000 l/h 5.500 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h 5.500 l/h 6.000 l/h 6.000 l/h
Max. čerpací výška/tlak 20 m/2,0 bar 20 m/2,0 bar 30 m/3,0 bar 40 m/4,0 bar 45 m/4,5 bar 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 50 m/5,0 bar
Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 12 m 12 m 12 m 19 m 19 m 19 m
Čerpací mechanismus 2-stupňový 2-stupňový 3-stupňový 4-stupňový 4-stupňový 6-stupňový 7-stupňový 7-stupňový
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C
Hmotnost cca 4,8 kg 5 kg 9,6 kg 10 kg 8 kg 7,5 kg 8,25 kg 9 kg
Připojovací kabel 10 m 10 m 15 m 15 m 15 m 22 m 22 m 22 m

H05 RNF H05 RNF H07 RNF H07 RNF H07 RNF H07 RNF H07 RNF H07 RNF
Ø čerpadla 14,8 cm 14,8 cm 14,9 cm 14,9 cm 15,1 cm 9,8 cm 9,8 cm 9,8 cm
Upevňovací lano – – 15 m 15 m 15 m 22 m 22 m 22 m

Skvělí specialisté na dešťovou vodu, vodu ze 
studní a zásobníků

Výkonná a mnohostranně použitelná 
čerpadla do sudu

Rozmanité, rozšířené možnosti použití:

Vhodné k zavlažování pomocí 
zavlažovačů, postřikovačů, sprch.

Energeticky úsporná a pohodlná:

S automatickým zapínáním a vypínáním 
(modely Comfort).

Snadný transport a úsporné skladování 
díky inteligentnímu způsobu skladování 
kabelu, držáku teleskopické trubky 
a integrované rukojeti.

Čerpadlo do  hlubokých studní 6000/5 
inox automatic Premium

S elektronickým tlakovým spínačem: 
automaticky zapne čerpadlo při odběru 
vody a poté jej opět automaticky vypne.

S integrovanou pojistkou chodu nasucho.

Ideální pro vrtané studny s průměrem od 
100 mm.

IP X8

IP X8



1489-20 148900   1

Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní 
5500/5 inox Premium
Nerezavějící, robustní skříň z ušlechtilé oceli.
Ideální pro vrtané studně od Ø 100 mm.
Patka k nasazení na čerpadlo: 
zabraňuje nasávání nečistot a písku.

1492-20 149204   1

Čerpadlo pro čerpání vody z hlubokých studní 
6000/5 inox Premium
Nerezavějící, robustní skříň z ušlechtilé oceli.
Ideální pro vrtané studně od Ø 100 mm.
Patka k nasazení na čerpadlo: 
zabraňuje nasávání nečistot a písku.

1461-20 146104   1

Ponorné tlakové čerpadlo 5500/3 Classic
S plovákovým spínačem a jeho variabilní fixací.

1468-20 146807   1

Ponorné tlakové čerpadlo 6000/4 Classic
S plovákovým spínačem a jeho variabilní fixací.

67

 Název výrobku GARDENA ponorná 
tlaková čerpadla

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA ponorná tlaková čerpadla

Ponorné tlakové čerpadlo pro odběr vody 
z velkých hloubek.
Čerpadlo může zůstat trvale ponořené ve 
vodě.
Extrémně tichý provoz.
Dlouhá životnost a spolehlivost díky dvojitému 
těsnění motoru, hnací hřídeli chráněné 
 keramikou a použití vysoce kvalitních 
materiálů, jako je např. plast zesílený 
skleněnými vlákny a ušlechtilá ocel.
S vícestupňovým, velmi výkonným čerpacím 
mechanismem.
Připojovací šroubení 33,3 (G 1) pro
GARDENA zásuvný systém hadic na vodu.
Čerpadlo na čerpání vody z hlubokých studní 
inox s vnitřním závitem 40 mm (11/4") je 
možné díky dodávanému přípojnému kusu 
pro čerpadla přestavět také na vnější závit 
33,3 mm (1").
S upevňovacím lanem pro ponoření čerpadla 
do čerpaného média.
Čerpaná média: čistá sladká voda.
Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní a lehce 
hořlavé látky, jakož i potraviny.
Tichý kondenzátorový motor nevyžadující 
údržbu s tepelnou ochrannou pojistkou.
4-barevný displejový karton.

1476-20 147606   1

Ponorné tlakové čerpadlo 6000/5 automatic Comfort

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

GARDENA ponorná tlaková čerpadla 
 automatic

Pro automatické zásobování domácnosti 
a zahrady vodou přímo ze studní nebo 
zásobníků.
Elektronický tlakový spínač a sensor průtoku 
vody zapne čerpadlo automaticky při odběru 
vody a poté jej zase vypne. 
Pojistka chodu nasucho zabraňuje poškození 
čerpadla při nedostatku čerpaného média.
Při pevné instalaci doporučujeme použít 
tlakově stálou hadici.
4-barevný displejový karton.

1499-20 149907   1

Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic 
Premium
Nerezavějící, pevná skříň z ušlechtilé oceli.
Ideální pro vrtané studny od Ø 100 mm.
Stabilní patka zabraňuje nasávání nečistot a písku.

IP X8
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GARDENA domácí vodárny a domácí vodní automaty

Inovovaná generace čerpadel k plně automatickému zásobování vodou

Zásobování domácnosti 
vodou

Proč byste spotřebovávali k zalévání, 
praní nebo ke splachování WC drahou 
pitnou vodu, když existují také jiné 
zdroje?

GARDENA domácí vodárny a domácí 
vodní automaty rozdělí levnou užitkovou 
vodu plně automaticky v domácnosti i v 
zahradě. Domácí vodárny

S dodávaným předfiltrem 
a zpětnou klapkou.

Jednoduše vybalte a zapojte 
díky sériově dodávanému 
příslušenství.

Velký plnicí otvor zajišťuje
spolu s odvzdušňovacím 
 ventilem rychlé a snadné 
uvedení do provozu.

Výhodou při manipulaci a 
 transportu je velmi kompaktní 
a úsporná konstrukce s 
 integrovaným manometrem a 
tlakovým spínačem.

Domácí vodní automaty
s info-displejem

Úplná kontrola důležitých funkcí 
čerpadla jako např. čerpané 
množství a tlak nebo ukazatel 
poruch v systému (např. prázdný 
zásobník vody).

Velmi kompaktní, ideální taky 
k mobilnímu použití v zahradě.
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 Název výrobku GARDENA
domácí vodní automaty

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA domácí vodní automaty

Automatické využití užitkové vody – pro 
zavlažování zahrady nebo pro domácnost.
Integrovaný velkoobjemový jemný filtr.
Odšroubovatelná průhledná zátka k naplnění 
čerpadla.
Otočný spínač pro optimalizaci samonasávání.
Elektronický tlakový spínač automaticky 
zapne čerpadlo při odběru vody a poté jej 
zase automaticky vypne.
Pojistka chodu nasucho zabraňuje poškození 
čerpadla při nedostatku čerpaného média.
Automatické vypnutí při dosažení maximálního 
tlaku čerpadla.
Zapínací tlak čerpadla je nastaven výrobcem, 
lze modifikovat prostřednictvím servisu 
GARDENA (kromě č.v. 1481/1483).
Zpětná klapka pro zkrácení opětovného 
nasávání.
LC-info displej s indikací funkce a poruchy 
(kromě č.v. 1481/1483).
2 výstupy, z toho jeden otočný.
Kondenzátorový motor s tepelnou pojistkou, 
nevyžadující údržbu.
Výpustný šroub pro vypuštění čerpadla před 
nástupem mrazů.
Pryžové patky pro chod čerpadla bez vibrací 
a nehlučný provoz.
Čerpané médium: čistá sladká voda.
Čerpadlo není určeno k čerpání slané vody, 
agresivních či snadno hořlavých látek či 
potravin.
Napojovací závit 33,3 mm (G 1).
4-barevný displejový karton.

1481-20 148108   1

Domácí vodní automat 4000/4 electronic plus Classic

1483-20 148306   1

Domácí vodní automat 4000/5 electronic plus Classic

1765-20 176507   1

Domácí vodní automat 4000/5 LCD Comfort

1767-20 176705   1

Domácí vodní automat 5000/5 LCD Comfort

1769-20 176903   1

Domácí vodní automat 6000/5 inox LCD Premium
Nerezový plášť z ušlechtilé oceli.
Velmi tichý chod.

Charakteristiky čerpadel 4000/4 4000/5 4000/5 LCD 5000/5 LCD 6000/5 inox LCD
electronic plus electronic plus

Č.v. 1481-20 1483-20 1765-20 1767-20 1769-20

Jmenovitý výkon 800 W 1.000 W 1.000 W 1.300 W 1.000 W
Max. čerpací množství 3.600 l/h 3.600 l/h 3.600 l/h 4.500 l/h 5.500 l/h
Max. čerpací výška 44 m 50 m 50 m 52 m 46 m
Max. tlak = vypínací tlak 4,4 bar 5,0 bar 5,0 bar 5,2 bar 4,6 bar
Zapínací tlak cca 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar 2,0 ± 0,2 bar
Max. samonasávací výška 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m
LC-info-display – – ● ● ●
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C
Čerpací mechanismus Jet Jet Jet Jet 4-stupňový
Hmotnost cca 10,5 kg 11,0 kg 11,0 kg 11,0 kg 13,0 kg
Připojovací kabel 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4
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 Název výrobku GARDENA
domácí vodárny

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA domácí vodárny

Pro automatické zásobování domácnosti 
a zahrady vodou.
Snadná instalace, protože předfiltr a zpětná 
klapka jsou již integrovány do přístroje jako 
potřebná základní výbava.
Rychlé a bezproblémové uvedení do provozu 
díky velkému plnicímu otvoru, otočnému 
funkčnímu spínači a odvzdušňovacímu ventilu 
pro optimální samonasávání.
Kompaktní a úsporná konstrukce, protože 
manometr a tlakový spínač jsou integrovány 
uvnitř skříně.
Bezpečný a bezporuchový provoz díky 
bezúdržbovému kondenzátorovému motoru 
s tepelnou pojistkou a velkoobjemovou nádrží 
(24 l).
Zapínací a vypínací tlak nastaven ze závodu.
Možnost modifikace prostřednictvím servisu 
GARDENA.
Výpustný šroub k snadnému vyprázdnění 
čerpadla.
Čerpané médium: čistá sladká voda.
Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní a lehce 
hořlavé látky a potraviny.
Připojovací závit 33,3 mm (G 1).
4-barevná krabice.

1770-20 177023   1

Domácí vodárna 3000/4 Classic

1772-20 177221   1

Domácí vodárna 4000/5 Classic

1774-20 177429   1

Domácí vodárna 5000/5 Comfort

1775-20 177504   1

Domácí vodárna 5000/5 inox Premium
Tank na vodu z ušlechtilé nerezavějící oceli.

Charakteristika čerpadel 3000/4 4000/5 5000/5 5000/5 inox
Č.v. 1770-20 1772-20 1774-20 1775-20

Jmenovitý výkon 650 W 850 W 1.100 W 1.200 W
Max. čerpané množství 2.800 l/h 3.500 l/h 4.500 l/h 4.500 l/h
Max. dopravní výška 40 m 45 m 50 m 50 m
Max. tlak 4,0 bar 4,5 bar 5,0 bar 5,0 bar
Spínací tlak 1,5 bar ± 0,1 bar 2,0 bar ± 0,1 bar 2,0 bar ± 0,1 bar 2,0 bar ± 0,1 bar
Max. samonasávací výška 8 m 8 m 8 m 8 m
Max. teplota čerpaného média 35° C 35° C 35° C 35° C
Čerpací mechanismus Jet Jet Jet Jet
Hmotnost cca 12,8 kg 13,7 kg 15,5 kg 15,5 kg
Připojovací kabel 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF 1,5 m H07 RNF

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4
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GARDENA ponorná a kalová čerpadla

Výkonní pomocníci při přečerpávání a vyčerpávání vody

Odvodňování

Zatopila Vám voda sklep nebo stavební jámu?

O rychlou nápravu se postarají GARDENA ponorná 
a kalová čerpadla k přečerpání a odčerpání čisté 
nebo silně znečištěné vody.

Ponorná a kalová čerpadla s moderní 
 technologií aquasensoru

Automatické odčerpávání se aktivuje při hladině 
vody 5 mm.

Senzor výšky zapínání a vypínání je možné 
variabilně nastavit.

Kompaktní, protože neobsahují plovákový spínač: 
vhodná pro úzká místa.

Ponorná čerpadla

Plošné odsávání do 1 mm (stačí pak setřít 
hadrem).

Ponorná a kalová čerpadla s plovákovým 
spínačem

Zapínací a vypínací provoz: variabilně nastavitelný 
přes lištu.

Násuvný prvek pro snadné přepnutí na manuální, 
trvalý provoz.
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GARDENA ponorná čerpadla

 Název výrobku GARDENA
ponorná čerpadla 

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Odčerpávání vody na 
setření hadrem

Sortiment výkonných a moderních 
čerpadel k přečerpávání a vyčerpávání 
čisté a lehce znečištěné vody.

Ponorné čerpadlo 9000/13000 aquasensor 
Comfort

Silné ponorné čerpadlo vyčerpává vodu již při 
výšce hladiny 5 mm díky technologii aquasensoru.

GARDENA ponorná čerpadla

Šikovná, pevná ponorná čerpadla k odvodňo-
vání nebo odběru vody, ale také k přečerpá-
vání a vyčerpávání.
Pro čistou až lehce znečištěnou vodu 
s nečistotami do Ø 5 mm.
Spínací nožky (kromě č.v. 1777) pro plošné 
odsávání až do 1 mm zbytkové vody (stačí 
setřít hadrem).
Č.v. 1777, 1780, 1787: s plovákovým 
spínačem pro automatické zapínání 
a vypínání.
Variabilně nastavitelné přes lištu.
Násuvný prvek pro snadné přepnutí na 
manuální trvalý provoz (neplatí pro č.v. 1777).
Č.v. 1783, 1785: aquasensor zapne čerpadlo 
automaticky již při hladině vody 5 mm.
Variabilně nastavitelná spínací výška senzoru.
Málo se opotřebovávající oběžné kolo pro 
dlouhou životnost.
Tepelná pojistka chrání motor před přetížením.
Univerzální přípojka pro hadice 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 
38 mm (1 1/2") (všechny modely) a dodatečně 
pro hadice 50 mm (2") (u č.v. 1787).
Připojovací závit 41,9 mm (G 1 1/4), u modelu 
21000 inox: 47,8 mm (G 1 1/2).
10 m speciálního přípojného kabelu pro 
mnohostranné použití, také k vyprázdnění 
plaveckých bazénů a zahradních jezírek.
Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní, lehce 
hořlavé látky a potraviny.
Tichý kondenzátorový motor nenáročný na 
údržbu.
4-barevný displejový karton.

1777-20 177702   12

Ponorné čerpadlo 6000 Classic

Prodej pouze v kompletním balení po 12 kusech!

1780-29 178099    1

Ponorné čerpadlo 7000 Classic

1783-20 178303    1

Ponorné čerpadlo 9000 aquasensor Comfort
S aqua-senzorem: automaticky zapne čerpadlo již při 
nízkém stavu vody 5 mm.

1785-20 178501    1

Ponorné čerpadlo 13000 aquasensor Comfort
S aqua-senzorem: automaticky zapne čerpadlo již při 
nízkém stavu vody 5 mm.

1787-20 178709    1

Ponorné čerpadlo 21000 inox Premium
Plášť čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli.

Charakteristiky čerpadel 6000 7000 9000 aquasensor 13000 aquasensor 21000 inox
Č.v. 1777-20 1780-20 1783-20 1785-20 1787-20

Jmenovitý výkon 220 W 250 W 320 W 650 W 1.000 W
Max. čerpací množství 6.000 l/h 7.000 l/h 9.000 l/h 13.000 l/h 21.000 l/h
Max. výtlačná výška/tlak 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 7 m/0,7 bar 8 m/0,8 bar 11 m/1,1 bar
Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m
Plošné nasávání do 5 mm 1 mm 1 mm 1 mm 3 mm
Max. Ø nečistot 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C
Hmotnost cca 3,8 kg 4,3 kg 3,8 kg 5,4 kg 8,3 kg
Připojovací kabel 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF 10 m H07 RNF

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8
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GARDENA kalová čerpadla

 Název výrobku GARDENA
kalová čerpadla

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Robustní a výkonná

Pro mnohostranné použití k přečerpávání 
a vyčerpávání znečištěné vody s 
nečistotami do Ø 38 mm.

Kalové čerpadlo 20000 inox Premium

Výkonný špičkový model s pláštěm z nerezavějící 
ušlechtilé oceli.

GARDENA kalová čerpadla

Šikovná, pevná kalová čerpadla k odvodňování, 
přečerpávání a vyčerpávání znečištěné vody.
Č.v. 1790, 1795, 1802: s plovákovým 
spínačem pro zapínací a vypínací provoz.
Variabilně nastavitelné přes lištu.
Násuvný prvek pro snadné přepnutí na 
manuální provoz (ne č.v. 1790).
Č.v. 1797, 1799: aquasensor zapne čerpadlo
automaticky od minimálního stavu vody 65 mm.
Variabilně nastavitelná spínací výška senzoru.
Málo se opotřebovávající oběžné kolo pro 
dlouhou životnost.
Tepelná pojistka chrání motor před přetížením.
Univerzální přípojka pro hadice 13 mm (1/2"), 
16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 
38 mm (1 1/2") a 50 mm (2") (u č.v. 1802).
Připojovací závit 41,9 mm (G 1 1/4), u modelu 
20000 inox: 47,8 mm (G 1 1/2).
10 m speciálního přípojného kabelu pro 
mnohostranné použití, také k vyprázdnění 
stavebních jam a zahradních jezírek.
Nesmí se čerpat slaná voda, agresivní, lehce 
hořlavé látky a potraviny.
Tichý kondenzátorový motor nenáročný na 
údržbu.
4-barevný displejový karton.

1790-20 179003   12

Kalové čerpadlo 6000 Classic

Prodej pouze v kompletním balení po 12 kusech!

1795-20 179508    1

Kalové čerpadlo 7500 Classic

1797-20 179706    1

Kalové čerpadlo 8500 aquasensor Comfort
S aqua-senzorem: automaticky zapne čerpadlo již při 
nízkém stavu vody 65 mm.

1799-20 179904    1

Kalové čerpadlo 13000 aquasensor Comfort
S aqua-senzorem: automaticky zapne čerpadlo již při 
nízkém stavu vody 70 mm.

1802-20 180207    1

Kalové čerpadlo 20000 inox Premium
Kryt čerpadla z nerezavějící ušlechtilé oceli.

Charakteristiky čerpadel 6000 7500 8500 aquasensor 13000 aquasensor 20000 inox
Č.v. 1790-20 1795-20 1797-20 1799-20 1802-20

Jmenovitý výkon 220 W 340 W 380 W 680 W 1.050 W
Max. čerpací množství 6.000 l/h 7.500 l/h 8.300 l/h 13.000 l/h 20.000 l/h
Max. výtlačná výška/tlak 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 6 m/0,6 bar 9 m/0,9 bar 11 m/1,1 bar
Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 7 m 7 m 7 m
Max. Ø nečistot 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 38 mm
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C 35° C 35° C
Hmotnost cca 3,8 kg 4,3 kg 4 kg 5,6 kg 8,3 kg
Připojovací kabel 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H05 RNF 10 m H07 RNF 10 m H07 RNF

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8

IP X8
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GARDENA příslušenství k čerpadlům

 Název výrobku GARDENA příslušenství 
k čerpadlům

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Všechno, co čerpadlo potřebuje

GARDENA sortiment čerpadel
je optimálně doplněn o rozsáhlé 
příslušenství.

 S
a

c
í 
s
tr

a
n

a

Výtlačná strana 

GARDENA sací souprava

Spirálová hadice odolná vůči podtlaku.
Možnost přímého připojení.
Se sacím filtrem a stopkou zpětného toku.
Ø 25 mm (1").
Pro čerpadla s vnějším závitem 33,3 mm (G 1).
4-barevný displej.

1411-29 141192    2

Délka 3,5 m.

1418-20 141802    2

Délka 7 m.

GARDENA sací hadice

Spirálová hadice odolná vůči podtlaku.
Možnost přímého připojení.
K prodloužení sací soupravy nebo k použití se 
sacím filtrem.
Délka 3,5 m, Ø 25 mm (1").
Připojovací závit 33,3 mm (G 1).
4-barevný displej.

1412-29 141291    2

GARDENA sací hadice

Spirálová hadice odolná vůči podtlaku.
V rolích bez armatur.

1720-22 172028   50 m

19 mm (3/4") – 50 m.

1721-22 172127   45 m

25 mm (1") – 45 m.

1722-22 172226   25 m

32 mm (5/4") – 25 m.

Prodej pouze v celých rolích.

GARDENA přípojka pro sací hadici

Pro vakuově odolné připojení sací hadice – 
metráže (č.v. 1720-22/1721-22) na čerpadlo.
Kompletní se svorkou hadice.
S vnitřním závitem 33,3 mm (G 1).
4-barevná karta.

1723-20 172301    6

19 mm (3/4").

1724-20 172400    6

25 mm (1").
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 Název výrobku GARDENA příslušenství 
k čerpadlům

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA sací filtr se stopkou zpětného 
toku

Pro sací hadici v metráži (č.v. 1720/1721).
Zpětná klapka pro zkrácení doby opětovného 
nasátí.
Kompletní se svorkou hadice.
4-barevná karta.

1726-20 172608   4

19 mm (3/4").

1727-20 172707   4

25 mm (1").

GARDENA sací filtr se zpětnou klapkou

Robustní provedení kov/umělá hmota.
Jinak viz, č.v. 1726/1727.

1728-20 172806   4

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

GARDENA sací hadice pro ražené studny

Pro vakuově pevné připojení čerpadla na 
raženou studnu nebo na potrubí.
Délka 0,5 m, průměr 25 mm (1").
S oboustranným vnitřním závitem 33,3 mm 
(G 1).
4-barevná informační karta.

1729-20 172905   4

GARDENA předfiltr pro čerpadla

K ochraně čerpadla (zahradních čerpadel, 
domácích vodních automatů, domácích 
 vodáren) před nečistotami.
S propíratelnou vložkou filtru.
Doporučuje se především při čerpání médií 
obsahujících písek.
S vnějším závitem 33,3 mm (G 1).
4-barevný displejový karton.

1731-20 173100   2

Průtok vody do 3.000 l/h.

1730-20 173001   2

Průtok vody do 6.000 l/h.

GARDENA plovákový spínač

Pro použití ve spojení s ponornými a tlakovými 
ponornými čerpadly, zahradními čerpadly 
a domácími vodárnami.
Automaticky zapíná a vypíná čerpadlo 
v  závislosti na stavu vody.
Se speciálním připojovacím kabelem H07 RNF, 
délka 10 m.
4-barevný displejový karton.

1735-20 173506   2

GARDENA elektronický tlakový spínač
s pojistkou chodu nasucho

Ideální k přestavění zahradního čerpadla na 
domácí vodní automat.
Se 3 funkcemi:
–  Tlakový spínač zapíná automaticky čerpadlo 

při klesajícím tlaku vody a při dosažení 
maximálního čerpacího tlaku znovu vypíná.

–  Pojistka chodu na sucho zabraňuje 
poškození čerpadla při nedostatku čerpa-
ného média.

–  Automatika nastavení tlaku pro samostatné 
nastavení vypínacího tlaku čerpadla. 
Zapínací tlak (2,0 bar) je nastaven u výrobce.

Jednoduché zásuvné spojení kabelu k 
čerpadlu.
S připojovacím závitem 33,3 mm (G 1).
4-barevný displejový karton.

1739-20 173902   2

IP X4
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 Název výrobku GARDENA příslušenství 
k čerpadlům

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA pojistka chodu nasucho

Vypíná automaticky čerpadlo při nedostatku 
čerpaného média.
Ideální ve spojení se zahradními čerpadly, 
ponornými tlakovými čerpadly a domácími 
vodárnami. 
S připojovacím závitem 33,3 mm (G 1).
4-barevný displejový karton.

1741-20 174107   2

GARDENA přípojka pro ponorná čerpadla

Pro připojení ponorných čerpadel s vnitřním 
závitem na GARDENA zásuvný systém hadic 
na vodu.
4-barevná karta.

1743-20 174305   6

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

1744-20 174404   6

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

GARDENA přípojka pro čerpadla
se závitem 33,3 mm (G 1) / 33,3 (G 1)

K připojení čerpadel (zahradních čerpadel, 
domácích vodních automatů, domácích 
 vodáren, ponorných tlakových čerpadel) 
s vnitřním závitem na GARDENA zásuvný 
systém hadic na vodu.
4-barevný displejový karton.

1745-20 174503   6

GARDENA připojovací sada pro čerpadla

Pro připojení 13 mm (1/2") hadic na čerpadla 
s 33,3 mm (G 1) vnějším závitem.
Obsah:
1 x šroubení, č.v. 902,
1 x rychlospojka, č.v. 915.
4-barevná karta.

1750-20 175005   6

GARDENA připojovací sada pro čerpadla

Pro připojení 19 mm (3/4") hadic na čerpadla 
s 33,3 mm (G 1) vnějším závitem.
Díly profi-systému pro zvýšený průtok vody.
Obsah:
1 x šroubení, č.v. 2802,
1 x rychlospojka, č.v. 2817.
4-barevná karta.

1752-20 175203   6

GARDENA vrtačkové čerpadlo

Vhodné pro každou vrtačku.
Max. čerpací výkon 2400 litrů/h.
Max. čerpací výška 30 metrů,
max. sací výška 3 m, max. tlak 3 bary.
Max. otáčky 3400 ot/min.
4-barevná karta.

1490-29 149099   5

IP X4
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GARDENA využití dešťové vody

 Název výrobku GARDENA
využití dešťové vody

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Voda ze sudu

Kompletní řešení pomocí inovativních 
výrobků.

Šetří cennou drahou pitnou vodu
a využívá přirozené zdroje vody.

GARDENA dešťový sběrný filtr

Jednoduché čištění jemným filtrem přes sklo-
pný kryt filtru.
Kolébkový spínač pro volbu sbírání dešťové 
vody nebo vypnutí sběru.
S pojistkou proti přetečení.
Průchod 90 mm v souladu s DIN.
Doplněk přímého napojení instalačních trubek 
(Ø 50 mm).
Vhodné pro dešťové trubky Ø 96 – 110 mm.
4-barevný displejový karton.

3820-20 382007   2

Přípojný závit 33,3 mm (G 1), vhodný pro GARDENA 
přípojný a spojovací set, č.v. 3815.

GARDENA sada přípojek a spojek

Pro spojování dvou dešťových sběračů, 
k připojení na dešťový svod nebo k použití 
jako přepad dešťového sběrače.
Vhodné pro hadice 25 mm (1") (není součástí 
dodávky).
Informativní samoobsl. balení.

3815-20 381505   4

GARDENA kryt pro dešťový sběrač

Pro ochranu dešťové vody před znečištěním 
a tvorbou řas. Možnost odklopení pro snadné 
nabírání vody. Prostor pro čerpadlo s hadicovými 
přírubami pro  pohodlnou obsluhu čerpadla. 
Zabezpečeno před dětmi – možnost aretace a 
uzamčení. Informativní samoobsl. balení.

3801-20 380102   1

Pro dešťový sběrač 400 litrů.

3805-20 380508   1

Pro dešťový sběrač 800 litrů.

GARDENA dešťový sběrač

Dekorativní, tlakově impregnované provedení ze 
dřeva s velkou kapacitou. Jednoduchá, rychlá 
instalace pomocí speciální dřevěné spojovací 
 techniky. Možnost složení a tím i prostorově 
nenáročná úschova. Možnost individuální volby 
barvy. Stabilní fólie odolná vůči UV-záření – 
v případě potřeby možnost opravy. Několik 
dešťových sběračů kombi novatelných pomocí 
sady přípojek a spojek, č.v. 3815. Průměr 
 zásobníku cca 80 cm (č.v. 3800) resp. 110 cm 
(č.v. 3804). Informativní samoobsl. balení.

 3800-20 380003   1

Objem 400 litrů.

3804-20 380409   1

Objem 800 litrů.

GARDENA čerpadla do sudu

Výkonná a pohodlná čerpadla do sudu 
k zavlažování např. pomocí zavlažovačů, 
postřikovačů, sprch. 
Ideální k pohodlnému plnění zalévacích konví.
Vhodná také k odčerpávání vody.
S pojistkou chodu nasucho.
Plynulá regulace průtoku vody pomocí 
regulačního a uzavíracího ventilu.
Zahnutá, teleskopická připojovací trubka 3/4".
Možnost přestavění z Original GARDENA na 
Profi-systém.
Tichý, bezúdržbový kondenzátorový motor.
Integrovaný filtr na nečistoty a dodatečná 
patka pro zabránění nasávání nečistot.
S integrovaným držadlem a držákem na kabel 
a teleskopickou trubku.
4-barevný displejový karton.
Údaje o výrobku viz na str. 66. IP X8

IP X8

1740-20 174008   1

Čerpadlo do sudu 4000/2 Classic
Tiché, výkonné čerpadlo do sudu s 2-stupňovou 
čerpadlovou mechanikou.
S plovákovým spínačem.

1742-20 174206   1

Čerpadlo do sudu 4000/2 automatic Comfort
Tiché, výkonné čerpadlo do sudu s 2-stupňovou 
čerpadlovou mechanikou.
Elektronický tlakový spínač a sensor průtoku vody 
zapne čerpadlo automaticky při odběru vody a poté jej 
zase vypne.
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GARDENA technické armatury/hadice

 Název výrobku GARDENA
mosazné rychlospojky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Aplikačně orientovaný sortiment v značkové kvalitě

Pro různé účely použití v průmyslu,
dílně a zahradě.

Atraktivní a přehledná prezentace 
v GARDENA hadicových centrech pro 
technické hadice nebo v dávkovačích
pro technické armatury.

GARDENA mosazná rychlospojka
s hadicovým nástavcem

Stabilní spojení na začátku a na konci hadice.
Ideální k použití v zemědělství, průmyslu 
a dílně.
Forma nabídky: volně.

7100-20 710008    5

Pro hadice 13 mm (1/2") a 16 mm (5/8").

7102-20 710206    5

Pro hadice 19 mm (3/4").

7103-20 710305    5

Pro hadice 25 mm (1").

7104-20 710404    5

Pro hadice 32 mm (1 1/4").

GARDENA rychlospojka s vnitřním závitem

Vhodné pro výrobky s vnějším závitem.
Připojení např. na vodovodní kohoutek.
Forma nabídky: volně.

7106-20 710602   10

Závit 21 mm (G 1/2").

7108-20 710800   10

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7109-20 710909    5

Závit 33,3 mm (G 1).

7110-20 711005    5

Závit 42 mm (G 1 1/4).

GARDENA rychlospojka s vnějším závitem

Vhodné pro výrobky s vnitřním závitem,
např. pro čerpadla.
Forma nabídky: volně.

7112-20 711203   10

Závit 21 mm (G 1/2").

7114-20 711401   10

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7115-20 711500    5

Závit 33,3 mm (G 1).

7116-20 711609    5

Závit 42 mm (G 1 1/4).

GARDENA zátka

Zátka k uzavření GARDENA rychlospojky Y 
(rozdělovače) č.v. 7119.
Forma nabídky: volně.

7118-20 711807    5
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 Název výrobku GARDENA
mosazné rychlospojky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA rychlospojka Y (rozdělovač)

K rozdvojení hadice a k přechodu z např. 
hadice 19 mm (3/4") na hadici 13 mm (1/2").
Forma nabídky: volně.

7119-20 711906    2

GARDENA sací a vysokotlaká spojka

Použitelná v tlakovém vedení do 40 bar 
provozního tlaku.
Obzvláště vhodná pro sací a vysokotlaké 
hadice.
Zajištěna proti samočinnému uvolnění.
Forma nabídky: volně.

7120-20 712002    5

Pro hadice 19 mm (3/4").

7121-20 712101    5

Pro hadice 25 mm (1").

7122-20 712200    5

Pro hadice 32 mm (1 1/4").

GARDENA náhradní těsnění

Vhodné pro všechny GARDENA mosazné 
rychlospojky.
Forma nabídky: 4-barevná blistrová karta.

5320-20 532006   20

Prodej pouze v kompletním balení s 20 kusy!

GARDENA mosazný postřikovač
s rychlospojkou

Postřikovač v masivním provedení.
S přípojkou pro rychlospojku, vhodný pro 
všechny velikosti hadic.
Nastavitelný a plynule regulovatelný vodní 
paprsek.
Forma nabídky: volně.

7130-20 713009    3

Pro hadice 13 mm (1/2").

7131-20 713108    3

Pro hadice 19 mm (3/4").

7132-20 713207    3

Pro hadice 25 mm (1").

GARDENA hadicové šroubení 2-dílné

Dvoudílné šroubení na hadici těsnicí naplocho 
s nátrubkem a převlečnou maticí.
Přípojka na vodovodní kohoutek.
Není vhodné pro čerpadla.
Forma nabídky: volně.

7140-20 714006   10

Závit 26,5 mm (G 3/4)/hadice 13 mm (1/2").

7141-20 714105   10

Závit 33,3 mm (G 1)/hadice 19 mm (3/4").

7142-20 714204    5

Závit 33,3 mm (G 1)/hadice 25 mm (1").

7143-20 714303   10

Závit 33,3 mm (G 1)/hadice 13 mm (1/2").

7144-20 714402   10

Závit 26,5 mm (G 3/4)/hadice 19 mm (3/4").

GARDENA hadicové šroubení 1-dílné

Pro výrobky s vnitřním závitem,
např. pro GARDENA mosazný 2-cestný 
rozdělovač 19 mm (3/4"), č.v. 7155.
Forma nabídky: volně.

7146-20 714600   10

Závit 26,5 mm (G 3/4)/hadice 13 mm (1/2").

7147-20 714709   10

Závit 26,5 mm (G 3/4)/hadice 19 mm (3/4").

7148-20 714808   10

Závit 33,3 mm (G 1)/hadice 19 mm (3/4").

GARDENA hadicové šroubení 1-dílné

Mosazný nátrubek na hadici s O-kroužkem 
pro utěsnění.
Forma nabídky: volně.

7149-20 714907   10

Závit 47,9 mm (G 1 1/2)/hadice 32 mm (1 1/4").
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 Název výrobku GARDENA mosazné
spojky na hadici

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA hadicové šroubení 3-dílné

Třídílné mosazné šroubení na hadici těsnicí 
naplocho s 2 nátrubky a převlečnou maticí.
K bezproblémovému prodloužení hadice.
Forma nabídky: volně.

7151-20 715102    5

Závit 26,5 mm (G 3/4)/hadice 13 mm (1/2").

7152-20 715201    5

Závit 33,3 mm (G 1)/hadice 19 mm (3/4").

GARDENA 2-cestný rozdělovač
19 mm (3/4")

K provozu dvou připojovacích přístrojů.
K odbočení hadice.
K přechodu z např. hadice 19 mm (3/4") na 
hadici 13 mm (1/2").
Forma nabídky: volně.

7155-20 715508    5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

GARDENA ploché těsnění pro hadicové 
šroubení

Pro závitový kus s vnitřním závitem.
Forma nabídky: 4-barevná blistrová karta.

5321-20 532105   10

3/4" – Obsah: 5 ks.

Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy!

GARDENA mosazný postřikovač Standard

Možnost uzavření a plynulého nastavení 
vodního paprsku.
Pevný nátrubek na hadici.
Forma nabídky: volně.

7160-20 716000    5

Pro hadice 13 mm (1/2").

GARDENA mosazný postřikovač Komfort

Plynule regulovatelný vodní paprsek od 
plného až po jemnou mlhu, uzavírací.
S nátrubkem.
Forma nabídky: volně.

7165-20 716505    5

Pro hadice 13 mm (1/2").

7166-20 716604    5

Pro hadice 19 mm (3/4").

GARDENA opravky

V masivním mosazném provedení.
K bezproblémovému prodloužení hadice.
K rychlé opravě hadice: poškozenou část 
hadice vyřízněte, vložte opravní trubku 
a hotovo.
Forma nabídky: volně.

7180-20 718004   10

Pro hadice 13 mm (1/2").

7181-20 718103   10

Pro hadice 19 mm (3/4").

7182-20 718202    5

Pro hadice 25 mm (1").

7183-20 718301    5

Pro hadice 32 mm (1 1/4").
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 Název výrobku GARDENA mosazné 
příslušenství k čerpadlům

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

 Název výrobku GARDENA hadicové 
objímky/svorky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA svorky na hadici

Závitové svorky podle DIN 3017 z oceli,
lesklé pozinkování, 6-hranné s drážkou.
Šířka pásku 9 mm.
Forma nabídky: po párech.

7190-20 719001   20

Upínací rozsah 10 – 16 mm (1/2").

7191-20 719100   20

Upínací rozsah 12 – 20 mm (1/2").

7192-20 719209   20

Upínací rozsah 20 – 32 mm (3/4").

7193-20 719308   10

Upínací rozsah 25 – 40 mm (1").

7194-20 719407   10

Upínací rozsah 32 – 50 mm (1 1/4").

7195-20 719506    5

Upínací rozsah 40 – 60 mm (1 1/2").

7196-20 719605    5

Upínací rozsah 70 – 90 mm (3").

7197-20 719704   20

Upínací rozsah 7 – 11 mm/šířka pásky 5 mm.

GARDENA stahovací manžety

Z lisované mosazi k bezpečnému upevnění 
sacích nebo vysokotlakých hadic s pozinko-
vanými imbusovými šrouby a maticemi.
Forma nabídky: volně.

7210-20 721004   10

Pro hadice 19 mm (3/4").

7211-20 721103   10

Pro hadice 25 mm (1").

7212-20 721202   10

Pro hadice 32 mm (1 1/4").

GARDENA teflonová páska

K utěsnění všech závitů bez gumového 
těsnění resp. bez O-kroužku.
Délka 12 m, šířka 12 mm, tloušťka 0,1 mm.
Forma nabídky: 4-barevná blistrová karta.

7219-20 721905   10

GARDENA mosazný ventil se zpětnou 
 klapkou

Kompletně se sacím košem, zpětným ventilem 
a těsněním.
Tělo ventilu z mosazi, sací koš z jemného 
ocelového pletiva Niro.
Použitelný ve svislé nebo vodorovné poloze.
Forma nabídky: volně.

7220-20 722001   5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7221-20 722100   5

Závit 33,3 mm (G 1).

7222-20 722209   3

Závit 42 mm (G 1 1/4).

GARDENA mosazná zpětná klapka

(Zabraňuje zpětnému toku).
Kryt z mosazi.
Forma nabídky: volně.

7230-20 723008   5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7231-20 723107   5

Závit 33,3 mm (G 1).

7232-20 723206   3

Závit 42 mm (G 1 1/4).

GARDENA sací koš

Z jemného ocelového pletiva.
Sací koš pro zpětnou klapku.
Forma nabídky: volně.

7240-20 724005   5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7241-20 724104   5

Závit 33,3 mm (G 1).

7242-20 724203   5

Závit 42 mm (G 1 1/4).
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 Název výrobku GARDENA mosazné 
příslušenství k čerpadlům

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA mosazné spojky s osazením 
a těsnícím O-kroužkem

Pro ventil se zpětnou klapkou a meziventil.
Forma nabídky: volně.

7250-20 725002   5

Závit 26,5 mm (G 3/4)/hadice 19 mm (3/4").

7251-20 725101   5

Závit 33,3 mm (G 1)/hadice 25 mm (1").

7252-20 725200   3

Závit 42 mm (G 1 1/4)/hadice 32 mm (1 1/4").

GARDENA mosazná závitová spojka

S oboustranným závitem.
K použití např. pro čerpadla.
Forma nabídky: volně.

7260-20 726009   5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7261-20 726108   5

Závit 33,3 mm (G 1). 

GARDENA redukční mosazná závitová 
spojka

S oboustranným závitem.
K použití např. pro čerpadla.
Forma nabídky: volně.

7262-20 726207   5

Vnější závit 26,5 mm (G 3/4)/vnější závit 21 mm (G 1/2).

7263-20 726306   5

Vnější závit 33,3 mm (G 1)/vnější závit 26,5 mm (G 3/4).

GARDENA redukční mosazná závitová 
spojka

S vnějším a vnitřním závitem.
K redukci závitu např. u čerpadel.
Forma nabídky: volně.

7264-20 726405   5

Vnější závit 26,5 mm (G 3/4)/vnitřní závit 33,3 mm (G 1).

7265-20 726504   5

Vnější závit 33,3 mm (G 1)/vnitřní závit 26,5 mm (G 3/4).

7266-20 726603   5

Vnější závit 33,3 mm (G 1)/vnitřní závit 42 mm (G 1 1/4).

GARDENA mosazný redukční kus

S vnějším a vnitřním závitem.
K propojení např. trubky s rychlospojkou.
Forma nabídky: volně.

7270-20 727006   5

Vnější závit 26,5 mm (G 3/4)/vnitřní závit 21 mm (G 1/2).

7271-20 727105   5

Vnější závit 33,3 mm (G 1)/vnitřní závit 26,5 mm (G 3/4).

7272-20 727204   5

Vnější závit 42 mm (G 1 1/4)/vnitřní závit 33,3 mm (G 1).

7273-20 727303   5

Vnější závit 47,9 mm (G 1 1/2)/
vnitřní závit 42 mm (G 1 1/4).

GARDENA mosazné kolínko s vnitřním 
závitem

Ke změne směru např. trubky nebo hadice.
Forma nabídky: volně.

7280-20 728003   5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7281-20 728102   5

Závit 33,3 mm (G 1).

7282-20 728201   5

Závit 42 mm (G 1 1/4).

GARDENA mosazné kolínko s vnitřním 
a vnějším závitem

Ke změne směru např. trubky nebo hadice.
Forma nabídky: volně.

7283-20 728300   5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7284-20 728409   5

Závit 33,3 mm (G 1).

7285-20 728508   5

Závit 42 mm (G 1 1/4).
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 Název výrobku GARDENA mosazné příslu-
šenství k čerpadlům/spojky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA úhlové šroubení

Ke změně směru např. přívodní hadice
k automatické pračce.
Forma nabídky: volně.

7286-20 728607    5

Závit 26,5 mm (G 3/4)/hadice 13 mm (1/2").

GARDENA spojka na hadici

K bezproblémovému prodloužení nebo 
k rychlé opravě hadice.
Forma nabídky: 4-barevná blistrová karta.

7290-20 729000   20

Pro hadice 4 mm – obsah: 3 kusy.

7291-20 729109   20

Pro hadice 6 mm – obsah: 3 kusy.

7292-20 729208   10

Pro hadice 8 mm – obsah: 2 kusy.

7293-20 729307   10

Pro hadice 10 mm – obsah: 2 kusy.

7294-20 729406   10

Pro hadice 12 mm – obsah: 2 kusy.

GARDENA T-kus

K odbočení hadic.
Forma nabídky: 4-barevná blistrová karta.

7300-20 730006   10

Pro hadice 4 mm – obsah: 2 kusy.

7301-20 730105   10

Pro hadice 6 mm – obsah: 2 kusy.

7302-20 730204   10

Pro hadice 8 mm – obsah: 2 kusy.

7303-20 730303   10

Pro hadice 10 mm – obsah: 2 kusy.

7304-20 730402   10

Pro hadice 12 mm – obsah: 2 kusy.

GARDENA T-redukční kus

K bezproblémovému odbočení hadice.
Forma nabídky: 4-barevná blistrová karta.

7310-20 731003   10

Ø 4-6-4 mm – obsah: 2 kusy.

7311-20 731102   10

Ø 6-4-6 mm – obsah: 2 kusy.

7312-20 731201   10

Ø 8-6-8 mm – obsah: 2 kusy.

7313-20 731300   10

Ø 8-12-8 mm – obsah: 2 kusy.

7314-20 731409   10

Ø 12-6-12 mm – obsah: 2 kusy.

GARDENA redukční kus

K bezproblémovému spojení hadic.
Forma nabídky: 4-barevná blistrová karta.

7320-20 732000   10

Ø 6-4 mm.

7321-20 732109   10

Ø 8-6 mm.

7322-20 732208   10

Ø 12-8 mm.
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 Název výrobku GARDENA
technické hadice

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
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 Název výrobku GARDENA vodovodní/
kulové ventily

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA vodovodní ventil se spojkou

Matně pochromovaný.
Pro použití v interiéru.
Forma nabídky: volně.

7330-20 733007    5

Závit 21 mm (G 1/2)/pro hadice 13 mm (1/2").

7331-20 733106    5

Závit 26,5 mm (G 3/4)/pro hadice 19 mm (3/4").

GARDENA kulový kohoutek

Matně pochromovaný.
K rychlému otevření plného průtoku vody.
Oboustranný vnitřní závit.
Forma nabídky: volně.

7335-20 733502    5

Závit 21 mm (G 1/2).

7336-20 733601    5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7337-20 733700    3

Závit 33,3 mm (G 1).

GARDENA mosazný ventil s vnitřním 
 závitem

Pracovní tlak: do 12 bar.
Výhradně pro vodu.
Oboustranný vnitřní závit.
Forma nabídky: volně.

7340-20 734004    5

Závit 26,5 mm (G 3/4).

7341-20 734103    3

Závit 33,3 mm (G 1).

7342-20 734202    3

Závit 42 mm (G 1 1/4).

GARDENA rychlospojka pro vzduchovou 
hadici

S mosazným čepem a spojkou.
Forma nabídky: 4-barevná blistrová karta.

7350-20 735001   10

Pro GARDENA transparentní hadice s tkaninou 6 mm.

7352-20 735209   10

Pro GARDENA transparentní hadice s tkaninou 9 mm.

GARDENA transparentní hadice

Transparentní hadice bez tkaniny.
Ideální např. pro pokojové fontánky, čerpadla 
pro zahradní vodní nádrže, chrliče vody, 
ponorná čerpadla atd.
Stálé při teplotě od – 10° C do + 50° C.
Neobsahují kadmium, olovo ani baryum.
Bez regenerátů.

4951-20 495103   200 m

3 x 1 mm, na plastové cívce.

4953-20 495301   100 m

6 x 1,5 mm, na plastové cívce.

4955-20 495509    80 m

8 x 1,5 mm, na plastové cívce.

4956-20 495608    50 m

10 x 2 mm.

4958-20 495806    50 m

12 x 2 mm.

4960-20 496001    50 m

13 x 3 mm.

4962-20 496209    50 m

16 x 2,5 mm.

4964-20 496407    40 m

19 x 3 mm.

4966-20 496605    25 m

25 x 3,5 mm.

4968-20 496803    25 m

32 x 4 mm.

Prodej pouze v kompletních rolích.

+ 50 °C

– 10 °C

7332-20 733205    5

Závit 26,5 mm (G 3/4)/pro hadice 13 mm (1/2").

7333-20 733304    5

Závit 33,3 mm (G 1)/pro hadice 19 mm (3/4").

GARDENA kulový výpustný ventil

K rychlému otevření plného průtoku vody.
Forma nabídky: volně.
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 Název výrobku GARDENA
technické hadice

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA transparentní hadice s tkaninou

Transparentní hadice se stabilní vložkou 
z křížové tkaniny.
Obzvláště vhodné pro stlačený vzduch.
Stálé při teplotě od – 10° C do + 50° C.
Neobsahují kadmium, olovo a baryum.
Bez regenerátů.

4971-20 497107    50 m

6 x 3 mm, na plastové cívce, tlak, při kterém dojde 
k prasknutí 60 bar.

4973-20 497305    50 m

8 x 3 mm, na plastové cívce, tlak, při kterém dojde 
k prasknutí 60 bar.

4975-20 497503    40 m

9 x 3 mm, na plastové cívce, tlak, při kterém dojde 
k prasknutí 60 bar.

4976-20 497602    50 m

10 x 3 mm, tlak, při kterém dojde k prasknutí 60 bar.

4978-20 497800    50 m

13 x 3,5 mm, tlak, při kterém dojde k prasknutí 36 bar.

Prodej pouze v kompletních rolích.

GARDENA zelené transparentní hadice

Zelené transparentní hadice bez tkaniny.
Ideální např. pro pokojové fontánky, čerpadla 
pro zahradní vodní nádrže, chrliče vody, 
obzvláště pro akváriá.
Stálé při teplotě od – 10° C do + 50° C.
Neobsahují kadmium, olovo a baryum.
Bez regenerátů.

4982-20 498203   200 m

4 x 1 mm, na plastové cívce.

4985-20 498500   100 m

6 x 1,5 mm, na plastové cívce.

4986-20 498609    80 m

8 x 1,5 mm, na plastové cívce.

4988-20 498807    50 m

10 x 2 mm, na plastové cívce.

Prodej pouze v kompletních rolích.

GARDENA přívodní hadice
k automatickým pračkám

Hadice z PVC s polyesterovou vložkou.
Vhodná pro automatické pračky a myčky 
nádobí.
Stálá při teplotě od – 10° C do + 50 C.
Neobsahuje kadmium, olovo a baryum.
Bez regenerátů.

4990-20 499002    40 m

13 x 3,5 mm, tlak, při kterém dojde k prasknutí 90 bar.

Prodej pouze v kompletních rolích.

GARDENA výtoková hadice
pro automatické pračky

Hadice z PVC.
Vhodná pro automatické pračky a myčky 
nádobí.
Neobsahuje kadmium, olovo a baryum.
Bez regenerátů.

4992-20 499200    40 m

19 x 3,5 mm.

Prodej pouze v kompletních rolích.

+ 50 °C

– 10 °C

+ 50 °C

– 10 °C

+ 50 °C

– 10 °C
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GARDENA aquamotion

Jak snadné je realizovat sny o zahradním jezírku!
Ucelený sortiment vytváří obratový potenciál

Stavba vodní nádrže

Kvalitní výrobky pro stavbu zahradního 
jezírka jsou základem pro trvale 
 krásnou vodní plochu.

Rozsáhlý sortiment materiálů pro 
 budování jezírka umožňuje realizaci 
 jezírek a potůčků podle individuálních 
představ v podobě blízké přírodě.

Čerpadla pro vodní nádrže

Moderní v řešení problémů, snadné, 
pohodlné a spolehlivé používání.

Vyzrálá technika – široký sortiment.

Přesvědčivé díky výjimečným 
 vlastnostem trvalého provozu, 
 výkonem a energeticky úspornou 
 motorovou technikou.

Péče o vodní nádrže

Účinná filtrační technika s rozsáhlou 
výbavou a prostředky pro péči jsou 
 základem čisté radosti ze zahradního 
jezírka.

Kompletní nabídky pro bezproblémovou 
péči o vodní nádrže.

Obzvláště pohodlné díky vysokému 
filtračnímu výkonu a výhodám při 
 mani pulaci.

Dekorace vodní nádrže

Široká paleta osvětlovacích prvků 
nabízí početné možnosti pro fascinující 
vzhled zahrady a zahradního jezírka.

Výrobky ve vyzrálé kvalitě s flexibilními 
možnostmi použití.
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 Název výrobku GARDENA aquamotion 
stavba vodních nádrží

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA fólie pro vodní nádrže

Individuální úprava tvaru vodní nádrže pomocí 
flexibilní kvalitní fólie PVC v šířkách 
a tloušťkách vyhovujících potřebám uživatele.
Neproblematická a jednoduchá pokládka.
Odolná vůči UV, mrazu a tlení
(DIN 53387/DIN 53361).
Stejnoměrná tloušťka fólie.
Neobsahuje kadmium, olovo ani baryum.
Neškodí rostlinám ani zvířatům.

7701-20 770101   100 m2

0,5 mm, 25 m x 4 m.

7702-20 770200   150 m2

0,5 mm, 25 m x 6 m.

7709-20 770903   160 m2

0,5 mm, 20 m x 8 m.

7704-20 770408   100 m2

1 mm, 25 m x 4 m.

7705-20 770507   120 m2

1 mm, 20 m x 6 m.

7706-20 770606   160 m2

1 mm, 20 m x 8 m.

Prodej pouze v celých rolích.

GARDENA kaučuková fólie pro vodní 
nádrže

Vysoce kvalitní EPDM-fólie (syntetický 
kaučuk) s vysokou odolností vůči namáhání.
Zvláště vhodná pro větší nádrže.
Vysoká pevnost v průtažnosti a tahu.
Mimořádně odolná vůči UV záření.
Možnost pokládky v každou roční dobu.
Neobsahuje kadmium, olovo ani baryum.
Neškodí rostlinám ani zvířatům.

7722-20 772204   231 m2

1 mm, 30,4 m x 7,6 m.

Prodej pouze v celých rolích.

GARDENA netkaná textilie pro vodní 
nádrže

Pro ochranu fólie před kameny nebo kořeny.
Ochranná netkaná textilie se pokládá pod fólii 
pro vodní nádrže jako ideální doplněk 
 pískového podkladu.
Robustní nerozpadavý syntetický materiál.
Neobsahuje regeneráty, kadmium, olovo ani 
baryum.
Dvě různé tloušťky textilie pro přizpůsobení 
individuálním vlastnostem půdy.

7730-20 773003   100 m2

250 g/m2, 50 m x 2 m.

7731-20 773102   100 m2

400 g/m2, 50 m x 2 m.

Prodej pouze v celých rolích.

GARDENA lepidlo na fólie pro vodní nádrže

Speciální PVC-lepidlo na fólie pro vodní 
nádrže GARDENA.
Pro spojování pruhů fólie a opravy děr a trhlin.

7736-20 773607    4

250 ml.
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stavba vodních nádrží

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA vodní nádrž pro zahradní jezírko

Hotová vodní nádrž zvláště vhodná pro menší 
jezírka.
Přirozeně tvarované okraje nádrže s plochou 
pro rostliny a širokou bahenní zónou.
Odolná vůči UV a mrazu.
Robustní PE odolný proti úderu, neškodí 
 rostlinám ani zvířatům.

7753-20 775304    1

Obsah: 170 l.
Rozměry (v x š x h): 135 x 90 x 40 cm.

GARDENA osazovací koše

Pro jednodušší osazování a vyjímání vodních 
rostlin.
Zabraňují jejich nekontrolovatelnému 
rozrůstání.
Snižují zanášení živin do nádrže.
Z netlející vysoce kvalitní umělé hmoty.
Neobsahuje regeneráty, kadmium, olovo ani 
baryum.
Ve tvarech a velikostech vyhovujících 
potřebám uživatelů.

7796-20 779609   25

Rozměry: 27 x 27 x 19 cm.

7795-20 779500   25

Rozměry: 23 x 23 x 13 cm.

7794-20 779401   25

Rozměry: 19 x 19 x 9 cm.

7799-20 779906    5

Koš na lekníny.
Rozměry: Ø 42 cm, výška 30 cm.

7798-20 779807   25

Rozměry: Ø 22 cm, výška 12 cm.

7797-20 779708   25

Rozměry: Ø 13 cm, výška 10 cm.

7800-20 780001   25

Oválný.
Rozměry: 46 x 20 x 15 cm. 

GARDENA osazovací kapsa

Pro osazování strmějších břehů.
Z přírodního kokosového materiálu.
Rostliny se vloží do kapes a nesklouzávají.
4-barevný pás.

7804-20 780407    5

Velikost: 80 cm x 100 cm se 4 kapsami.

GARDENA tkaninová vložka

Pro vkládání do osazovacích košů a kapes.
Zabraňuje vyplavování zeminy a tím i doda-
tečnému zatížení nádrže živinami.
4-barevný pás.

7805-20 780506   10

Velikost: 80 cm x 400 cm.

GARDENA rohož pro svahy

Přírodní kokosová tkanina ke kašírování okraje 
nádrže a k podpoře osazování břehu nádrže.

7806-20 780605   20 m2

20 m x 1 m.

Prodej pouze v celých rolích.

7755-20 775502    1

Obsah: 260 l.
Rozměry (v x š x h): 135 x 115 x 50 cm.

7757-20 775700    1

Obsah: 450 l.
Rozměry (v x š x h): 180 x 125 x 50 cm.
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GARDENA čerpadla pro pohybové vodní prvky – sady

Čerpadla pro vodní nádrže
GARDENA čerpadla pro pohybové vodní prvky – 
sada: Kvalitní výbava, pohodlné používání

Třída Komfort

Maximální pohodlí při obsluze, vysoce kvalitní 
zpracování, velký čerpací výkon.

S řízením z břehu jezírka pro pohodlnou regulaci 
vodního prvku a snadné čištění filtru.

Standardní třída

Cenově atraktivní vstupní modely 
s výkonnými čerpadly.

Odejmutím filtračních krytů je možné 
použití i jako čerpadlo pro potůček.

 Název výrobku GARDENA aquamotion 
čerpadla pro vodní nádrže

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA čerpadla pro pohybové vodní 
prvky – sady

Standardní třída.
Kompletně s čerpadlem, teleskopickou 
 trubkou a 4 vodními prvky.
Plynule výškově regulovatelná teleskopická 
trubka (47 – 60 cm) s kulovým kloubem pro 
snadné přizpůsobení hloubce a nerovnostem 
jezírka.
Samostatně regulovatelný 2. vývod.
Plynulá regulace průtoku vody pro individuální 
nastavení vodního prvku, chrliče vody 
a potůčku.
Odejmutím krytu filtru je možné použít i jako 
čerpadlo pro potůček.
Snadná údržba a péče.
Délka kabelu 10 m.
Závit 21 mm (1/2").
Záruka 3 roky.
4-barevný obal.

Doporučené příslušenství:
Podvodní reflektor, č.v. 7952.
Dálkové ovládání – sada, č.v. 7680.

7600-20 760003   4

Čerpadlo pro pohybové vodní prvky – sada FP 1000
Kaskáda: výška = max. 80 cm, Ø = max. 80 cm.
Vodní hříbek: Ø = max. 20 cm.
Vodní kalich: Ø = 20 cm.
Vodní paprsky: výška = 40 cm, Ø = max. 55 cm.
Jmenovitý výkon: 11 W.
Max. čerpací množství: 1.000 l/h.
Max. čerpací výška: 1,3 m
Pro potůčky do:   max. výška 50 cm / 30 cm,

max. šířka = 5 cm / 10 cm.

7601-20 760102   4

Čerpadlo pro pohybové vodní prvky – sada FP 1500
Kaskáda: výška = max. 140 cm, Ø = max. 140 cm.
Vodní hříbek: Ø = max. 35 cm.
Vodní kalich: Ø = 30 cm.
Vodní paprsky: výška = 70 cm, Ø = max. 100 cm.
Jmenovitý výkon: 25 W.
Max. čerpací množství: 1.500 l/h.
Max. čerpací výška 1,9 m.
Pro potůčky do:   max. výška   50 cm / 30 cm,

max. šířka = 10 cm / 15 cm.

7602-20 760201   4

Čerpadlo pro pohybové vodní prvky – sada FP 2500
Kaskáda: výška = max. 180 cm, Ø = max. 180 cm.
Vodní hříbek: Ø = max. 50 cm.
Vodní kalich: Ø = 45 cm.
Vodní paprsky: výška = 100 cm, Ø = max. 150 cm.
Jmenovitý výkon: 40 W.
Max. čerpací množství: 2.500 l/h.
Max. čerpací výška: 2,2 m.
Pro potůčky do:   max. výška   50 cm / 30 cm,

max. šířka = 20 cm / 25 cm.
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 Název výrobku GARDENA aquamotion 
čerpadla pro vodní nádrže

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA čerpadla pro pohybové vodní 
prvky – sady

Komfortní třída.
Kompletně s ovládáním z břehu nádrže, 
čerpadlem, teleskopickou trubkou a 3 vodními 
prvky.
Závit 26,5 mm (G 3/4).
Ovládání z břehu nádrže1):
a)  Individuální nastavení vodních prvků 

z břehu nádrže.
b)  Snadné čištění filtru u břehu nádrže.
Velký povrch filtru:
a)  Vlnovitý tvar pro dlouhé servisní intervaly.
b)  Filtr na břehu nádrže lze dle přání napojit na 

obal (+ 100% povrchu filtru) pro 
dlouhodobý tvar vodního prvku.

Plynule výškově nastavitelná teleskopická 
trubka (14 – 24 cm) s kulovým kloubem pro 
snadné uzpůsobení podle hloubky a nerovno-
stí nádrže.
Plynulá regulace průtoku umožňující indivi-
duální nastavení vodních prvků.
Separátně regulovatelný 2. vývod.
Závit 21 mm (G 1/2).
Délka kabelu 10 m.
Záruka 3 roky.
4-barevný obal.
1) Doporučená hadice: Žebrovaná hadice pro 
vodní nádrže 25 mm (1"), č.v. 7831.

Doporučené příslušenství:
Podvodní reflektor, č.v. 7952.
Sada pro rádiové ovládání, č.v. 7680.

7650-20 765008   2

Čerpadlo pro pohybové vodní prvky FP 750 E – sada
Kaskáda: výška = max. 60 cm, Ø = max. 40 cm.
Hříbek: Ø = max. 20 cm.
Vodní paprsky: šířka = 100 cm, výška = 50 cm.
Jmenovitý výkon: 8 W.
Max. čerpané množství: 750 l/h.
Max. čerpací výška: 1,3 m.

GARDENA čerpadla pro pohybové vodní 
prvky – sady

Velká konstrukce.
Technické provedení – viz předchozí výrobek, 
avšak velikost závitu 33,3 mm (G 1), 
kompletně s 2 vodními prvky.
Plynule výškově nastavitelná teleskopická 
trubka (29 – 50 cm).

1) Doporučená hadice:
Žebrovaná hadice pro vodní nádrže
38 mm (1 3/4"), č.v. 7833.

Doporučené příslušenství:
Podvodní reflektor, č.v. 7952.
Sada pro rádiové ovládání, č.v. 7680.

7658-20 765800   1

Čerpadlo pro pohybové vodní prvky FP 4000 
Economic – sada
Kaskáda: výška = max. 210 cm, Ø = max. 150 cm.
Zřídlo: výška = max. 60 cm.
Jmenovitý výkon: 50 W.
Max. čerpané množství: 4.000 l/h.
Max. čerpací výška: 3,1 m.

7652-20 765206   2

Čerpadlo pro pohybové vodní prvky FP 1400 E – sada
Kaskáda: výška = max. 120 cm, Ø = max. 140 cm.
Hříbek: Ø = max. 40 cm.
Vodní paprsky: šířka = 200 cm, výška = 100 cm.
Jmenovitý výkon: 18 W.
Max. čerpané množství: 1.400 l/h.
Max. čerpací výška: 2,0 m.

7654-20 765404   2

Čerpadlo pro pohybové vodní prvky FP 2500 E – sada
Kaskáda: výška = max. 160 cm, Ø = max. 200 cm.
Hříbek: Ø = max. 50 cm.
Vodní paprsky: šířka = 250 cm, výška = 125 cm.
Jmenovitý výkon: 30 W.
Max. čerpané množství: 2.300 l/h.
Max. čerpací výška: 2,4 m.

GARDENA dálkové ovládání – sada

Kompletní nabídka s dálkovým ovládáním 
a rádiovou zásuvkou.
Pro pohodlné dálkové bezkabelové zapínání 
a vypínání elektrických přístrojů 230 V.
Možnost použití v interiéru nebo exteriéru.
4 funkční okruhy pro libovolné množství 
 rádiových zásuvek na kanál.
Dosah 50 m, bezpečně funguje i přes stěny 
a dveře.
Včetně 3 V knoflíkové baterie
(životnost cca 3 roky / 20.000 sepnutí).
Rádiová zásuvka s dětskou pojistkou.
Spínací výkon max. 3.500 W.
4-barevný displejový karton.

7680-20 768009   2

Doporučené příslušenství:
Rádiová zásuvka, č.v. 7681.

GARDENA rádiová zásuvka

Pro pohodlné, bezkabelové dálkové zapínání 
a vypínání elektrických přístrojů 230 V.
Možnost použití v interiéru i exteriéru.
S dětskou pojistkou.
Spínací výkon max. 3.500 W.
4-barevný displejový karton.

7681-20 768108   2

Potřebné příslušenství:
Dálkové rádiové ovládání – sada, č.v. 7680.

IP X4

IP X4



Energy max.

Energy min.

Automatic Energy Control
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GARDENA filtrační čerpadla a čerpadla pro potůčky

 Název výrobku GARDENA aquamotion
čerpadla pro vodní nádrže

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Ještě větší úspora energie a výjimečné vlastnosti 
trvalého chodu

Čerpadla pro vodní nádrže

Technologie Economic snižuje spotřebu 
elektrické energie až o 40 %.

Pro velikost nečistot až do Ø 8 mm.

Univerzální možnosti připojení.

Modely FSP 12000/
FSP 16000 Economic

Díky funkci Automatic Energy Control 
čerpadlo samo optimalizuje množství 
vody. Tím je možná redukce spotřeby 
elektrické energie až o dalších 20 %.

Chráněné před mrazem: čerpadlo může 
přezimovat v zahradním jezírku.

GARDENA filtrační čerpadlo a čerpadlo
pro potůček

Spolehlivé čerpadlo pro trvalý provoz. Vhodné 
pro lehce znečištěnou vodu s nečistotami do 
Ø 4 mm. Univerzální přípojka pro hadice 
19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 
39 mm (1 1/2"). Délka kabelu 10 m.
Záruka 3 roky. Informativní 4-barevný obal.

7862-20 786201   1

Filtrační čerpadlo a čerpadlo pro potůček FSP 3500
Doporučené příslušenství:
Rádiové dálkové ovládání, č.v. 7680,
2-cestný regulační ventil, č.v. 7867.

GARDENA filtrační čerpadla a čerpadla
pro potůček Economic

Energeticky úsporná, spolehlivá čerpadla pro 
výkonný trvalý provoz.
Úspora elektrické energie až o 40 % ve 
srovnání s dosavadní technikou.
Dlouhá životnost díky málo se opotřebová vající 
motorové technice.
Optimalizované oběžné kolo pro maximální 
výkon čerpadla a čerpání hrubých nečistot.
S pojistkou proti přetížení motoru.
Vhodné pro znečištěnou vodu s nečistotami 
do Ø 8 mm.
Univerzální přípojka na hadice 25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4"), 39 mm (1 1/2").
Snadná údržba a péče.
Délka kabelu 10 m. Záruka 3 roky.
Informativní 4-barevný obal.

Doporučené příslušenství:
Rádiové dálkové ovládání – sada, č.v. 7680, 
2-cestný regulační ventil, č.v. 7867.

Automatic Energy Control
(pouze modely FSP 12000/FSP 16000 
 Economic).
Další úspora elektrické energie o 20 % díky 
celoroční cirkulaci vody závislé na její teplotě.
Samostatně zapojitelné/odpojitelné.

Úplná schopnost přezimování
(pouze modely FSP 12000/FSP 16000 
 Economic).
Díky moderní technologii ochrany před 
mrazem může čerpadlo zůstat v zahradním 
jezírku i v zimě.

7863-20 786300   1

Filtrační čerpadlo a čerpadlo pro potůček FSP 5500 
Economic

GARDENA 2-cestný regulační ventil CV 300

K současnému provozu 2 přípojných mist, 
např. filtru a potůčku.
Individuální regulace průtoku, možnost 
 plynulého nastavení a uzavírání.
Univerzální přípojka na hadici 25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4"), 39 mm (1 1/2").

7867-20 786706   2

7864-20 786409   1

Filtrační čerpadlo a čerpadlo pro potůček FSP 8500 
Economic

7865-20 786508   1

Filtrační čerpadlo a čerpadlo pro potůček FSP 12000 
Economic

7866-20 786607   1

Filtrační čerpadlo a čerpadlo pro potůček FSP 16000 
Economic

Parametry čerpadla FSP 3500 FSP 5500 Economic FSP 8500 Economic FSP 12000 Economic FSP 16000 Economic
Č.v. 7862-20 7863-20 7864-20 7865-20 7866-20

Jmenovitý výkon 70 W 60 W 80 W 130 W 170 W
Max. čerpané množství 3.300 l/h 5.300 l/h 8.300 l/h 12.000 l/h 15.500 l/h
Max. čerpací výška 2,7 m 2,8 m 3,2 m 5 m 5,6 m
Výbava Economic ● ● ● ●
Automatic Energy Control ● ●
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GARDENA čerpadla pro zahradní fontánky

K provozu dekorativních fontánek venku 
s vlastním zásobníkem vody.
Plynulá regulace průtoku vody.
Plošné nasávání pro provoz v minimálním 
množství vody.
Možnost nastavení na suchu.
Stabilní nožky tlumící zvuky pro tichý chod.
Snadná údržba a péče.
Použitelné také pro chrliče vody.
Přípojka na hadici 13 mm (1/2"), 19 mm (3/4").
Délka kabelu 10 m.
3 roky záruka.
4-barevné informační balení.

Doporučené příslušenství:
Dálkové ovládání – sada, č.v. 7680,
podvodní reflektor, č.v. 7952.

7630-20 763004    2

Čerpadlo pro zahradní fontánku WP 600
Jmenovitý výkon: 8 W.
Max. čerpací výška: 1,2 m.
Max. čerpané množství: 600 l/h.
Rozměry výrobku (délka x šířka x výška):
95 x 60 x 45 mm.

GARDENA sada pro vybudování fontány

Kompletní sada k vybudování fontány se 
samostatným vodním okruhem.
Včetně vodní nádrže, čerpadla a 3 vodních 
prvků.
Plynule regulovatelný průtok vody.
Délka kabelu 3 m.
Kvalitní polyetylénová nádrž Ø 70 cm, výška 
23 cm, lze dotvořit dle individuálních představ 
křemeny či jinými dekoračními prvky.
Informační 4-barevný obal.

7767-20 776707    1

Kaskáda: výška max. 45 cm, Ø = max. 30 cm.
Zřídlo: výška max. 20 cm.
Hvězdicová tryska s 8 paprsky: Ø = max. 40 cm.

Čerpadlo:   Jmenovitý výkon: 5 W. 
Max. čerpané množství: 420 l/h.
Max. čerpací výška: 0,7 m.

GARDENA žebrovaná hadice pro vodní 
nádrže

Určená hlavně pro použití do vodní nádrže 
i mimo ně.
Černá hadice z PE, nepropouští světlo.
Pružná a tvarově stálá díky speciálnímu 
žebrování.
Upravené koncovky pro vodotěsné spojení.
Neobsahuje kadmium, olovo ani baryum.
Bez obsahu regenerátů.

7829-20 782906   25 m

13 mm (1/2"), 25 m.
Speciálně určena pro chrliče vody a zřídla.

GARDENA čerpadla pro pokojové fontánky 
RP 300

Tichý běh. Plynulá regulace průtoku.
Délka kabelu 1,5 m.
Přípojka pro hadici 13 mm (1/2").
Záruka 3 roky. 
4-barevný displejový karton.

7835-20 783507   10

Jmenovitý příkon: 4,5 W.
Max. výkon čerpadla: 300 l/h.
Max. dopravní výška: 0,7 m.
Rozměry produktu (D x Š x V):
52 x 46 x 56 mm.

GARDENA čerpadlo pro pokojové fontánky 
RP 600 – sada

S prodlužovací trubkou (135 mm) a vodním 
prvkem – kaskádou.
Pro energeticky úsporný dlouhodobý provoz.
Nehlučný běh.
Plynulá regulace průtoku.
Velkoplošný filtr.
Délka kabelu 1,5 m.
Záruka 3 roky. 
4-barevný displejový karton.

7838-20 783804    4

Jmenovitý příkon: 8 W.
Max. výkon čerpadla: 600 l/h.
Max. dopravní výška: 1,2 m.
Vodní prvek: Ø = max. 80 cm, V = max. 80 cm.
Rozměry produktu (D x Š x V): 95 x 60 x 250 mm.

7631-20 763103    2

Čerpadlo pro zahradní fontánku WP 1200
Jmenovitý výkon: 16 W.
Max. čerpací výška: 1,6 m.
Max. čerpané množství: 1.200 l/h.
Rozměry výrobku (délka x šířka x výška):
120 x 80 x 60 mm.

7632-20 763202    2

Čerpadlo pro zahradní fontánku WP 1800
Jmenovitý výkon: 30 W.
Max. čerpací výška: 2,0 m.
Max. čerpané množství: 1.800 l/h.
Rozměry výrobku (délka x šířka x výška):
120 x 80 x 60 mm.

7830-20 783002   25 m

19 mm (3/4"), 25 m.
Speciálně určena pro zřídla a potůčky.

7831-20 783101   25 m

25 mm (1"), 25 m.
Speciálně určena pro potůčky, čerpadla pro vodní prvky 
a filtry pro vodní nádrže.

7832-20 783200   25 m

32 mm (1 1/4"), 25 m.
Speciálně určena pro potůčky a filtry pro vodní nádrže.

7833-20 783309   20 m

38 mm (1 1/2"), 20 m.
Speciálně určena pro potůčky, filtry pro vodní nádrže 
a čerpadla pro vodní prvky.

Prodej pouze v kompletních rolích.
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GARDENA filtry pro vodní nádrže

 Péče o vodní nádrže

 Název výrobku GARDENA aquamotion
péče o vodní nádrže

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA podvodní filtr s čerpadlem pro 
pohybové vodní prvky – sada

Filtrace vody, vodní prvky nebo provoz 
potůčku v jednom.
Kompaktní podvodní filtr pro vícestupňové 
bio-mechanické čištění vody.
S integrovaným čerpadlem pro pohybové vodní 
prvky, teleskopickou trubkou a 4 vodními prvky.
Plynule výškově nastavitelná teleskopická 
trubka (48 – 60 cm) s kulovým kloubem
pro snadné přizpůsobení se hloubce 
a  nerovnostem jezírka.
Plynulá regulace průtoku vody pro individuální 
nastavení vodního prvku.
Samostatně regulovatelný 2. vývod.
Závit 21 mm (G 1/2). Délka kabelu 10 m.
Záruka 3 roky. 4-barevný obal.

Doporučené příslušenství:
Podvodní reflektor, č.v. 7952.
Dálkové ovládání – sada, č.v. 7680.

7887-20 788700   2

Podvodní filtr s čerpadlem pro pohybové vodní
prvky – sada FFP 3000

7888-20 788809   2

Podvodní filtr s čerpadlem pro pohybové vodní
prvky – sada FFP 5000

GARDENA UVC-podvodní filtr s čerpadlem 
pro pohybové vodní prvky – sada

Provedení jako model FFP 5000, ale s 11 W 
UVC-technologií.
Redukuje růst řas a bojuje proti chorobo-
plodným zárodkům.
Možnost připojení provzdušňovacího 
čerpadla.

7883-20 788304   1

Parametry FFP 3000 FFP 5000
Pro vodní nádrže do
objemu 3.000 l 5.000 l
Čerpadlo:
Jmenovitý výkon 25 W 30 W
Max. čerpané množství 1.500 l/h 2.500 l/h
Max. čerpací výška 1,9 m 2,2 m
Kaskáda: max. výška/Ø 140/140 cm 180/180 cm
Vodní hříbek: max. Ø 35 cm 50 cm
Vodní kalich: 
max. výška/Ø 20/30 cm 25/45 cm
Vodní paprsek:
max. výška/Ø 70/100 cm 100/150 cm
Pro potůčky:  max. výška 30/50 cm 30/50 cm
 max. šířka 15/10 cm 25/20 cm
Rozměry: (dxšxv) 36x27x14 cm 36x27x14 cm

Parametry FFP 5000 UVC
Pro vodní nádrže do objemu 5.000 l
Čerpadlo:  Jmenovitý výkon 35 W
 Max. čerpané množství Qmax. 1.100 l/h

(Čerpadlo 2.500 l/h)
 Max. čerpací výška 2,2 m
Kaskáda: max. výška/Ø 160/180 cm
Vodní hříbek: max. Ø 50 cm
Vodní kalich: max. výška/Ø 25/45 cm
Vodní paprsek: max. výška/Ø 70/80 cm
Pro potůčky:  max. výška 30/50 cm
 max. šířka 10/5 cm
Rozměry: (dxšxv) 38x29x15 cm

Pro použití uvnitř vodní nádrže.

Pro použití uvnitř vodní nádrže.

Kompaktní řešení s účinným výkonem pro zvýšení 
obratu

Ideálně vyladěný sortiment

Podvodní, průtokové, tlakové nebo 
 vícekanálové filtry – GARDENA nabízí 
optimální sortiment filtrů pro zahradní 
jezírka ve špičkové kvalitě a s indivi-
duálním výkonem.

Spolehlivé a pohodlné

Kompletní nabídka, kvalitní UVC-výbava 
a účinné biologické a mechanické 
čištění vody se postarají o trvale čistou 
vodu v zahradním jezírku.

Výkonné a nenápadné

Potřebné funkce a optimální čištění vody v malém 
přístroji.
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GARDENA UVC-vícekanálový filtr – sada

Kompletně s filtrem, UVC-světlem, filtračním 
čerpadlem a všemi přípojnými díly.
S účinným 6-fázovým čištěním pro čistou 
vodu bez námahy.
Rozsáhlý filtrační materiál a speciální proudění 
vody pro intenzivní biologické a mechanické 
čištění vody.
Včetně 3 m spojovací hadice 3/4".
4-barevný displejový karton.

7889-20 788908   1

UVC-vícekanálový filtr CF 5000 S – sada
Pro vodní nádrže do objemu 5.000 l.
S UVC-světlem: 7 W.
Čerpadlo:   Jmenovitý výkon: 25 W.

Max. čerpané množství: 1.500 l/h.
Max. čerpací výška: 1,9 m.

Rozměry: 38 x 28 x 37 cm (š x h x v).

GARDENA UVC-filtr pro vodní nádrže

Pěnové filtry odstraňují hrubé nečistoty 
a plovoucí částečky.
UVC-světlo redukuje růst řas a ničí 
 choroboplodné zárodky.
Ukazatel znečištění a přípravek pro čištění 
pěnových filtrů pro snadné čištění.
Teploměr umožňuje snadné ověření teploty 
vody ve filtru.
Se samostatným výtokem čisté a znečištěné 
vody.
Přípojka na hadice 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2’’).
4-barevný obal.

Doporučené příslušenství:
Filtrační čerpadlo/čerpadlo pro potůček, 
č.v. 7863 – 7866.
Žebrovaná hadice pro vodní nádrže, 
č.v. 7831, 7832, 7833.

7900-20 790000   1

UVC-filtr pro vodní nádrže F 12000
Pro vodní nádrže do objemu 12.000 l.
S UVC-světlem: 11 W.
Rozměry: 38 x 56 x 41 cm (š x h x v).

7890-20 789004   1

UVC-vícekanálový filtr CF 8000 S – sada
Pro vodní nádrže do objemu 8.000 l.
S UVC-světlem: 11 W.
Čerpadlo:   Jmenovitý výkon: 40 W.

Max. čerpané množství: 2.500 l/h.
Max. čerpací výška: 2,2 m.

Rozměry: 38 x 28 x 45 cm (š x h x v).

7912-20 791205   1

UVC-filtr pro vodní nádrže F 16000
Pro vodní nádrže do objemu 16.000 l.
S UVC-světlem: 11 W.
Rozměry: 38 x 56 x 41 cm (š x h x v).

Pro použití mimo vodní nádrže.

Pro použití mimo vodní nádrže.

Pro použití mimo vodní nádrže.

Pro použití mimo vodní nádrže.

Pro použití mimo vodní nádrže.

Pro použití mimo vodní nádrže.

GARDENA UVC-filtr pro zahradní nádrže – 
sada

Atraktivní kompletní nabídka pro nenamáhavou 
péči o zahradní jezírko. 
S filtračním čerpadlem, připojovacími díly, 
 filtrem a UVC-světlem. 
S jedinečnou strukturou pěnových filtrů pro 
vysoce efektivní čištění vody v jezírku.
Integrovaný ukazatel znečištění a ochranou 
proti přetékání. 
Vč. 3 m spojovací hadice 3/4".
4-barevné balení.

7842-20 784207   1

UVC-filtr pro vodní nádrže F 4000 S – sada
Pro vodní nádrže do objemu 4.000 l.
S UVC-světlem: 7 W.
Čerpadlo:   Jmenovitý výkon: 30 W.

Max. čerpané množství: 1.300 l/h.
Max. čerpací výška: 1,6 m.

Rozměry: 38 x 28 x 39 cm (š x h x v).

7844-20 784405   1

UVC-filtr pro vodní nádrže F 7000 S – sada
Pro vodní nádrže do objemu 7.000 l.
S UVC-světlem: 11 W.
Čerpadlo:   Jmenovitý výkon: 40 W.

Max. čerpané množství: 2.200 l/h.
Max. čerpací výška: 1,9 m.

Rozměry: 38 x 28 x 49 cm (š x h x v).
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GARDENA UVC tlakový filtr – sada

Kompletní nabídka:
Uzavřený filtrační systém s filtrem, 
UVC-světlem, výkonným filtračním
čerpadlem a všemi připojovacími díly.
Pro stabilní, biologickou rovnováhu a lepší 
kvalitu vody.
Kompaktní konstrukce.
S ukazatelem znečištění.
Mechanický přípravek na čištění pěnových 
filtrů.
Tvarově stálý plast.
5 m připojovací hadice 1".
4-barevný obal.

7872-20 787208   2

UVC tlakový filtr – sada PF 10000 S
Pro vodní nádrže do objemu 10.000 l.
S UVC-světlem: 7 W
Čerpadlo:   Jmenovitý výkon: 25 W.

Max. čerpané množství: 1.500 l/h.
Max. čerpací výška: 1,9 m.

Rozměry: d = 45 cm, Ø = 34 cm.

GARDENA UVC-světla

Náhradní světla pro UVC-filtry pro vodní 
nádrže a UVC-čističe vodní nádrže.
Vhodné pro všechny modely obvyklé na trhu.
Objímka: G 23.

5388-20 538800   1

UVC-světlo 7 W
Výkon: 7 W.

5389-20 538909    1

UVC-světlo 9 W
Výkon: 9 W.

5390-20 539005   1

UVC-světlo 11 W
Výkon: 11 W.

GARDENA plovoucí skimmer PS 2500 S – 
sada

Rychlé a účinné čištění vodní hladiny.
S výkonným filtračním čerpadlem pro silné 
nasávání nečistot.
Včetně provzdušňovací funkce pro dodatečné 
obohacování zahradního jezírka kyslíkem.
Automatické přizpůsobení se vodní hladině.
Snadné odstraňování nečistot pomocí 
 odnímatelného sběrače (0,9 l).
Snadné umístění v jezírku pomocí 
upevňovacích oček.
4-barevný displejový karton.

7948-20 794800   1

Pro vodní plochy do 25 m2.
Čerpadlo:   Jmenovitý výkon: 40 W.

Max. čerpané množství: 2.500 l/h.
Délka kabelu: 10 m.

GARDENA provzdušňovač nádrže

Zvyšuje obsah kyslíku ve vodní nádrži.
Čerpadlo je chráněno proti stříkající vodě,
lze použít i v exteriéru.
Nehlučný provoz.
Výtokové kameny odolné vůči opotřebení.
Provzdušňovací hadice 2 x 10 m.
Se zpětnými ventily pro bezpečný provoz.
Délka kabelu 1,5 m.
Záruka 2 roky.
4-barevný displejový karton.

Doporučené příslušenství:
sada pro rádiové ovládání, č.v. 7680.

7942-20 794206   2

Provzdušňovač nádrže AP 180
Pro vodní nádrže s objemem do 5.000 l.
Max. čerpané množství vzduchu: 180 l/h.
Jmenovitý výkon: 4 W.

7873-20 787307   2

UVC tlakový filtr – sada PF 15000 S
Pro vodní nádrže do objemu 15.000 l.
S UVC-světlem: 11 W.
Čerpadlo:   Jmenovitý výkon: 40 W.

Max. čerpané množství: 2.500 l/h.
Max. čerpací výška: 2,2 m.

Rozměry: d = 56 cm, Ø = 34 cm.

Pro použití mimo vodní nádrže.

Pro použití mimo vodní nádrže.

7943-20 794305   2

Provzdušňovač nádrže AP 400
Pro vodní nádrže s objemem do 12.000 l.
Max. čerpané množství vzduchu: 400 l/h
(plynule regulovatelné).
Jmenovitý výkon: 6 W.



GARDENA prostředek proti vláknitým 
řasám

Okamžitě odstraňuje neústupné vláknité řasy.
Speciální bakterie rozkládají zbytky řas.
Přípravek používejte bezpečně.
Před použitím si přečtěte příbalový leták.

7503-20 750301    6

Obsah: 300 g.
Pro: 10.000 l vody.
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GARDENA test vody v zahradním jezírku

Indikační testovací tyčinky na zjištění 
nejdůležitějších parametrů vody: hodnoty pH – 
uhličitanové tvrdosti (KH) – dusičnanů (NO3

–) – 
dusitanů (NO2

–). 4-barevný obal.

7500-20 750004   10

Obsah: 20 kombinovaných testovacích tyčinek.

GARDENA prostředek proti řasám

Kombinace účinných látek, které omezují růst 
plovoucích a vláknitých řas a odstraňují je.
Přípravek používejte bezpečně.
Před použitím si přečtěte příbalový leták.

GARDENA fosfát mínus

Proti jezírkovému kalu a růstu řas.
Váže pro řasy nejdůležitější živinu – fosfát –
a odebírá tím řasám jejich potravu.
Zlepšuje odbourávání jezírkového kalu 
a zabraňuje rychlému zakalení.

7508-20 750806    6

Obsah: 250 g.
Pro: 5.000 l vody.

GARDENA zeolit

Stará se preventivně o čistou vodu v jezírku a 
podporuje dlouhodobé přirozené čištění vody.
Váže škodliviny a přebytečné živiny a bakte-
riálně je odbourává.

7514-20 751407   10

Obsah: 1 l. Pro: 1.000 l vody.

7515-20 751506    4

Obsah: 5 l. Pro: 5.000 l vody.

EP-Patent
0 968 136

EP-Patent
1 080 042

7502-20 750202    6

Obsah: 500 ml. Pro: 10.000 l vody.

7501-20 750103   60

Obsah: 1.000 ml. Pro: 10.000 l vody.

Prodej pouze v kompletním balení po 60 kusech!

GARDENA odsávač jezírkového kalu
SR 2000

K bezproblémovému odstraňování hrubých 
nečistot, vláknitých řas, kalu, listí a
odumřelých zbytků rostlin ze zahradní vodní 
nádrže.
Možnost využití k vysávání kapalin uvnitř nebo 
venku (např. k čištění bazénů, domácnosti, 
terasy, garáže atd.).
Speciální 2-komorový systém pro trvalý provoz
díky automatickému nasávání a vyprázdňování
v jednom pracovním kroku.
Silný sací výkon, redukovatelný na držadle.
S 5 hubicemi:
– plochá hubice k odsávání jezírkového kalu
– štěrbinová hubice pro úzká místa
– hubice na řasy
–  široká hubice s gumovou lištou pro 

 zbytkovou vodu
– kartáčová hubice pro silné znečištění.
Upínač pro všechny prodlužovací trubky a 
hubice pro úsporné skladování a transport.
Průhledná sací trubka pro jednoduchou 
 kontrolu funkce a průchodnosti.
Jemný filtr na odsávání kalu a hrubých nečistot.
Držadlo a kolečka pro transport bez únavy.
3 roky záruka.
4-barevné informační balení.

7947-20 794701    1

Jmenovitý výkon: 1.600 W.
Max. samonasávací výška: 2,0 m.
5 m sací hadice.
2,5 m výtokové hadice.

GARDENA odsávač jezírkového kalu
SR 1600

K bezproblémovému odstraňování hrubých 
nečistot, vláknitých řas, kalu, listí a 
odumřelých zbytků rostlin ze zahradní vodní 
nádrže.
Možnost použití buď jako vysávače kapalin 
nebo suchých materiálů uvnitř i venku
(např. v domácnosti, bazénu, na terase, 
v garáži atd.).
Plněautomatické spínání v intervalech pro 
nenamáhavou práci.
Se 4 hubicemi:
– plochá hubice k odsávání jezírkového kalu
– štěrbinová hubice pro úzká místa
– hubice na řasy
–  široká hubice s gumovou lištou pro 

 zbytkovou vodu.
Průhledná sací trubka pro jednoduchou 
 kontrolu funkce a průchodnosti.
Jemný filtr na odsávání kalu a hrubých 
nečistot.
2 roky záruka.
4-barevné informační balení.

7946-20 794602    1

Jmenovitý výkon: 1.400 W.
Max. samonasávací výška: 1,6 m.
4 m sací hadice.
2 m výtokové hadice.

IP 44

IP 44
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GARDENA combisystem –
vodní nůžky s tažnou objímkou

Pro velkoplošné stříhání rostlin v nádrži
a kolem ní.
Komfortní tažná objímka pro pohodlnou práci.
Nůž s vlnitým výbrusem.
Ochrana špiček řezných nožů.
Sílu šetřící kladkový mechanismus.
Nastavitelný pracovní úhel.
Všechny díly chráněny proti korozi.
S tažným lankem 4,7 m a vodicím kroužkem 
lanka.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

7934-20 793407   5

Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
k práci ve vzdálenosti až cca 4 m.

GARDENA combisystem –
nůžky zahradnické a vodní nůžky Vario

Pro stříhání rostlin, květin, výhonků a větví 
v zahradní vodní nádrži nebo okolo ní, popř. 
v zahradě.
Sílu šetřící kladkový mechanismus.
Pracovní úhel lze přestavit.
Precizně vybroušené nože.
Všechny díly jsou chráněny proti korozi.
S 4,7 m dlouhým tažným lanem, komfortní 
tažnou rukojetí a 2 vodícími kroužky pro lano.
Max. Ø stříhané větve: cca 24 mm.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3232-20 323208   5

Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
k práci ve vzdálenosti až cca 4 m.

GARDENA combisystem –
sítko pro vodní nádrže

Pro vybírání řas, listí atd. z nádrže.
Kvalitní celoumělohmotné sítko.
Nerezavějící materiály odolné vůči korozi.
Výkyvná objímka sítka s jemnou regulací.
Snadné čištění.
Záruka 25 let.
4-barevný displejový karton.

7933-20 793308   5

Doporučuje se pro hliníkové a teleskopické násady 
combisystem.

GARDENA combisystem –
čistič vodních nádrží Vario 2

Se 2 funkcemi: s hrubou síťkou pro odchyt
ryb a jemnou síťkou pro vybírání listí, hmyzu 
atd. z vodní plochy.
Jednoduchá výměna síťky, možnost praní 
v pračce.
Nerezavějící materiály odolné vůči korozi.
Výkyvná objímka sítka s jemnou regulací.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3230-20 323000   5

Doporučuje se pro hliníkové a teleskopické násady 
combisystem.

GARDENA combisystem –
sběrač nečistot pro vodní nádrže Vario 6

Pro uchopování velkých, malých a klouzavých 
těles, posunování a tahání košů na rostliny 
atd. Úsporný kladkový mechanismus.
Široká upínka a polštář z pěnové hmoty pro 
bezpečné držení upínaných částí.
S tažným lanem 4,7 m, komfortní tažnou 
 rukojetí a 2 vodicími kroužky pro lano.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3234-20 323406   5

Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
k práci ve vzdálenosti až cca 4 m.
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GARDENA síť na ryby

Síť s velkými oky, Ø 19 cm.
Lehká a pevná z kvalitního hliníku.

7994-20 799409   10

Celková délka 100 cm.

GARDENA síť na ryby

Síť s velkými oky, 43 x 38 cm (š x v), lze složit.
Lehká a pevná z kvalitního hliníku.
Ergonomická rukojeť.
Teleskopická.

7996-20 799607    8

Celková délka 110 – 180 cm.

GARDENA síť na čištění jezírka

Síť s jemnými oky, 43 x 38 cm (š x v),
lze složit.
Lehká a pevná z kvalitního hliníku.
Ergonomická rukojeť.
Teleskopická.

7997-20 799706    8

Celková délka 110 – 180 cm.

GARDENA síť na čištění jezírka

Síť s jemnými oky, 38 x 36 cm (š x v).
Lehká a pevná z kvalitního hliníku.
Ergonomická rukojeť.
Teleskopická.

7999-20 799904    8

Celková délka 145 – 240 cm.

GARDENA plovák proti zamrzání vodní 
hladiny

Zlepšuje životní podmínky vodních rostlin a ryb 
v zamrzlé vodní nádrži.
Přepadové kanály pro dlouhou životnost a vyšší 
bezpečnost.
Vzduchové kanály zajišťují výměnu kyslíku 
a umožňují, aby unikaly vznikající kalové 
plyny.
Výplňové komůrky zabraňují vztlaku při tvorbě 
ledu.
Materiál: styropor.
S dekoračním prvkem – lední medvěd.
Ø 38 cm.

7975-20 797504   24

Prodej pouze v displeji s 24 kusy!
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Pestré možnosti použití s velmi kvalitní výbavou
Dekorace vodní nádrže

Osvětlení

O náladové akcenty a zvláštní světelné 
efekty v zahradním jezírku a na jeho 
březích se postarají Gardena svítidla 
a podvodní reflektory.

Jsou energeticky velmi úsporné, 
výkonné a mají dlouhou životnost. 

Díky rozsáhlému dodávanému 
příslušenství je velmi flexibilní a 
mnohostranně použitelný.

GARDENA podvodní reflektor

Pro optimální efektní osvětlení zahradních 
vodních nádrží, chrličů vody, objektů,
jakož i k osvětlení a zdůraznění jednotlivých 
keřů a stromů.
Kompletně s 12 V bezpečnostním trans-
formátorem, hřebem, patkou, držákem na 
zeď, do půdy a držákem vodního prvku.
Vysoká světelná účinnost.
Vertikálně a horizontálně plynule nastavitelný
směr světelného paprsku.
Z nárazuvzdorného plastu vyztuženého 
skleněnými vlákny.
Transformátor: vhodný pro vnitřní nebo 
venkovní instalaci.
S 2 m síťového kabelu a předvrtanými dírami 
pro upevnění na zeď.
5 m přívodní kabel k reflektoru.
Vč. 4 barevných filtrů.
2 roky záruka.
4-barevná krabice.

Doporučené příslušenství:
dálkové rádiové ovládání – sada, č.v. 7680.

7952-20 795203   2

Podvodní reflektor UL 20
S 20 W halogénovou lampou.
Výkon transformátoru: 20 W.

GARDENA podvodní reflektor – sada
UL 20 S

Kompletní sada s 3 podvodními reflektory 
UL 20 a příslušenstvím.
4-barevná krabice.

Doporučené příslušenství:
dálkové rádiové ovládání – sada, č.v. 7680.

7958-20 795807   2

S 20 W halogénovou žárovkou.
Výkon transformátoru: 60 W.
Obsah:   3 x podvodní reflektor,

3 x nožky,
3 x hřeb do půdy,
3 x držák vodního prvku,
12 x barevné filtry ze skla,
3 x 5 m přívodní kabel k reflektoru.

Možnost použití uvnitř nebo mimo vodní nádrže.

Lze použít uvnitř a mimo vodní nádrže.
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GARDENA svítidla/reflektory

Pro náladové okamžiky v zahradě.
Kompletně připravené k připojení:
S halogénovou lampou 10 W.
Přípojný kabel a spojka na zástrčné spojení.
Kompletně smontované ve 4-barevném 
displeji.

Potřebné příslušenství:
Transformátory, č.v. 4273, 4274, 4275.

4202-20 420204   4

Kulové svítidlo

GARDENA svítidla – sada (bez vyobr.)

Kompletní sada připravená k připojení.
Výkon transformátoru umožňuje rozšíření 
zařízení.
4-barevný displejový karton.

4331-20 433105   2

Sada kulových svítidel
Obsah:
3 x kulové svítidlo, č.v. 4202,
1 x tranformátor ST 60/2, č.v. 4274,
1 x pokládací kabel 15 m, č.v. 4302,
3 x kolík, č.v. 4317.

GARDENA transformátory

Silný výkon, v uzavřeném pouzdru.
Vhodné pro instalaci v interiéru i exteriéru.
S ochranou proti přetížení a zkratu.
Síťové napětí 230 V mění na bezpečné nízké 
napětí 12 V.
Provedení s možností přímého napojení do 
zásuvky.
Se síťovým kabelem 2 m a otvory pro 
připevnění na stěnu.
Pro výběr správného transformátoru sečtěte 
počet wattů připojovaných svítidel.
4-barevné balení s displejem.

GARDENA čidlo pohybu se soumrakovým 
čidlem

Infračervený senzor zapne svítidla jakmile
se v evidované oblasti zaregistrují pohyby.
Pro řízení jednotlivých či více svítidel nebo 
celého zařízení.
Kompletně smontované pro napojení do 
zásuvky.
Záruka 3 roky.
4-barevný displejový karton.

4235-20 423502   2

S časovačem – 1 – 30 minut.
Citlivost a úhel sepnutí (0 – 120°) se dají plynule nastavit.
S funkcí trvalého světla.

GARDENA instalační kabel

Kompletně hotový k přímému napojení.
Možnost prodloužení spojením několika 
kabelů dohromady.
Robustný plášť z umělé hmoty, odolný vůči 
povětrnostním vlivům.
Pokládka povrchová i podzemní.
4-barevný displejový karton.

4302-20 430203   3

Délka 15 m.
Průřez kabelu 2,5 mm2.

GARDENA konektor

Pro prodloužení nebo odbočení úložných 
a připojovacích kabelů.
Skládá se ze zástrčky a zásuvky.
4-barevný displejový karton.

4315-20 431507   4

Obsah: 2 kusy.

4204-20 420402   4

Hřibové svítidlo

4206-20 420600   4

Reflektor

4333-20 433303   2

Sada hřibových svítidel
Obsah:
3 x hřibové svítidlo, č.v. 4204,
1 x transformátor ST 60/2, č.v. 4274,
1 x pokládací kabel 15 m, č.v. 4302,
3 x kolík, č.v. 4317.

4274-20 427401   2

Transformátor ST 60/2
Výkon 60 W.
2 výstupy pro dvě kabelové větve.
Připojovací kapacita: až 50 m kabelu.

4275-20 427500   2

Transformátor ST 100/1
Výkon 100 W.
2 výstupy pro dvě kabelové větve.
Připojovací kapacita: až 100 m kabelu
(volitelně rozdělená na jednu nebo na dvě větve).
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GARDENA péče o trávník

GARDENA výrobky pro péči o trávník:
Pohodlný způsob, jak pečovat o trávník

GARDENA je expert pro péči 
o trávník a přináší na trh pořád 
nová výrobková a systémová 
řešení, která jsou jednoduše 
chytrá a promyšlená.

Vyznačují se především:
Nejsnadnější manipulací.
Velmi příjemnou obsluhou.
Mobilitou a pohyblivostí.
Vysokým výkonem.
Moderní technologií.
Perfektními pracovními výsledky.

Benzinové sekačky na trávu

Silné v trávě, spolehlivé a 
pohodlné při používání.

Vřetenové sekačky

S lehkostí k perfektnímu, 
anglickému trávníku.

Nůžky na trávu

Skvěle se drží.

Turbotrimmer

Pro každou zahradu správný 
trimmer.

Elektrický provzdušňovač 
a  vertikutátor

Maximální výkon v kompaktním 
přístroji.

Sypací vozíky

S patentovaným dávkovacím 
systémem.

Akumulátorové sekačky na 
trávu PowerMax™

Účinně posekaná tráva; velmi 
pohodlné, bez kabelu a benzinu.

Akumulátorové nůžky na trávu

Bez přívodní šňůry, výkonné 
a ergonomické.
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GARDENA sekačky na trávu PowerMax™

Čistá síla, která poseká každý trávník

Sekačky na trávu PowerMax™

Promyšlená a pohodlná výbava je plně 
přizpůsobena přáním zákazníků.

Moderní, silný a dynamický design.

PowerPlus u sekaček na trávu 
 PowerMax™

Výkonný motor se silnou převodovkou 
a velkou průtažnou silou pro vždy přesné 
sekání.

Díky tomu je i sekání vysoké nebo vlhké 
trávy hračkou.

Nový a moderní
kokpit pro intuitivní
a pohodlnou obsluhu.

Centrální a snadné 
nastavení výšky sekání.

Velká zadní kolečka
pro vyšší pohyblivost
a obratnost.

Velmi snadné odejmutí sběrného 
koše, umístěného uprostřed 
rámu.

3 v 1: podle potřeby buď seká, 
sbírá nebo mulčuje.

Složená a uklizená obratem ruky. 

Díky nové technice je sekání znatelně 
snazší.
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4033-20 403306   1

Elektrická sekačka na trávu 32 E PowerMax™
Motor: 1.200 W.
Pracovní šířka: 32 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 20 – 60 mm.
Sběrný koš: 29 l.
Hmotnost: 8,5 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 300 m2.

GARDENA elektrické sekačky na trávu
PowerMax™ 32 E / 34 E

Výkonná a pohodlná elektrická sekačka 
s PowerPlus: výkonný motor se silnou 
převodovkou a velkou průtažnou silou pro 
přesné sekání trávy s optimálním sběrným 
košem.
Kromě toho tato technologie redukuje 
 celkovou hmotnost sekačky a tím citelně 
ulehčuje práci.
Průhledné okénko pro kontrolu stavu naplnění 
koše (pouze č.v. 4031).
Centrální a pohodlné nastavení výšky sekání 
v 5 polohách se stupnicí.
Zaklapávací skládací rám pro úsporu místa při 
transportu a pro kompaktní skladování.
Ergonomicky tvarovaný spínač se startovacím 
knoflíkem a odlehčením kabelu v tahu.
Centrální držadlo pro snadný transport 
sekačky.
Plášť: nárazuvzdorný plast.
4-barevný displejový karton.

4037-20 403702   1

Elektrická sekačka na trávu 36 E PowerMax™
Motor: 1.500 W.
Pracovní šířka: 36 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 20 – 60 mm.
Sběrný koš: 40 l.
Hmotnost: 13,5 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 500 m2.

4043-20 404303   1

Elektrická sekačka na trávu 42 E PowerMax™
Motor: 1.700 W.
Pracovní šířka: 42 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 20 – 60 mm.
Sběrný koš: 50 l.
Hmotnost: 13,9 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 800 m2.

GARDENA náhradní nůž

Pro GARDENA elektrické sekačky na trávu 
32 E, 34 E, 36 E a 42 E PowerMax™.
Kalená ocel, s práškovým nástřikem.
Informativní jednotlivé balení.

4079-20 407908   3*

Novinka Pro č.v. 4031.

4082-20 408202   3*

Pro č.v. 4043.

4081-20 408103   3*

Pro č.v. 4037.

4080-20 408004   3*

Pro č.v. 4033.

* Prodej pouze v kompletním balení se 3 kusy!

4031-20 403108   1

Novinka Elektrická sekačka na trávu 34 E 
 PowerMax™
 Motor: 1.400 W.
 Pracovní šířka: 34 cm.
 Centrální nastavení výšky: 
 5 poloh 20 – 60 mm.
 Sběrný koš: 40 l.
 Hmotnost: 10,9 kg.
 Doporučeno pro travnaté plochy do 
 cca 400 m2.

GARDENA elektrické sekačky na trávu
PowerMax™ 36 E / 42 E

Technické provedení jako elektrické sekačky 
na trávu PowerMax™ 32 E / 34 E.
Dodatková výbava:
Vybaveno mulčovací jednotkou: 
podle potřeby lze sekat, sbírat nebo mulčovat.
Optimální manipulace se sběrným košem díky 
jeho velmi snadnému odnětí, s velkým vyha-
zovacím otvorem pro snadné vyprazdňování.
Průhledné okénko pro kontrolu stavu naplnění 
koše.
Extra velká zadní kolečka pro ještě lepší 
obratnost a pohyblivost.
Kolečka z měkčeného plastu se speciálním 
profilem pro dobrou přilnavost k povrchu 
a příjemný chod.
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GARDENA akumulátorové sekačky 
 PowerMax™

Pro účinné, pohodlné sekání bez přívodní 
šňůry. 
S výkonným lithium-iontovým vyměnitelným 
akumulátorem 36 V / 3,0 Ah, nenáročným na 
péči. 
Obzvláště snadné odnímání k nabíjení mimo 
sekačku. 
Svítící dioda pro zobrazení stavu nabití 
akumulátoru. 
Speciální technologie nožů zajistí optimálně 
posekanou trávu. 
S mulčovací jednotkou: libovolně je možné 
sekání a sbírání nebo mulčování. 
Optimální manipulace se sběrným košem díky 
snadnému odejmutí a velký  vyhazovací otvor 
pro snadné vyprázdňování. 
Velké průhledné okénko ukazuje, kdy je 
potřeba vyprázdnit koš. 
Extra velká zadní kolečka pro větší obratnost 
a pohyblivost. 
Kolečka z měkčeného plastu se speciálním 
profilem pro lepší přilnavost a příjemný chod. 
S kluznými ložisky. 
Centrální, pohodlné  nastavení výšky sekání 
v 5 stupních se  stupnicí. 
Zaklapávací dělený rám s rychloupínači pro 
snadný transport a úsporné skladování. 
Ergonomicky tvarovaný spínač, který se 
příjemně drží v ruce. 
Se startovacím knoflíkem. 
Nízká celková hmotnost. 
Centrální držadlo pro snadné přenášení 
sekačky.
Plášť: nárazuvzdorný plast.
Doporučené příslušenství: rychlonabíječka, 
č.v. 8831. 
4-barevný displejový karton.

4035-20 403504   1

Akumulátorová sekačka PowerMax™ 36 A Li
Lithiový akumulátor: 36 V / 3,0 Ah.
Pracovní šířka: 36 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 27 – 65 mm.
Sběrný koš: 40 l.
Hmotnost: 15,4 kg.
Výkon sekačky na jedno nabití: cca 150 – 300 m2.

4041-20 404105   1

Akumulátorová sekačka PowerMax™ 42 A Li
Lithiový akumulátor: 36 V / 4,5 Ah.
Pracovní šířka: 42 cm.
Centrální nastavení výšky: 5 poloh 27 – 65 mm.
Sběrný koš: 50 l.
Hmotnost: 16,8 kg.
Výkon sekačky na jedno nabití: cca 200 – 400 m2.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion 36 V

Silný a spolehlivý zdroj energie, nenáročný 
na údržbu, pro GARDENA akumulátorové 
sekačky na trávu PowerMax™ 36 A Li 
a 42 A Li. 
S výkyvným, pohodlným držadlem. 
4-barevný displejový karton.

8836-20 883603   1

Náhradní akumulátor
Výkon: 36 V / 3,0 Ah.
Hmotnost: 1,7 kg.

8837-20 883702   1

Náhradní akumulátor
Výkon: 36 V / 4,5 Ah.
Hmotnost: 2,2 kg.

GARDENA akumulátorové sekačky PowerMax™

Bez přívodní šňůry 
a energií z akumulátoru 

Účinně posekaná tráva; velmi 
pohodlné, bez kabelu a benzinu.

Šetří čas díky větší svobodě pohybu.

Se všemi výhodami výrobků
z rodiny PowerMax™.

GARDENA náhradní nože

Pro GARDENA akumulátorové sekačky 
PowerMax™.
Kalená, speciální ocel.
Speciální technologie nožů pro optimální 
sekání trávy.
Informativní jednotlivé balení.

4083-20 408301   3*

Pro č.v. 4035.

4084-20 408400   3*

Pro č.v. 4041.

* Prodej pouze v kompletním balení se 3 kusy!

S výkonnými lithiovými články, 
nenáročnými na péči.

Bez paměťového efektu.

Vždy připravená k použití – 
dobíjení je možné kdykoliv.

Krátký čas potřebný k nabíjení.

Delší životnost akumulátorových 
článků.

Nízká hmotnost.
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GARDENA benzinové sekačky

Silné v trávě, spolehlivé 
a pohodlné při používání

GARDENA benzinové sekačky

Nabízí čisté a účinné sekání pro 
špičkové trávníky.

Komfortní výbava umožňuje znatelně 
snadnější sekání.

Přesně podle přání uživatelů. 

GARDENA benzinová sekačka 46 V

Výkonná a pohodlná benzinová sekačka.
Optimální sekací a sběrný systém pro 
špičkově posekané, pěstěné trávníky 
a vylepšený sběrný koš.
S kvalitním motorem Briggs & Stratton pro 
účinné sekání.
Funkce 3 v 1: libovolně sekání a sbírání nebo 
mulčování.
Mulčovací jednotku lze nasadit a vyjmout bez 
použití nářadí.
Centrální nastavení výšky sekání Komfort, 
pružinové se stupnicí.
Snadná a rychlá obsluha.
Pevný textilní sběrný koš, který se snadno 
odnímá a zavěšuje mezi rámovou konstrukci.
Ergonomický kokpit pro práci bez únavy, 
gumové rukojeti k obzvláště příjemnému 
vedení sekačky. 
Výškově nastavitelné madlo k individuálnímu 
přizpůsobení se tělesné výšce uživatele.
Zaklapávací rám pro snadný transport 
a úsporné skladování.
Speciální profil kol zajišťuje větší komfort při 
jízdě, jejich vylepšená přilnavost je současně 
šetrná ke každému typu trávníku.
Kolečka uložená v kuličkových ložiskách pro 
tichý a lehký chod, dlouhá životnost.
Sekačku je možné smontovat bez námahy 
několika pohyby.
Čisticí funkce s přívodem vody (Original 
GARDENA systém) pro účinné čištění krytu.
Kryt: nárazuvzdorný ocelový plech 
s práškovým povlakem.
4-barevný displejový karton.

4044-20 404402   1

GARDENA benzinová sekačka 46 VD

Se všemi výhodami GARDENA benzinové 
sekačky 46 V.
Technické provedení jako č.v. 4044.
Dodatková výbava:
Konstantní pohon zadních koleček 
s nejlepšími jízdními vlastnostmi pro snadnou 
a nenamáhavou práci na větších travnatých 
plochách.
Velmi vhodné pro nerovné terény.
Silnější výkon motoru pro ještě lepší vlast-
nosti při sekání a sbírání trávy.

4046-20 404600   1
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GARDENA benzinová sekačka 46 VDA

Se všemi výhodami GARDENA benzinové 
sekačky 46 V.
Technické provedení jako u č.v. 4044.
Dodatková výbava:
Motor: ReadyStart Briggs & Stratton.
Rychlé a snadné startování bez ruční přípravy, 
t. j. bez sytiče.
Zabraňuje, aby motor nasál příliš mnoho 
benzinu.
Nenamáhavé startování při menším počtu 
otáček motoru.
Krátké a lehké zatáhnutí startovacího lana.
Garantován až o 30 % lehčí start motoru.
Variabilní pohon zadních koleček 
s vylepšenými jízdními vlastnostmi pro 
 snadnou a nenamáhavou práci.
Pohon se přizpůsobí individuální rychlosti 
chůze pro ještě větší komfort.
Vhodná pro nerovné terény a větší travnaté 
plochy.
Extra velká zadní kolečka zajišťují větší 
obratnost a pohyblivost a tím také větší 
komfort při práci.
Ideální v kombinaci s variabilním zadním 
pohonem.
Vyšší výkon motoru pro ještě lepší vlastnosti 
při sekání a sbírání trávy. 

4047-20 404709   1

GARDENA benzinová sekačka 51 VDA

Se všemi výhodami GARDENA benzinové 
sekačky 46 VDA.
Technické provedení jako č.v. 4047.
Dodatková výbava:
Tato sekačka nabízí větší pracovní šířku 
a větší objem sběrného koše.
Díky tomu je možné sekat rychle a účinně 
velké travnaté plochy.

4051-20 405102   1

GARDENA náhradní nůž

Pro GARDENA benzinové sekačky.
Kalená, speciální ocel s práškovým povlakem.
Informativní jednotlivé balení.

4085-20 408509   3*

Pro benzinové sekačky 46 V, 46 VD, 46 VDA.

4086-20 408608   3*

Pro benzinové sekačky 51 VDA.

*Prodej pouze v kompletním balení po 3 kusech!

Parametry 46 V 46 VD 46 VDA 51 VDA
Č.v. 4044-20 4046-20 4047-20 4051-20

Výrobce motoru Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton
Typ motoru 450, 148 cc 550, 158 cc 675, 190 cc 675, 190 cc
Jmenovitý výkon 1,9 kW při 2.900 ot./min. 2,1 kW při 2.900 ot./min. 2,4 kW při 2.900 ot./min., 2,4 kW při 2.900 ot./min.,

ReadyStart ReadyStart
Zadní pohon – konstantní variabilní variabilní
Plášť ocelový plech ocelový plech ocelový plech ocelový plech
Pracovní šířka 46 cm 46 cm 46 cm 51 cm
Výška sekání 30 – 80 mm 30 – 80 mm 25 – 95 mm 25 – 95 mm
Nastavení výšky sekání centrální, 6 poloh centrální, 6 poloh centrální, 6 poloh centrální, 6 poloh
Sběrný koš 53 l 53 l 53 l 60 l
Hmotnost 29,9 kg 32,1 kg 34,3 kg 37,5 kg
Objem nádržky 0,9 l 0,9 l 1,5 l 1,5 l
Velikost koleček 190 / 210 190 / 210 190 / 280 190 / 280
Pro travnaté plochy do cca 500 m2 do cca 800 m2 do cca 800 – 1.000 m2 cca 1.000 m2 a >
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GARDENA vřetenové sekačky

S lehkostí k perfektnímu anglickému trávníku!

Všechny modely s bezdotykovou 
přesnou řezací technikou

Mimořádně lehký chod, nízká hlučnost 
a úspora síly.

Kvalita a komfort

Kalené nožové válce s nepřilna-
vou povrchovou úpravou 
a broušený spodní nůž pro čistý 
a přesný řez jako nůžkami.

Sklápěcí rám s rychlouzávěrem.

Ergonomicky tvarovaný 
rám s držadlem
pro snadný transport 
sekačky.

Plynulé komfortní 
 nastavení výšky řezu 
s jasně viditelnou 
 kontrolní stupnicí.

Velká kola se speciál-
ním profilem a prvky 
z měkčené umělé 
hmoty.
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GARDENA vřetenová sekačka

Pro precizní střih trávníku jako nůžkami – 
velmi lehký chod, nízká hlučnost, úspora síly.
Bezdotyková řezací technika (nožový válec
a spodní nůž se nedotýkají), takže chod 
sekačky je nehlučný a sekačka se mimořádně 
lehce pohybuje.
Kalený nožový válec s nepřilnavou povrcho-
vou úpravou z kvalitní oceli a broušený spodní 
nůž pro čistý a přesný střih.
Snadné, plynulé nastavení výšky sekání ruční 
páčkou a dobře čitelná, oboustranná kontrolní 
stupnice. 
Velká kola se speciálním profilem pro snadný 
pojezd a dobrou manipulaci.
Dělený rám – úspora místa při přepravě 
a úschově.
Doporučené příslušenství: koš na zachycování 
trávy, č.v. 4029.
4-barevný displejový karton.

4020-20 402002   1

Vřetenová sekačka 300
Pracovní šířka: 30 cm.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 100 m2.
Nastavitelná výška řezu: 12 až 42 mm.
Hmotnost: cca 7,6 kg.

GARDENA vřetenová sekačka Comfort

Pro precizní střih trávníku jako nůžkami – 
velmi lehký chod, nízká hlučnost, úspora síly.
Bezdotyková řezací technika (nožový válec
a spodní nůž se nedotýkají), takže chod 
sekačky je nehlučný a sekačka se mimořádně 
lehce pohybuje.
Kalený nožový válec s nepřilnavou povrchovou
úpravou z kvalitní oceli a broušený spodní nůž 
pro čistý a přesný střih.
Snadné, plynulé nastavení výšky sekání ruční 
páčkou a dobře čitelná, oboustranná kontrolní 
stupnice. 
Velká kola se speciálním profilem pro snadný 
pojezd a dobrou manipulaci.
Skládací rám s rychloupínačem – úspora 
místa při přepravě a úschově.
Tvarované držadlo pro pohodlné zvedání 
sekačky.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro ještě větší 
komfort při manipulaci.
Doporučené příslušenství: koš na zachycování 
trávy, č.v. 4029.
4-barevný displejový karton.

4021-20 402101   1

Vřetenová sekačka 300 C
Pracovní šířka: 30 cm.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 150 m2.
Nastavitelná výška řezu: 12 až 42 mm.
Hmotnost: cca 8,7 kg.

4023-20 402309   1

Vřetenová sekačka 380
Pracovní šířka: 38 cm.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 200 m2.
Nastavitelná výška řezu: 12 až 42 mm.
Hmotnost: cca 8,1 kg.

4024-20 402408   1

Vřetenová sekačka 380 C
Pracovní šířka: 38 cm.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 250 m2.
Nastavitelná výška řezu: 12 až 42 mm.
Hmotnost: cca 9,4 kg.
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GARDENA akumulátorová vřetenová 
sekačka 380 Li

Pro bezkabelový precizní střih jako nůžkami – 
obzvláště lehký chod, tichá a šetřící energii.
Výkonný lithium-iontový akumulátor 25 V, 
nenáročný na péči, pro účinné sekání.
Snadné odnímání pro nabíjení mimo sekačku.
Lze využít i bez akumulátoru jako ruční sekačku.
S ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Bezdotyková řezací technika (nožový válec 
a spodní nůž se nedotýkají), díky čemuž je 
sekačka velmi tichá a velmi snadno se s ní 
pohybuje. Kalený nožový válec z kvalitní oceli 
s povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků a 
broušený spodní nůž pro čistý střih.
Snadné, plynulé nastavení výšky sekání ruční 
páčkou a dobře čitelná, oboustranná kontrolní 
stupnice. 
Velká kolečka se speciálním profilem a prvky 
z měkčeného plastu pro obzvláště lehké 
vedení a větší přilnavost.
Ergonomicky tvarovaný rám s pohodlným 
spínačem pro maximální pohodlí při práci.
S tvarovaným držadlem pro snadné přenášení 
sekačky. Skládací rám pro úsporu místa při 
transportu a skladování. Kompletně se 
sběrným košem, akumulátorem a nabíječkou.
Čas nabíjení max. 6 hodin.
Doporučené příslušenství: rychlonabíječka, 
č.v. 8831.
4-barevný displejový karton.

4025-20 402507   1

Lithiový akumulátor: 25 V, 3,2 Ah.
Pracovní šířka: 38 cm.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 400 m2

(na jedno nabití akumulátoru).
Nastavení výšky střihu: 12 až 42 mm.
Hmotnost: cca 14 kg.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion 25 V

Silný, spolehlivý zdroj energie pro GARDENA 
akumulátorové vřetenové sekačky 380 Li.
Lithiové akumulátorové články nenáročné na 
údržbu: vždy připravené – dobíjení je možné 
v kteroukoliv dobu.
4-barevný displejový karton.

8838-20 883801   2

Výkon: 25 V/3,2 Ah.
Hmotnost: 880 g.

GARDENA elektrická vřetenová sekačka 
380 EC

Pro precizní střih trávníku jako nůžkami – 
velmi lehký chod, nízká hlučnost, úspora síly.
Výkonný elektromotor 400 W.
Sekačku lze použít i jako ruční sekačku na 
trávu.
Bezdotyková řezací technika (nožový válec 
a spodní nůž se nedotýkají), takže chod 
sekačky je nehlučný a se sekačkou se 
mimořádně lehce manipuluje.
Kalený nožový válec s nepřilnavou povrchovou
úpravou je vyroben z kvalitní oceli, spodní nůž 
pro čistý a přesný střih.
Snadné, plynulé nastavení výšky sekání ruční 
páčkou a dobře čitelná, oboustranná kontrolní 
stupnice. 
Velká kola se speciálním profilem pro snadný 
pojezd a dobrou manipulaci.
Skládací rám s rychloupínačem – úspora 
místa při přepravě a úschově.
Tvarované držadlo pro snadné zvedání 
sekačky.
Ergonomicky tvarovaný rám s pohodlným 
spínačem pro maximální pohodlí při práci.
Madlo s pohodlným spínačem pro snadný 
pohyb sekačky.
Doporučené příslušenství: koš na zachycování 
trávy, č.v. 4029.
4-barevný displejový karton.

4028-20 402804   1

Výkon motoru: 400 W.
Pracovní šířka: 38 cm.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 500 m2.
Nastavitelná výška řezu: 12 až 42 mm.
Hmotnost: cca 11,9 kg.

GARDENA koš na zachycování trávy

Pro všechny vřetenové sekačky GARDENA.
Velký objem koše cca 35 – 49 l.
Snadná montáž bez nářadí.
Skládací.
Nízká hmotnost: cca 1,5 kg.
4-barevný displej.

4029-20 402903   1
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GARDENA elektrické provzdušňovače trávníků a vertikutátory

Maximální výkon – díky PowerPlus

Důsledná evoluce výrobku:

atraktivní design, optimální obratnost a velká síla pro 
účinnou obnovu trávníku.

Elektrický vertikutátor EVC 1000

Dovedný pomocník pro důkladné a trvalé odstraňování 
zplstnatělé trávy, mechu a plevele na jaře a na podzim.

Trávník se viditelně 
regeneruje díky lepší 
schopnosti přijímat 
vzduch, vodu a živiny.

PowerPlus:

Bezproblémový start a práce bez 
zbytečných prostojů.

Velká průtažná síla díky výkonnému 
motoru se silnou převodovkou.

Držadlo s komfortním spínačem 
pro pohodlnou manipulaci.

Centrální seřizování při 
opotřebení pomocí ruční 
přestavovací páky.

Elektrický provzdušňovač trávníku ES 500

Pro celoroční péči o trávník: odstraňuje mech 
a zplstnatělé zbytky trávy.

Pravidelným sekáním trávy a provzdušňováním 
zamezíte rozšíření mechu v trávě.
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GARDENA elektrický vertikutátor
EVC 1000

Kompaktní, snadno ovladatelný vertikutátor 
pro účinné a trvalé odstranění vrstvy 
zplstnatělé trávy z trávníku.
PowerPlus: silný univerzální elektromotor 
s vysokým výkonem 1.000 W zajistí velkou 
průtažnou sílu, bezproblémové spouštění 
a intenzivní práci.
Dlouhá životnost nožů díky speciálně kalené, 
pozinkované oceli. 
Snadná, centrálně nastavitelná hloubka 
 vertikutace pomocí manuální přestavovací 
páky.
Přepravní poloha pro snadný pojezd bez 
kontaktu nožů s půdou.
Velká kola se speciálním profilem pro snadný 
pojezd a dobrou manipulaci.
Dělitelné držadlo – úspora místa při přepravě 
i úschově.
Rukojeť s pohodlným spínačem pro pohodlný 
pojezd.
Doporučené příslušenství: sběrný koš, 
č.v. 4065.
4-barevný displejový karton.

4068-20 406802   1

Výkon motoru: 1.000 W.
Pracovní šířka: 30 cm.
Nastavení pracovní hloubky 3 x 3 mm.
Hmotnost: 10,6 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 600 m2.

GARDENA elektrický provzdušňovač
ES 500

Kompaktní, snadno ovladatelný 
provzdušňovač pro pohodlné a šetrné 
odstranění mechu a zplstnatělé trávy.
PowerPlus: silný univerzální elektromotor 
o výkonu 500 W zajistí velkou průtažnou sílu, 
bezproblémové spouštění a intenzivní práci.
Málo se opotřebovávající, kalené ocelové 
pružiny, jednotlivě vyměnitelné (přiložený 
1 plastový díl se 2 pružinami).
Centrální seřízení v případě opotřebení 
pomocí manuální přestavovací páky.
Přepravní poloha pro snadný pojezd bez 
kontaktu pružin s půdou.
Velká kola se speciálním profilem pro snadný 
pojezd a dobrou manipulaci.
Dělitelné držadlo – úspora místa při přepravě 
i úschově.
Rukojeť s pohodlným spínačem pro snadný 
pojezd provzdušňovače.
Doporučené příslušenství: sběrný koš, 
č.v. 4065.
4-barevný displejový karton.

4066-20 406604   1

Výkon motoru: 500 W.
Pracovní šířka: 30 cm.
Seřízení po opotřebení: 3 x 3 mm.
Hmotnost: 9,5 kg.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 600 m2.

GARDENA sběrný koš

Snadná montáž bez nářadí.
Skladný – úspora místa při přepravě 
a úschově.
4-barevný displejový karton.

4065-20 406505   1

Pro elektrický provzdušňovač ES 500, elektrický 
 vertikutátor EVC 1000/EVC 1000/30, objem cca 40 l.

GARDENA náhradní pružiny

Vhodné k elektrickému provzdušňovači ES 500.
Snadná výměna opotřebených pružin.
4-barevná blistrová karta.

4094-20 409407   6
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GARDENA turbosekačky

Turbotrimmery: pro každou zahradu správná turbosekačka

Struktura sortimentu podle účelu 
používání vytváří prostor pro zvýšení 
obratu.

Modely sekaček jsou důsledně 
 vybaveny podle potřeb a požadavků 
spotřebitelů.

Malé zahrady

Pro drobné vyčišťovací práce v zahradě.

Rodinné zahrady

Pro delší okraje trávníku a těžko dostupná 
místa.

Bezkabelová svoboda při sekání trávy

Akumulátorové články nenáročné na 
údržbu: vždy připraven k použití – 
dobíjení je možné v kteroukoliv dobu.

Krátký čas potřebný k nabití.

Nízká hmotnost.

Velké zahrady

Dlouhé okraje trávníku, malé plochy, 
těžko dostupná místa a převislé okraje.

Divoké zahrady

Velké plochy se silnou trávou, plevelem 
a divokým porostem.

Parametry SmallCut EasyCut ComfortCut PowerCut SmallCut AccuCut AccuCut ProCut ProCut
300 400 450 500 300 Accu 400 Li 450 Li 800 1000

Č.v. 8845-20 8846-20 8847-20 8848-20 8844-20 8840-20 8841-20 8851-20 8852-20

Ø sečení 230 mm 250 mm 250 mm 270 mm 230 mm 230 mm 230 mm 350 mm 350 mm
Provedení elektrické elektrické elektrické elektrické NiMH Accu Li-Ion Accu

18 V / 1,6 Ah
elektrické elektrické

18 V / 1,6 Ah
Výkon motoru 300 W 400 W 450 W 500 W 800 W 1.000 W
Čas potřebný k nabíjení
(u prázdného akumulátoru)

cca 3 hod. cca 3 hod. cca 3 hod.

Hmotnost 1,9 kg 2,4 kg 2,8 kg 3,0 kg 2,0 kg 2,4 kg 2,8 kg 5,0 kg 5,7 kg
Ø struny 1,5 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,5 mm Rotor-Cut-systém: 2,0 mm 2,0 mm

plastové nože
Délka struny 10 m 6 m 6 m 6 m 10 m 2 x 3 m 2 x 3 m
Ramínko na ochranu rostlin ● ● ● ● ●
Teleskopická násada ● ● ● ● ●
Nastavení sklonu tyče ● ● ● ● ●
90°-střih okrajů trávníku ● ● ●
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 Název výrobku GARDENA
turbosekačky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA turbotrimmer SmallCut 300

Lehký, šikovný trimmer pro drobné 
vyčišťovací práce v zahradě.
Pohodlné, bezpečné vedení díky obouruční 
obsluze.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným 
zapnutím.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé vedení 
kabelu.
S plně automatickým prodloužením struny.
S krytem cívky se strunou pro dodatečnou 
ochranu.
Snadná výměna cívky se strunou.
S náhradní cívkou.
Montáž bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8845-20 884501   2

Ø sečení:  230 mm
Výkon motoru:  300 W
Ø struny:  1,5 mm
Délka struny:  10 m

Prodej pouze v kompletním balení se 2 kusy!

GARDENA turbotrimmer EasyCut 400

Lehký, šikovný trimmer pro delší okraje 
trávníku a těžko dostupná místa.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným 
zapnutím.
Extra velké spouštěcí tlačítko pro pohodlné 
držení sekačky v zapnutém stavu.
Extra dlouhá nastavitelná dodatková rukojeť 
pro pohodlné a bezpečné vedení.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé držení 
přívodné šňůry.
Otočná rukojeť pro sekání převislých okrajů.
Teleskopická násada pro individuální 
přizpůsobení se tělesné výšce uživatele
(90 až 120 cm).
Nastavení sklonu násady usnadňuje práci na 
těžko dostupných místech.
Výklopné ramínko na ochranu rostlin.
Kontrolované prodloužení struny pomocí
poklepové automatiky.
S krytem cívky pro dodatečnou ochranu.
Snadná výměna cívky se strunou.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8846-20 884600   2

Ø sečení:  250 mm
Výkon motoru:  400 W
Ø struny:  1,6 mm
Délka struny:  6 m

Prodej pouze v kompletním balení se 2 kusy!

GARDENA turbotrimmer ComfortCut 450

Lehký, šikovný trimmer pro delší okraje 
trávníků, těžko dostupná místa a sekání 
převislých okrajů.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným 
zapnutím.
Extra velké spouštěcí tlačítko pro pohodlné 
držení sekačky v zapnutém stavu.
Extra dlouhá nastavitelná dodatková rukojeť 
pro pohodlné a bezpečné vedení.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé držení 
přívodné šňůry.
Teleskopická násada pro individuální 
přizpůsobení se tělesné výšce uživatele
(90 až 120 cm).
Nastavení sklonu násady usnadňuje práci na 
těžko dostupných místech.
90° - sekání převislých okrajů.
Kompletně s přídavnými kolečky pro ještě 
snadnější vedení, zaklapávací.
Výklopné ramínko na ochranu rostlin.
Kontrolované prodloužení struny pomocí 
poklepové automatiky.
S krytem cívky pro dodatečnou ochranu.
Snadná výměna cívky se strunou.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8847-20 884709   2

Ø sečení:  250 mm
Výkon motoru:  450 W
Ø struny:  1,6 mm
Délka struny:  6 m

GARDDENA turbotrimmer PowerCut 500

Silný, šikovný trimmer pro dlouhé okraje 
trávníků, malé plochy, těžko dostupná místa 
a sekání převislých okrajů.
Provedení jako u turbotrimmeru 
 ComfortCut 450 (č.v. 8847), ale s vyšším 
výkonem.
4-barevný displejový karton.

8848-20 884808   2

Ø sečení:  270 mm
Výkon motoru:  500 W
Ø struny:  1,6 mm
Délka struny:  6 m
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 Název výrobku GARDENA
turbosekačky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA turbotrimmer AccuCut 400 Li

Lehký, šikovný akumulátorový trimmer pro 
vyčišťovací práce v zahradě a sekání na těžko 
dostupných místech.
Výkonné lithiové akumulátorové články pro
velký výkon, nenáročné na údržbu, 
vyměnitelné.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným 
zapnutím.
Extra velké spouštěcí tlačítko pro pohodlné 
držení sekačky v zapnutém stavu.
Extra dlouhá nastavitelná dodatková rukojeť 
pro pohodlné a bezpečné vedení.
Otočná rukojeť pro sekání převislých okrajů.
Teleskopická násada pro individuální 
přizpůsobení se tělesné výšce uživatele
(90 až 120 cm).
Nastavení sklonu násady usnadňuje práci na 
těžko dostupných místech.
Výklopné ramínko na ochranu rostlin.
Rotor-Cut-systém pro přesné výsledky sekání, 
velmi tichý.
Kompletně s akumulátorem, zásobníkem na 
náhradní nožíky a 20 náhradními nožíky.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8840-20 884006   2

Ø sečení:  230 mm
Lithiový akumulátor:  18 V / 1,6 Ah
Pracovní doba:   cca 30 minut (vystačí na 

postříhání cca 1.000 m 
okrajů trávníku)

Čas nabíjení
(při prázdném akumulátoru):  cca 3 h

GARDENA turbotrimmer AccuCut 450 Li

Lehký, šikovný akumulátorový trimmer pro 
delší okraje trávníku a těžko dostupná místa.
Provedení jako u turbotrimmeru AccuCut 400 
Li (č.v. 8840) s dodatkovou zvláštní výbavou: 
90°-sekání převislých okrajů.
Kompletně s dodatkovým kolečkem pro ještě 
snadnější vedení, zaklapávací.
4-barevný displejový karton.

8841-20 884105   2

Ø sečení:  230 mm
Lithiový akumulátor:  18 V / 1,6 Ah
Pracovní doba:   cca 30 minut (vystačí na 

postříhání cca 1.000 m 
okrajů trávníku)

Čas nabíjení
(při prázdném akumulátoru):  cca 3 h

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion
18 V / 1,6 Ah

Silný, spolehlivý zdroj energie pro GARDENA
turbotrimmery AccuCut 400 Li/AccuCut 450 Li 
a různé výrobky GARDENA.
Lithiové akumulátorové články nenáročné na 
údržbu: vždy připravené – dobíjení je možné 
v kteroukoliv dobu.
Nízká hmotnost.
4-barevný displejový karton.

8839-20 883900   2

Výkon: 18 V/ 1,6 Ah.
Hmotnost: 420 g.

GARDENA turbotrimmer SmallCut 300 
Accu

Lehký, šikovný akumulátorový turbotrimmer 
pro drobné vyčišťovací práce v zahradě.
Výkonný NiMH-akumulátor pro vysoký výkon 
při sekání, vyměnitelný.
Pohodlné, bezpečné vedení díky 2-ručnímu 
provedení.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným 
zapnutím.
S plně automatickým prodlužováním struny. 
S krytem cívky pro dodatečnou ochranu.
Snadná výměna cívky se strunou.
Kompletně s akumulátorem a nabíječkou.
Montáž bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8844-20 884402   2

Novinka Ø sečení:  230 mm
 Akumulátor NiMH:  18 V / 1,6 Ah
 Pracovní doba:   cca 25 minut (vystačí na 

posekání cca 800 m 
okrajů trávníku)

 Čas nabíjení
 (při prázdném 
 akumulátoru):  cca 3 h

GARDENA náhradní akumulátor 
NiMH 18 V / 1,6 Ah 

Silný a spolehlivý energetický zdroj pro 
GARDENA turbotrimmer SmallCut 300 Accu 
a GARDENA nůžky na živý plot EasyCut 42 
Accu.
Akumulátorové články NiMH šetrné 
k životnímu prostředí.
4-barevný displejový karton.

8834-20 883405   2

Novinka Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
 Hmotnost: 570 g.
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GARDENA turbotrimmer ProCut 800

Silný trimmer pro velké plochy se silnou 
trávou, plevelem a divokým porostem.
Vyvážené rozdělení hmotnosti.
Pohodlné, bezpečné vedení sekačky díky 
výškově nastavitelné dodatkové rukojeti.
Bezpečnostní spínač chrání před neúmyslným 
zapnutím.
Extra velké spouštěcí tlačítko pro pohodlné 
držení sekačky v zapnutém stavu.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé držení 
kabelu.
Snadné nošení pomocí dodávaného popruhu.
Výkonný 2-strunový sekací systém 
s  kontrolovaným prodlužováním struny 
pomocí poklepové automatiky.
Snadná výměna cívky se strunou.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8851-20 885102   1

Ø sečení:  350 mm
Výkon motoru:  800 W
Ø struny:  2,0 mm
Délka struny:  2 x 3 m

GARDENA turbotrimmer ProCut 1000

Velmi silný trimmer pro velké plochy se silnou 
trávou, plevelem a divokým porostem.
Ergonomický a pohodlný pro déle trvající 
práce.
Vyvážené rozdělení hmotnosti.
Pohodlná obouruční obsluha pro bezpečné 
vedení díky speciální rukojeti, výškově nasta-
vitelné a zaklapávací pro úsporné skladování.
Bezpečnostní spouštěč chrání před 
neúmyslným zapnutím.
Odlehčení kabelu v tahu pro spolehlivé držení 
kabelu.
Snadné nošení pomocí dodávaného popruhu.
Výkonný 2-strunový sekací systém 
s  kontrolovaným prodlužováním struny 
pomocí poklepové automatiky.
Snadná výměna cívky se strunou.
Montáž krytu bez použití nářadí.
4-barevný displejový karton.

8852-20 885201   1

Ø sečení:  350 mm
Výkon motoru:  1.000 W
Ø struny:  2,0 mm
Délka struny:  2 x 3

GARDENA přídavná kolečka

Vhodná pro turbotrimmery EasyCut 400 
a turbotrimmer AccuCut 400 Li. 
Usnadňují vedení turbotrimmeru. 
Jednoduše se zaklapnou.
Snadná montáž bez nářadí.
4-barevný displejový karton.

5310-20 531009   4

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbotrimmery SmallCut 300 (č.v. 8845) a 
turbotrimmery SmallCut 300 Accu (č.v. 8844).
4-barevná blistrová karta.

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbotrimmery EasyCut 400 (č.v. 8846), 
ComfortCut 450 (č.v. 8847) a PowerCut 500 
(č.v. 8848). 4-barevná blistrová karta.

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbotrimmery ProCut 800 (č.v. 8851)
a ProCut 1000 (č.v. 8852).
4-barevná blistrová karta.

5306-20 530606   6*

Zásoba struny 10 m.

5307-20 530705   6*

Zásoba struny 6 m.

5308-20 530804   6*

Zásoba struny 2 x 3 m.

* Prodej pouze v kompletním balení se 6 kusy!

GARDENA náhradní nožíky

Pro turbotrimmer AccuCut 400 Li (č.v. 8840), 
AccuCut 450 Li (č.v. 8841) a accuCut 
(č.v. 2417).
Obsah: 20 kusů.
4-barevná blistrová karta.

5368-20 536806   6

Prodej pouze v kompletním balení se 6 kusy!
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GARDENA akumulátorové nůžky

Parametry ClassicCut ComfortCut ComfortCut 30
Nůžky na Nůžky na Nůžky na trávu Nůžky na Nůžky na keře Nůžky na trávu Nůžky na keře
trávu trávu a nůžky s teleskopickou trávu a nůžky na

na keře – sada násadou – sada keře – sada 
Č.v. 8885-20 8887-20 8890-20 8893-20 8895-20 8897-20 8898-20

Šířka střihu 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm
Délka střihu 12,5 cm 18 cm 18 cm 30 cm
Počet akumulátorů 1 x Li-Ion 1 x Li-Ion 1 x Li-Ion 2 x Li-Ion 2 x Li-Ion 2 x Li-Ion 3 x Li-Ion
Doba chodu až do cca 45 min. cca 90 min. cca 50 min.
Střihací výkon až do 800 m 1.400 m 1.400 m
Doba nabíjení cca 90 % = 4 hod. / 100 % cca 6 hod. cca 90 % = 6 hod. / 100 % cca 7,5 hod. cca 90 % = 
(prázdného akumulátoru) 8 hod. / 100 % 

cca 9,5 hod.
Hmotnost cca 650 g 950 g 1.100 g 900 g 1.050 g 1.250 g 1.600 g

GARDENA akumulátorové nůžky –
maximální pohodlí při stříhání okrajů trávníku 
a péči o keře pro hobby zahrádkáře

Skvěle strukturovaný a umístěný sortiment akumulátorových nůžek.

Výměna nožů – 
bez nářadí

Rychle, snadno 
a bezpečně.

Lithium-iontové akumulátorové články, 
nenáročné na péči

Výkonné a kdykoliv připravené k použití.

Rychlé nabíjení, dobíjení je možné kdykoliv.

Bez samovybíjení a paměťového efektu.

Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 30

Pohodlné a silné.

Ideální pro bezkabelový střih mladých živých plotů a keřů.

Akumulátorové nůžky na trávu a keře 
ComfortCut

Perfektní ergonomie.

Výkyvná komfortní rukojeť k ergono-
mickému stříhání okrajů trávníku 
a   tvarování keřů.

Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut

Šikovné, lehké a obratné.

Univerzální použití: ke stříhání okrajů trávníku a ke 
tvarování keřů.
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8885-20 888509   3

8887-20 888707   3

Obsah: 1 x akumulátorové nůžky na keře ClassicCut,
1 x nože na trávu a tvarování keřů 8 cm,
1 x nože na keře 12,5 cm.

8899-20 889902   3

8890-20 889001   3

Obsah: 1 x akumulátorové nůžky  ClassicCut,
1 x nože na trávu a tvarování keřů 8 cm,
1 x teleskopická otočná násada.

8893-20 889308   3

8897-20 889704   3

Obsah: 1 x akumulátorové nůžky ComfortCut,
1 x nože na trávu a tvarování keřů 8 cm,
1 x nože na keře 18 cm.

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu 
ClassicCut

Pro pohodlné stříhání okrajů trávníku 
a  tvarování keřů bez přívodní šňůry.
Výkonné lithium-iontové akumulátorové 
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Ergonomická rukojeť.
Velká průtažná síla pro lepší výsledky stříhání.
Vyměnitelné kvalitní nože, přesně broušené, 
s antiadhezivním povlakem.
Jedinečná výměna nožů: rychle, snadno 
a bezpečně – bez nářadí.
Kompletně s chráničem nožů a nabíječkou. 
Možnost přestavění na nůžky na keře. 
Lze dovybavit teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.

GARDENA teleskopická otočná násada

Pro vzpřímené držení těla při stříhání okrajů 
trávníku a půdopokryvných rostlin a větší 
dosah u vyšších živých plotů nebo při bočním 
tvarovacím střihu.
Vhodná pro všechny GARDENA akumuláto-
rové nůžky.
Rychlá a snadná montáž díky bezkabelovému 
zástrčnému spojení.
Ergonomická rukojeť: nůžky se perfektně drží 
v každé situaci.
Oboustranně otočná po 45°.
Plynule výškově nastavitelná od 85 do 120 cm 
pro přizpůsobení se tělesné výšce uživatele 
a pracovní situaci.
Druhá možnost úchopu, ideální pro použití 
s akumulátorovými nůžkami na keře.
4-barevný displejový karton.

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu 
Comfort Cut

Pro pohodlné stříhání okrajů trávníku 
a  tvarování keřů bez přívodní šňůry.
Výkonné lithium-iontové akumulátorové 
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Výkyvná komfortní rukojeť pro optimální 
přizpůsobení se přirozenému držení ruky.
Vysoká průtažná síla pro nejlepší výsledky 
stříhání. 
Vyměnitelné kvalitní nože, přesně broušené, 
s antiadhezivním povlakem.
Jedinečná výměna nožů: rychle, snadno 
a bezpečně – bez nářadí.
S kolečky pro pohodlné vedení nůžek.
Kompletně s ochranou nože a nabíječkou.
Přestavitelné na nůžky na keře.
Možnost dovybavení teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu 
a keře ClassicCut – sada

Atraktivní kompletní nabídka s cenovým 
zvýhodněním. 
Pro stříhání okrajů trávníku nebo tvarování keřů.
4-barevný obal.

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu 
ClassicCut – sada

Atraktivní kompletní nabídka s cenovým 
zvýhodněním.
Pro stříhání okrajů trávníku při vzpřímeném 
držení těla.
S kolečky.
4-barevný displejový karton. 

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu 
a nůžky na keře ComfortCut – sada

Atraktivní kompletní nabídka s cenovým 
zvýhodněním.
Pro stříhání okrajů trávníku, tvarovací a zpětný 
střih keřů a k zastřihávání keřů a křovin.
4-barevný obal.
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 Název výrobku GARDENA aku-nůžky  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA ošetřující sprej

Ideální pro péči o zahradní přístroje.
Zlepšuje kluzné vlastnsoti a redukuje 
opotřebení nožů.
Rozpouští špínu a zabraňuje korozi kovových 
dílů.
Biologicky odbouratelný.
Úsporný při používání. 
Na atraktivní podložce.

2366-20 236607   12

Obsah 200 ml.

8895-20 889506    3

8898-20 889803    1

Délka střihu: 30 cm.
Max. průměr stříhaných větví: 8 mm.

GARDENA nože na trávu a tvarování keřů

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut.
Šířka střihu: 8 cm.
4-barevný displejový karton.

GARDENA nože na keře 12,5 cm

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut.
Délka střihu: 12,5 cm.
4-barevný displejový karton.

GARDENA nože na keře 18 cm

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut.
Délka střihu: 18 cm.
4-barevný displejový karton.

2340-20 234009    4*

2342-20 234207    4*

2343-20 234306    4*

* Odběr pouze v kompletním balení po 4 kusech.

GARDENA akumulátorové nůžky na keře 
ComfortCut

Pro pohodlný tvarovací střih keřů, 
k zastřihávání výhonků, ke stříhání keřů 
a křovin.
Výkonné lithium-iontové akumulátorové 
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Výkyvná komfortní rukojeť pro optimální 
přizpůsobení se přirozenému držení ruky.
Vysoká průtažná síla pro nejlepší výsledky 
stříhání.
Vyměnitelné kvalitní nože, přesně broušené, 
s antiadhezivním povlakem.
Jedinečná výměna nožů: rychle, snadno 
a bezpečně – bez nářadí.
Kompletně s chráničem nožů a nabíječkou.
Přestavitelné na nůžky na trávu a tvarování 
keřů.
Možnost dovybavení teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.

GARDENA akumulátorové nůžky na keře 
ComfortCut 30

Pro pohodlný zpětný řez mladých živých plotů 
a keřů bez přívodní šňůry.
Výkonné lithium-iontové akumulátorové 
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Ergonomická rukojeť.
Dodatečný úchop ulehčuje manipulaci.
Vysoká průtažná síla pro nejlepší výsledky 
stříhání.
S ochranou dorazu: chrání před zpětným 
nárazem při stříhání u země.
Kompletně s chráničem nožů a nabíječkou.
Možnost dovybavení teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.
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GARDENA nůžky na trávník

 Název výrobku GARDENA
nůžky na trávník

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Sortiment vybudovaný na nových 
 pravidlech

Vysoká kvalita a inovovaná řešení:

Ergonomické rukojeti pro ideální držení v ruce.

Bez vytáček pro leváky i praváky.

Rukojeti Comfort

Skvěle se drží a stříhají velmi lehce, protože se síla přenáší pomocí 
ukazováčku a prostředníčku.

Stříhání otočené o 360°

Práce bez únavy pro leváky 
i praváky díky kompaktní 
 konstrukci.

Vlnitý výbrus na nožích a lyžiny

Pro přesný střih a stejnoměrnou 
výšku střihu.

S násadou

Pro práci ve vzpřímené 
poloze, šetrné k zádům.

GARDENA nůžky na trávník Comfort, 
otočné

Pro snadný a přesný střih okrajů trávníku, 
také na problémových místech.
Speciální tvar rukojetí s optimálním vedením 
síly pro extra snadné stříhání.
O 360° otočné nože umožňují pohodlnou 
práci pro leváky i praváky.
Prvky z měkčeného plastu pro příjemnou 
manipulaci.
Vlnitý výbrus nožů drží trávu v oblasti stříhání 
a zajistí také snadné a přesné stříhání.
S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, 
kalené nože pro dlouhou životnost.
Speciální uložení nožů v ložisku pro trvale 
silný střih po celé délce nožů.
Lyžiny pro snadné vedení a stejnoměrnou 
výšku střihu.
Praktický jednoruční uzávěr.
Záruka 25 let.

8735-20 873505   10

4-barevná informační karta.

8735-30 873543   10

Volně v kartonu k vystavení.

Prodej pouze v kompletním balení po 10 kusech!
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 Název výrobku GARDENA
nůžky na trávník

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA nůžky na trávník Comfort, 
otočné

Pro přesný střih okrajů trávníku, také na 
 problematických místech.
O 360° otočné nože umožňují pohodlnou 
práci pro leváky i praváky.
Ergonomický tvar rukojetí pro snadný střih, 
s prvky z měkčeného plastu.
Vlnitý výbrus nožů drží trávu v oblasti stříhání 
a zajišťuje lehký, přesný střih.
S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, 
kalené nože pro dlouhou životnost.
Speciální uložení nožů v ložisku pro trvale 
silný střih po celé délce nožů.
Lyžiny pro snadné vedení a stejnoměrnou 
výšku střihu.
Praktický jednoruční uzávěr.
Záruka 25 let.

8734-20 873406   10

4-barevná informační karta.

8734-30 873444   10

Volně v kartonu k vystavení.

Prodej pouze v kompletním balení po 10 kusech!

GARDENA nůžky na trávník Comfort

Pro přesný střih okrajů trávníku.
Ergonomický tvar rukojetí pro snadný střih.
Prvky z měkčeného plastu pro příjemnou 
manipulaci.
Vlnitý výbrus nožů drží trávu v oblasti stříhání 
a zajišťuje lehký, přesný střih.
S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, 
kalené nože pro dlouhou životnost.
Nerezavějící, snadné čištění.
Speciální uložení nožů v ložisku pro trvale 
silný střih po celé délce nožů.
Lyžiny pro snadné vedení a stejnoměrnou 
výšku střihu.
Praktický jednoruční uzávěr.
Záruka 25 let.

8733-20 873307   10

4-barevná informační karta.

8733-30 873345   10

Volně v kartonu k vystavení.

Prodej pouze v kompletním balení po 10 kusech!

GARDENA nůžky na trávu Classic

Pro přesný střih okrajů trávníku.
Ergonomický tvar rukojetí pro snadný střih.
Kalené, leskle pozinkované nože pro dlouhou 
životnost.
Odolné vůči korozi.
Speciální uložení nožů v ložisku pro trvale 
silný střih po celé délce nožů.
Praktický jednoruční uzávěr.

8730-30 873048   30

Záruka 25 let.
Volně v displejovém kartonu.

Prodej pouze v kompletním balení s 30 kusy!

GARDENA nůžky na trávník Comfort, 
otočné

Pro precizní střih okrajů trávníku, obzvláště 
v problematických místech.
Umožňují pracovat ve vzpřímené poloze, 
šetrné k zádům.
Otočné břity na obě strany až o 90°.
Lehké, přesné stříhání pomocí nožů 
s nepřilnavým povlakem.
Úhel sklonu násady nastavitelný pro ergono-
mickou práci.
Velká kolečka pro snadné vedení a posunování.
Držadlo s prvky z měkčeného plastu pro 
příjemnou manipulaci.
S dodatečnou rukojetí pro pohodlnou obsluhu.
Jednoruční uzávěr.
S možností pověšení pro praktické skladování.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

8740-20 874007    5

GARDENA nůžky na trávu Classic, otočné

Pro přesný střih okrajů trávníku, obzvláště na 
problematických místech.
Jako u č.v. 8730, ale otočné nože
o 360° umožňují pohodlnou práci levákům 
i pravákům.

 8731-30 873147   30

Záruka 25 let.
Volně v displejovém kartonu.

Prodej pouze v kompletním balení s 30 kusy!

GARDENA sortiment nůžek na trávník 
Comfort (bez vyobr.)

Aktuální sezónní nabídka. Obsah: 20 x 8740-20.
V kovovém displeji.

8741-20 874106   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

Akce

Akce
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 Název výrobku GARDENA
sypací vozíky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA sypací vozík 300 Classic

S inovovaným, vysoce elastickým sypacím 
válcem pro přesné dávkování.
Funkce volnoběhu koleček: sype jenom při 
tlačení, při tahání zpět se posyp neprovádí.
Univerzální, k celoročnímu používání.
K rozmetání hnojiv, semen, vápna, zimního 
posypu, soli, písku a drtě.
Se sypací tabulkou: snadné převzetí hodnot 
běžně prodávaných hnojiv z tabulky a dávko-
vání je správné.
Kolečka s „traktorovým“ profilem:
dobře „sedí“ při každém použití na různých 
podkladech.
Z kvalitního plastu, odolný vůči korozi, 
 nerozbitný.
Snadné čištění, také proudem vody.
Pohon obou koleček pro lehký chod.
Snadné nastavení dávkování pomocí 
 nastavovací páčky na zásobníku.
S T-držadlem pro pohodlné vedení jednou 
nebo dvěmi rukami.
Praktické skladování ve stoje nebo zavěšené.
4-barevný displejový karton.

430-20 043007   2

Sypací vozík 300 Classic
Šířka posypu 45 cm.
Objem 10 l.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 300 m2.

GARDENA sypací vozík 500 Comfort

Technické vybavení jako u č.v. 430, dodatečně:
Pevná dvojitá hliníková tyč.
Praktická a pohodlná dávkovací páčka nahoře 
na rukojeti s funkcí On/Off.
S komfortním T-držadlem pro pohodlné 
vedení jednou nebo oběmi rukami.
4-barevný displejový karton.

433-20 043304   1

Sypací vozík 500 Comfort
Šířka posypu 53 cm (extra široký, šetří čas).
Objem 14 l.
Funkce On/Off na rukojeti.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 500 m2.

GARDENA sypací vozík 800 Comfort

Technické vybavení jako u č.v. 433.
Extra velký objem.
4-barevný displejový karton.

435-20 043502   1

Sypací vozík 800 Comfort
Šířka posypu 53 cm (extra široký, šetří čas).
Objem 20 l (extra velký).
Funkce On/Off na rukojeti.
Doporučeno pro travnaté plochy do cca 800 m2.

GARDENA combisystem-sypací vozík

Pro rovnoměrné sypání hnojiva na trávník.
Hodí se zejména pro menší plochy.
Integrovaná stěrací lišta zajišťuje stejnoměrné 
sypání.
Se sypací tabulkou pro běžná hnojiva.
Doporučená délka násady 130 cm/150 cm.
4-barevná informační karta.

420-20 042000   2

Šířka posypu 40 cm.
Objem 3 litry.
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GARDENA Li-Ion akumulátorová technologie: dlouhá životnost a vysoký výkon

GARDENA Li-Ion akumulátorová technologie

Systém vyměnitelných lithiových 
akumulátorů

Použitelné pro různé výrobky 
GARDENA.

Náhradní lithiové akumulátory

Flexibilní práce bez kabelu.

Snadná manipulace a výměna.

Prodloužení doby práce.

Bezpečnostní elektronika chrání před 
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.

Přehled přístrojů, ke kterým se hodí náhradní akumulátory Li-Ion GARDENA

Rychlonabíječka

Umožňuje nabíjení akumulátorů 
v co nejkratším čase.

LED-ukazatel informuje o stavu 
nabití akumulátoru.

Doba chodu Turbotrimmer
AccuCut 400 Li
AccuCut 450 Li

Akumulátorové 
nůžky na živý plot
EasyCut 50-Li
ErgoCut 48-Li
HighCut 48-Li

Univerzální 
foukač 
AccuJet 18-Li

Akumulátorová 
řetězová pila
380 Li

Akumulátorová 
vřetenová 
sekačka
36 A Li
42 A Li

Akumulátorová 
sekačka 
PowerMax™
36 A Li
42 A LiČ.v.

8839-20
18 V /
1,6 Ah

30 min. 60 min. 15 min. – – –

8835-20
18 V /
2,6 Ah

60 min. 100 min. 25 min.
30 min.

(60 x Ø 80 mm)
– –

8838-20
25 V /
3,2 Ah

– – – –
30 min.

(cca 400 m2)
–

8836-20
36 V /
3,0 Ah

– – – – –
20 min.

(cca 150 – 300 m2)

8837-20
36 V /
4,5 Ah

– – – – –
25 min.

(cca 200 – 400 m2)
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 Název výrobku GARDENA 
Li-Ion akumulátory

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion
18 V / 1,6 Ah

Silný, spolehlivý zdroj energie pro 
GARDENA turbotrimmery AccuCut 400 Li / 
AccuCut 450 Li, akumulátorové nůžky na živý 
plot a univerzální foukač AccuJet 18-Li.
Lithiové akumulátorové články nenáročné na 
údržbu: vždy připravené – dobíjení je možné 
v kteroukoliv dobu.
Nízká hmotnost.
4-barevný displejový karton.

8839-20 883900   2

Výkon: 18 V/ 1,6 Ah.
Hmotnost: 420 g.

GARDENA Li-Ion rychlonabíječka

Kompaktní rychlonabíječka s přehledným 
LED-ukazatelem, který poskytuje informace 
o stavu nabití akumulátoru.
Vhodná pro všechny GARDENA Li-Ion 
náhradní akumulátory 18 V, 25 V, 36 V.
4-barevný displejový karton.

8831-20 883108   1

Čas nabíjení:   18 V   cca 45 min.
25 V   90 min.
36 V   60 – 120 min.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion 
18 V / 2,6 Ah

Silný, spolehlivý zdroj energie pro 
GARDENA akumulátorové řetězové pily, 
akumulátorové nůžky na živý plot,
turbo trimmery AccuCut 400 Li / AccuCut 450 Li
a univerzální foukač AccuJet 18-Li.
Lithiové akumulátorové články: vždy připravené 
k použití – dobití je možné kdykoliv.
Nízká hmotnost.
4-barevný displejový karton.

8835-20 883504   2

Výkon: 18 V / 2,6 Ah.
Hmotnost: 670 g.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion 36 V

Silný a spolehlivý zdroj energie, nenáročný 
na údržbu, pro GARDENA akumulátorové 
sekačky na trávu PowerMax™ 36 A Li 
a 42 A Li. 
S výkyvným, pohodlným držadlem. 
4-barevný displejový karton.

8836-20 883603   1

Náhradní akumulátor
Výkon: 36 V / 3,0 Ah.
Hmotnost: 1,7 kg.

8837-20 883702   1

Náhradní akumulátor
Výkon: 36 V / 4,5 Ah.
Hmotnost: 2,2 kg.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion 25 V

Silný, spolehlivý zdroj energie pro GARDENA 
akumulátorové vřetenové sekačky 380 Li.
Lithiové akumulátorové články nenáročné na 
údržbu: vždy připravené – dobíjení je možné 
v kteroukoliv dobu.
4-barevný displejový karton.

8838-20 883801   2

Výkon: 25 V/3,2 Ah.
Hmotnost: 880 g.
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GARDENA péče o stromy a keře

GARDENA nástroje na stříhání v sobě spojují trvalou kvalitu
střihu s vysokým komfortem

Stříhání silnějších větví bez vynaložení 
velké síly:

Vysoká kvalita střihu díky promyšlené 
technologii od břitů až po převodovku.

Obzvláště lehká péče díky kvalitním 
materiálům a vynikajícímu zpracování.

Zahradní nůžky

Obzvláště ergonomický tvar.

Rozevření rukojetí je možné přizpůsobit 
velikosti ruky uživatele.

Nůžky na větve

S větší sílou a optimální stříhací  
geometrií.

Nůžky na stromy a pilky

Větší dosah, větší komfort.

Pro hladký, cílený střih také na obtížně 
přístupných místech.

Elektrické / akumulátorové nůžky na 
živý plot

Moderní a výkonné.

Vhodné také pro vyšší živé ploty.

Nůžky na živý plot

Komfortní stříhání bez únavy.

S jedinečnými tlumiči nárazů, větší sílou 
a výrazně redukovanou hmotností.

Akumulátorové nůžky na keře

Bez přívodní šňůry, výkonné 
a  ergonomické. 
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GARDENA elektrické / akumulátorové nůžky na živý plot

GARDENA nůžky na živý plot.
Všechno se točí kolem 
komfortu!

Moderní a výkonné

Elektrické nebo akumulátorové, pro malé nebo 
velké živé ploty – GARDENA má vždy správné 
nůžky na živý plot podle požadavků uživatele.

S novou geometrií nožů a výkonným motorem 
zajišťují GARDENA nůžky na živý plot přesný, 
čistý střih.

Nůžky na živý plot ErgoCut / HighCut

S moderní, otočnou stříhací jednotkou.

Nejčastěji používané boční stříhání je 
možné provozovat bezpečně, velmi 
pohodlně a snadno bez vykroucených 
rukou.

Uživatel se nachází vždy v ideální pozici.

Teleskopické nůžky na živý plot 
 HighCut

Jedinečné na trhu.

Pohodlné stříhání vysokých živých 
plotů z bezpečného místa na zemi – 
bez žebříku.

S moderní, otočnou stříhací jednotkou.

Parametry Elektrické nůžky na živý plot Akumulátorové nůžky na živý plot
EasyCut EasyCut ErgoCut ErgoCut HighCut EasyCut EasyCut ErgoCut HighCut
42 46 48 58 48 42 Accu 50-Li 48-Li 48-Li

Č.v. 8870-20 8871-20 8875-20 8876-20 8880-20 8872-20 8873-20 8878-20 8882-20

Výkon 400 W 450 W 550 W 550 W 550 W NiMH Accu
Li-Ion Accu 18 V / 1,6 Ah

18 V / 1,6 Ah
Doba chodu – – – – – 60 min. 60 min. 60 min. 60 min.
Délka nožů 42 cm 46 cm 48 cm 58 cm 48 cm 42 cm 50 cm 48 cm 48 cm
Vzdálenost zubů 16 mm 20 mm 27 mm 27 mm 27 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Otočná stříhací jednotka – – ano ano ano – – ano ano
Teleskopické – – – – ano – – – ano

Akumulátorové nůžky na živý 
plot EasyCut / ErgoCut
a HighCut

Dostanou živý plot do formy.

Dlouhá životnost, vysoký výkon 
a dobití možné kdykoliv: 
vyměnitelný akumulátor 
s  lithiovou technologií pro dobu 
chodu cca 60 minut.
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 Název výrobku GARDENA elektrické 
nůžky na živý plot

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA elektrické nůžky na živý plot 
EasyCut

Lehké elektrické nůžky na živý plot 
s  ergonomicky tvarovanými držadly s velkým 
spouštěcím tlačítkem pro pohodlnou 
a bezpečnou práci v každé stříhací situaci.
Optimální geometrie nožů zajišťuje účinný, 
rychlý a čistý střih. 
Velká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem: 
chrání uživatele před zpětným nárazem při 
stříhání v blízkosti země. 
Chrání nože a zvyšuje jejich životnost.
Odlehčení kabelu v tahu – zabraňuje 
 náhodnému uvolnění prodlužovacího kabelu.
4-barevný displej.

GARDENA elektrické nůžky na živý plot 
ErgoCut

Komfortní elektrické nůžky na živý plot se 
stříhací jednotkou otočnou o 90° – uživatel 
vždy stojí u živého plotu v ideální stříhací 
pozici.
Ergonomicky tvarované držadlo – pohodlná 
a bezpečná práce v každé stříhací pozici.
Nová geometrie nožů a laserem řezané přesné 
nože drží stříhaný materiál a zajišťují účinný, 
rychlý a čistý střih. 
Velká životnost nožů. 
Ochrana před zpětným nárazem: 
chrání uživatele před zpětným nárazem při 
stříhání v blízkosti země. 
Chrání nože a zvyšuje jejich životnost.
Odlehčení kabelu v tahu – zabraňuje 
 náhodnému uvolnění prodlužovacího kabelu.
4-barevný displejový karton.

GARDENA elektrické nůžky na živý plot 
HighCut 48

Komfortní nůžky na živý plot pro pohodlné 
stříhání vysokých živých plotů z bezpečného 
místa na zemi – teleskopické až do výšky 2 m, 
dosah cca 3 m.
Výkyvná hlava umožňuje stříhat jak vršky 
živých plotů, tak půdopokryvné rostliny.
S otočnou stříhací jednotkou 90° – uživatel 
stojí vždy v ideální stříhací pozici vedle živého 
plotu. 
Ergonomicky tvarované rukojeti – pohodlná 
a bezpečná práce v každé stříhací pozici.
Nová geometrie nožů a laserem řezané přesné 
nože dobře drží stříhaný materiál pro účinný, 
rychlý a čistý střih. 
Velká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem: 
chrání uživatele před zpětným nárazem při 
stříhání v blízkosti země. 
Chrání nože a zvyšuje jejich životnost.
Odlehčení kabelu v tahu – zabraňuje 
 náhodnému uvolnění prodlužovacího kabelu.
4-barevný displejový karton.

8870-20 887007    1

Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 42
Délka nožů: 42 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Výkon: 400 W.

8871-20 887106    1

Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 46
Délka nožů: 46 cm.
Vzdálenost zubů: 20 mm.
Výkon: 450 W.

8875-20 887502    1

Elektrické nůžky na živý plot ErgoCut 48
Délka nožů: 48 cm.
Vzdálenost zubů: 27 mm.
Výkon: 550 W.

8876-20 887601    1

Elektrické nůžky na živý plot ErgoCut 58
Délka nožů: 58 cm.
Vzdálenost zubů: 27 mm.
Výkon: 550 W.

8880-20 888004    1

Délka nožů: 48 cm.
Vzdálenost zubů: 27 mm.
Výkon: 550 W.
Teleskopické: + 62 cm.

GARDENA ošetřující sprej

Ideální pro péči o zahradní nářadí.
Nízká viskozita, zlepšuje kluzné vlastnosti 
a snižuje opotřebení pohyblivých dílů.
Rozpouští špínu a zabraňuje korozi kovových 
dílů.
Je biologicky rozložitelný.
Je úsporný a rovnoměrně rozprašuje.
Na atraktivní podložce.

2366-20 236607   12

Obsah 200 ml. 
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 Název výrobku GARDENA akumuláto-
rové nůžky na živý plot

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA akumulátorové nůžky na živý 
plot EasyCut 50-Li

Lehké akumulátorové nůžky na živý plot 
s ergonomicky tvarovanými rukojetěmi 
s velkým spouštěcím tlačítkem pro pohodlné 
a bezpečné spouštění v každé stříhací situaci.
Optimalizovaná geometrie nožů zajišťuje 
účinný, rychlý a čistý střih. Vysoká životnost 
nožů. Ochrana před zpětným nárazem: chrání 
uživatele před zpětným nárazem při stříhání 
v blízkosti země. Chrání nože a zvyšuje jejich 
životnost. Optimální kapacita akumulátoru pro 
účinnou práci min. 30 min. (doba chodu 
60 min.). Vyměnitelný lithiový akumulátor pro 
různé výrobky.
4-barevný displejový karton.

8873-20 887304   1

Délka nožů: 50 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Doba chodu: cca 60 min.

GARDENA akumulátorové nůžky na živý 
plot ErgoCut 48-Li

Komfortní akumulátorové nůžky na živý plot 
se stříhací jednotkou otočnou o 90° – uživatel 
stojí vždy v ideální stříhací pozici vedle živého 
plotu. Ergonomicky tvarované rukojeti – 
pohodlná a bezpečná práce v každé stříhací 
pozici. Nová ergonomie nožů a laserem 
řezané přesné nože drží stříhaný materiál a 
zajišťují účinný, rychlý a čistý střih. 
Vysoká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem: 
chrání uživatele před zpětným nárazem při 
stříhání v blízkosti země. 
Chrání nože a zvyšuje jejich životnost.
Optimální kapacita akumulátoru pro účinnou 
práci min. 30 min. (doba chodu cca 60 min.).
Vyměnitelný lithiový akumulátor pro různé 
výrobky.
4-barevný displejový karton.

8878-20 887809   1

Délka nožů: 48 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Doba chodu: cca 60 min.

GARDENA akumulátorové nůžky na živý 
plot HighCut 48-Li

Komfortní nůžky na živý plot pro pohodlné 
stříhání vysokých živých plotů z bezpečného 
místa na zemi – teleskopické až do 2 m –>
dosah cca 3 m. Výkyvná hlava umožňuje stříhat 
jak vršky živých plotů, tak půdo pokryvné
rostliny. Se stříhací jednotkou otočnou o 90° – 
uživatel stojí vždy v ideální stříhací pozici vedle 
živého plotu.
Ergonomicky tvarované rukojeti – pohodlná 
a bezpečná práce v každé stříhací pozici.
Nová geometrie nožů a laserem řezané přesné 
nože dobře drží stříhaný materiál pro účinný, 
rychlý a čistý střih. Velká životnost nožů.
Ochrana před zpětným nárazem: chrání 
uživatele před zpětným nárazem při stříhání 
v blízkosti země. Chrání nože a zvyšuje jejich 
životnost.
Optimální kapacita akumulátoru pro účinnou 
práci min. 30 min. (doba chodu cca 60 min.).
Vyměnitelný lithiový akumulátor pro různé 
výrobky.
4-barevný displejový karton.

8882-20 888202   1

Délka nožů: 48 cm.
Vzdálenost zubů: 16 mm.
Teleskopické: + 62 cm.
Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Doba chodu: cca 60 min.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion 
18 V / 1,6 Ah

Silný, spolehlivý zdroj energie pro různé 
výrobky GARDENA. Lithiové akumulátorové 
články, nenáročné na údržbu: vždy připravené 
k použití – dobíjení je možné kdykoliv.
Nízká hmotnost. 4-barevný displejový karton.

8839-20 883900   2

Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
Hmotnost: 420 g.

8872-20 887205   1

Novinka Délka nožů: 42 cm.
 Vzdálenost zubů: 16 mm.
 Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
 Doba chodu: cca 60 min.

GARDENA nůžky na živý plot EasyCut 42 
Accu

Lehké akumulátorové nůžky na živý plot 
s ergonomicky tvarovanou rukojetí a snadnou 
manipulací.
Optimalizovaná geometrie nožů zajišťuje 
účinný, rychlý a čistý střih.
Výkonný akumulátor NiMH pro velký stříhací 
výkon.
Vyměnitelný akumulátor NiMH je vhodný také 
pro trimmer SmallCut 300 Accu.
4-barevný displejový karton.

8834-20 883405   2

Novinka Náhradní akumulátor NiMH 18 V / 1,6 Ah 
 (bez vyobr.)
 Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
 Hmotnost: 570 g.



128

GARDENA akumulátorové nůžky na keře

 Název výrobku GARDENA akumuláto-
rové nůžky na keře

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

8898-20 889803   1

Doba chodu: až do cca 50 min.
Délka střihu: 30 cm.
Max. průměr stříhané větve: 8 mm.
Hmotnost: 1.600 g.

GARDENA akumulátorové nůžky na keře 
ComfortCut 30

Pro pohodlný zpětný řez mladých živých plotů 
a keřů bez přívodní šňůry.
Výkonné lithium-iontové akumulátorové 
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Ergonomická rukojeť. 
Dodatečný úchop ulehčuje manipulaci.
Vysoká průtažná síla pro nejlepší výsledky 
stříhání.
S ochranou dorazu: chrání před zpětným 
nárazem při stříhání u země.
Kompletně s chráničem nožů a nabíječkou.
Možnost dovybavení teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.

GARDENA akumulátorové nůžky na keře.
Pohodlné, výkonné – pro přesný tvarovací 
střih.

Uskutečňování kreativních nápadů

Přesné koule, kužely nebo spirály, 
umělecky přistřižené sochy nebo 
účinný střih keřů a malých živých 
plotů – nic není problém!

Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut

Skvělá ergonomie.

Akumulátorové nůžky na trávu a keře 
 ClassicCut

Šikovné, lehké a obratné.

Akumulátorové nůžky na keře 30 ComfortCut

Pohodlné a výkonné.
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 Název výrobku GARDENA akumuláto-
rové nůžky na keře

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

8895-20 889506   3

Doba chodu: až do cca 90 min.
Délka střihu: 18 cm.
Hmotnost: 950 g.

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu 
a nůžky na keře ComfortCut

Atraktivní kompletní nabídka s cenovým 
zvýhodněním.
Pro stříhání okrajů trávníků, tvarovací a zpětný 
střih a zastříhávání keřů.
4-barevný obal.

8897-20 889704   3

Obsah:
1 x akumulátorové nůžky ComfortCut,
1 x nože na trávu a tvarování keřů 8 cm,
1 x nože na keře 18 cm.

GARDENA akumulátorové nůžky na trávu 
a keře ClassicCut – sada

Atraktivní kompletní nabídka s cenovým 
zvýhodněním.
Ke stříhání okrajů trávníku a tvarování keřů.
4-barevný obal.

8887-20 888707   3

Obsah:
1 x akumulátorové nůžky ClassicCut,
1 x nože na trávu a keře 8 cm,
1 x nože na keře 12,5 cm.

GARDENA teleskopická otočná násada

Pro vzpřímené držení těla při stříhání okrajů 
trávníku a půdopokryvných rostlin a větší 
dosah u vyšších živých plotů nebo u bočního 
tvarovacího střihu.
Vhodná pro všechny GARDENA akumuláto-
rové nůžky. 
Rychlá a snadná montáž díky bezkabelovému 
zástrčnému spojení.
Ergonomická rukojeť: perfektně se drží.
Oboustranně otočná po 45°.
Plynule výškově nastavitelná od 85 do 120 cm 
k přizpůsobení se tělesné výšce uživatele 
a pracovní situaci. 
Druhá možnost úchopu, ideální při používání 
akumulátorových nůžek na keře.
4-barevný displejový karton.

8899-20 889902   3

GARDENA nože na trávu a tvarování keřů

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut. 4-barevný displejový karton.

GARDENA nože na keře 12,5 cm

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut. 4-barevný displejový karton.

GARDENA nože na keře 18 cm

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut. 4-barevný displejový karton. 

2340-20 234009   4*

Šířka střihu: 8 cm.

2342-20 234207   4*

Délka střihu: 12,5 cm.

2343-20 234306   4*

Délka střihu: 18 cm.

* Prodej pouze v kompletním balení po 4 kusech!

GARDENA akumulátorové nůžky na keře 
ComfortCut

Pro pohodlný tvarovací střih keřů, 
k zastřihávání výhonků, ke stříhání keřů 
a křovin. 
Výkonné lithium-iontové akumulátorové 
články, nenáročné na péči.
S LED-ukazatelem stavu nabití akumulátoru.
Výkyvná komfortní rukojeť pro optimální 
přizpůsobení se přirozenému držení ruky.
Vysoká průtažná síla pro nejlepší výsledky 
stříhání.
Vyměnitelné kvalitní nože, přesně broušené, 
s antiadhezivním povlakem. 
Jedinečná výměna nožů: rychle, snadno 
a bezpečně – bez nářadí.
Kompletně s chráničem nožů a nabíječkou.
Přestavitelné na nůžky na trávu a tvarování 
keřů.
Možnost dovybavení teleskopickou násadou.
4-barevný displejový karton.
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 Název výrobku GARDENA elektrický/
akumulátorový zahradní 
vysavač/foukač

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

9332-20 962537   1

Novinka Výkon: 3.000 W.
 Rychlost vyfoukávání: 350 km/h.
 Sací výkon: 168 l/s.
 Redukce objemu:  16 : 01.
 Objem sběrného vaku: 45 l.

9333-20 962544   1

Novinka Výkon: 18 V / 1,6 Ah.
 Rychlost vyfoukávání: 190 km/h.
 Max. pracovní doba: 15 minut

GARDENA zahradní vysavač/foukač 
ErgoJet 3000

Výkonný vysavač/foukač s optimálním 
rozložením hmotnosti a skvělou manipulací.
Snadná změna mezi sací a foukací funkcí bez 
použití nářadí díky novému a patentovanému 
designu.
Nastavitelná rychlost pro lepší řízení při 
sfoukávání listí.
Integrovaný drtič pro výraznou redukci 
objemu a kratší čas pro kompostování. 
Velký sběrný vak, který se snadno 
vyprazdňuje.
Rukojeť s měkkými prvky pro pohodlnou 
manipulaci.
Škrabka k odstraňování vlhkého listí. 
4-barevný displejový karton. 

GARDENA univerzální foukač 
AccuJet 18-Li

Lehký foukač se snadnou obsluhou.
Ergonomická rukojeť pro perfektní rozdělení 
hmotnosti.
Snadné skladování.
Rukojeti s měkkými prvky pro pohodlnou 
manipulaci.
Včetně lithium-iontového akumulátoru a 
nabíječky.
Vyměnitelný akumulátor Li-Ion, použitelný pro 
různé výrobky.
4-barevný displejový karton.

GARDENA elektrický/akumulátorový zahradní vysavač/foukač

Novinka: Zahradní vysavač a foukač – bez námahy odstraní listí a nečistoty

Moderní a výkonný

Patentovaná technologie pro snadnou změnu ze sací na foukací funkci.

S obzvláště pevným turbínovým a drticím kovovým kolem a nastavitelnou rychlostí 
je GARDENA ErgoJet 3000 ideálním pomocníkem při čištění zahrady.

Bez přívodní šňůry a výkonný

Ideální k rychlému a snadnému 
odstraňování listí a nečistot okolo domu 
a garáže nebo v zahradě.
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GARDENA nůžky na živý plot

 Název výrobku GARDENA
nůžky na živý plot

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA sortiment nůžek na
živý plot zaručuje moderní provedení
a osvědčenou kvalitu

Ať se jedná o tvarovací nebo velkoplošný střih: 
každý výrobek je optimálně vybaven pro 
 konkrétní účel použití.

Vynikající výsledky stříhání 
a pohodlná práce.

Integrovaný Technogel® pro 
optimální tlumení nárazů.

Nůžky na tvarování keřů 
Comfort

Pro přesný tvarovací střih.

Důvěra v osvědčené: tradiční 
materiály a solidní zpracování.

Kvalitní materiály a 
technické detaily 
poukazují na speciální 
charakter nářadí a dělají 
tyto nůžky obzvláště 
silné a robustní.

GARDENA nůžky na živý plot s převodem 
650 Premium

Obzvláště silné, robustní nářadí v kvalitním 
provedení pro profesionální stříhání živých 
plotů.
Široké, prokalené nože s lesklým povrchem.
Vlnitý výbrus.
Integrovaný odřezávač větví pro jednotlivé, 
tlustší větve.
Patentovaný převod pro vyšší výkon o 25 %.
Stabilní hliníková ramena a rukojeti s prvky 
z měkčeného plastu pro příjemné držení 
a vyšší komfort při stříhání.
Záruka 25 let.
Visačka se 4-barevnou informační kartou.

395-20 039505    2

Celková délka: 65 cm.
Délka nožů: 25 cm.
Nepovlakované nože.
Vlnitý výbrus.

GARDENA nůžky na tvarování keřů 
Comfort

Obzvláště vhodné pro přesný a pohodlný 
 tvarovací střih keřů jako např. zimostráz atd.
Velmi lehké – hmotnost pouze 615 g.
Ergonomický design pro práci bez únavy.
Optimální tlumení nárazů díky integrovaným 
gelovým podložkám z Technogelu® a náraz-
níkům s prvky z měkčeného plastu.
Snadný a přesný střih pomocí precizně 
broušených nožů s antiadhezivním povrchem.
S integrovaným odřezávačem drátu.
Záruka 25 let.
Visačka se 4-barevnou informační kartou.

399-20 039901    4

Celková délka: 40 cm.
Délka nožů: 18 cm
Nože s povlakem proti ulpívání.
Rovný výbrus.

319-20 031905   16

Nůžky na keře Comfort (bez vyobr.)
V displeji. Obsah: 16 x č.v. 399-20.

Prodej pouze v displeji s 16 kusy!
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 Název výrobku GARDENA
nůžky na živý plot

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA nůžky na živý plot 570 Comfort

Komfortní práce bez projevů únavy v každé 
pracovní situaci.
Optimální tlumení nárazů díky gelovým 
podložkám z technogelu® a nárazníkům 
s prvky z měkčeného plastu.
Obzvláště nízká hmotnost (pouze 690 g).
Nože s povlakem proti ulpívání rostlinných 
zbytků s odřezávačem větví.
Snadná péče, bez nutnosti údržby.
Rovný výbrus. Ideální pro přesný tvarovací 
střih.
Záruka 25 let.
Visačka se 4-barevnou informační kartou.

392-20 039208   4

Celková délka: 57 cm.
Délka nožů: 20 cm.
Nože s povlakem proti ulpívání.
Rovný výbrus.

GARDENA nůžky na živý plot s převodem 
600 Comfort

Technické provedení jako u č.v. 392.
Dodatečně s patentovaným převodem pro 
vyšší výkon o 46 %.
Hmotnost pouze 840 g.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

393-20 039307   4

Celková délka: 60 cm.
Délka nože: 23 cm.
Nože s povlakem proti ulpívání.
Rovný výbrus.

GARDENA nůžky na živý plot 700 T
Comfort

Obzvláště vhodné ke stříhání velkých, vyšších 
živých plotů.
Teleskopická hliníková posuvná ramena
(+ 20 cm) pro velký dosah.
Dlouhé, stabilní nože s vlnitým výbrusem pro 
velmi hladký, efektivní střih.
Nože s povlakem proti ulpívání rostlinných 
zbytků.
Snadná péče, bez nutnosti údržby.
Odřezávač větví pro jednotlivé, tlustší větve.
Záruka 25 let.
Visačka se 4-barevnou informační kartou.

394-20 039406   4

Celková délka: 70 – 90 cm.
Délka nože: 25 cm.
Nože s povlakem proti ulpívání.
Vlnitý výbrus.

GARDENA nůžky na živý plot 540 FSC® 
 Classic pure

Hladký, efektivní střih živých plotů a pohodlná 
manipulace díky stabilním nožům s vlnitým 
výbrusem a ergonomicky tvarovaná dřevěná 
ramena (dřevo certifikováno FSC®).
Robustní s dlouhou životností.
Snadná péče, bez nutnosti údržby.
Integrovaný odřezávač větví pro jednotlivé, 
tlustší větve.
Záruka 25 let.
Visačka se 4-barevnou informační kartou.

391-20 039109   4

Celková délka: 54 cm.
Délka nože: 23 cm.
Nože s povlakem proti ulpívání.
Vlnitý výbrus.

GARDENA nůžky na živý plot 540 FSC® 
 Classic pure

Hladký, efektivní střih živých plotů a pohodlná 
manipulace díky stabilním nožům s vlnitým 
výbrusem a ergonomicky tvarovaným 
dřevěným ramenům.
Robustní s dlouhou životností.
Integrovaný odřezávač větví pro jednotlivé, 
tlustší větve.
Záruka 25 let.
Visačka se 4-barevnou informační kartou.

398-20 039802   4

Celková délka: 54 cm.
Délka nožů: 23 cm.
Nože s lesklým pozinkováním.
Vlnitý výbrus.

GARDENA nůžky na živý plot 510 FSC® 
 Classic pure

Obzvláště vhodné pro přesný tvarovací střih 
díky krátkým, stabilním nožům s rovným 
výbrusem a ergonomicky tvarovaným 
dřevěným ramenům.
Robustní s dlouhou životností.
Integrovaný odřezávač větví pro jednotlivé, 
tlustší větve.
Záruka 25 let.
Visačka se 4-barevnou informační kartou.

397-20 039703   4

Celková délka: 51 cm.
Délka nožů: 20 cm.
Nože s lesklým pozinkováním.
Rovný výbrus.
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GARDENA zahradní nůžky

 Název výrobku GARDENA
zahradnické nůžky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Pro každého správné nůžky

Pro milovníky solidních 
nástrojů na stříhání

Velmi solidní profesionální nůžky 
s hliníkovými držadly.

Silné, ergonomické a moderní

Klasické zahradní nůžky se 
všemi vlastnostmi, kterými se 
vyznačují dobré nůžky.

Díky jasné struktuře sortimentu, 
promyšlené ergonomii, přesvědčivé 
kvalitě a vlastnostem výrobků je 
 sortiment firmy GARDENA tak 
úspěšný.

Větší střihací výkon, větší komfort

S vynikající ergonomií, držadly s prvky 
z měkčeného plastu a možností nastavení 
rozevření podle velikosti ruky uživatele.

GARDENA zahradní nůžky Premium

Precizně broušené, horní nůž z ušlechtilé 
oceli, spodní nůž kovaný, přebrousitelné
Se žlábkem pro odvod mízy a odřezávačem 
drátu.
Velmi pevné hliníkové profilované rukojeti se 
2 pozicemi úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Záruka 25 let.
4-barevná samoobslužná blistrová karta.

8702-20 870207   5

Zahradní nůžky BP 50 Premium
Stabilní profesionální zahradní nůžky s vyměnitelnými 
noži pro přesné stříhání květin,
výhonků a větví.
Nastavitelný kloub.
Skloněná hlava nůžek.
Max. průměr stříhané větve:
22 mm.

8701-20 870108   5

Zahradní nůžky BP 30 Premium
Obzvláště solidní profesionální zahradní nůžky 
s vyměnitelnými noži pro přesný střih květin a mladých 
výhonků.
Max. průměr stříhané větve:
20 mm.

GARDENA ráčnové nůžky SmartCut 
Comfort

Obzvláště silné a pohodlné zahradní nůžky 
pro lehký a výjimečně ergonomický střih 
silnějších větví. 
Ráčna funguje v závislosti na průměru větve. 
Silné větve lze lehce a pohodlně přestříhnout 
pomocí ráčnového převodu „na tři tahy“.
Horní nůž s antiadhezivním povlakem, 
precizně broušený.
Hliníkové komfortní rukojeti s měkčenými 
prvky.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Průměr stříhané větve: max. 22 mm.
Záruka 25 let.
4-barevná blistrová karta.

8798-20 879804   5

Nůž
®
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GARDENA zahradní nůžky Comfort

Obzvláště komfortní a ergonomické zahradní 
nůžky s velmi úzkou střihací hlavou pro 
přesný střih vinné révy, květin, mladých 
výhonků a čerstvého dřeva.
Variabilní šířka rozevření rukojetí.
Nože s povlakem proti ulpívání rostlinných 
zbytků.
Precizně broušené.
Se žlábkem pro odvod mízy a odřezávačem 
drátu.
Hliníkové rukojeti s prvky z měkčeného plastu 
se 2 pozicemi úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. průměr stříhané větve: 22 mm.
Záruka 25 let.

8792-20 879200    5

4-barevná informační karta.

8792-30 879231    5

Volně v krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 5 kusy!

GARDENA kovadlinkové zahradní nůžky 
Comfort

Obzvláště komfortní a ergonomické 
 kovadlinkové zahradní nůžky na stříhání 
starších, dřevnatých větví a výhonků.
Variabilní šířka rozevření rukojetí.
Horní nůž s povlakem proti ulpívání 
 rostlinných zbytků.
Precizně broušené.
Kovová kovadlinka s protiskluzovou vrstvou.
Hliníkové rukojeti s prvky z měkčeného plastu 
se 2 pozicemi úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. průměr stříhané větve: 22 mm.
Záruka 25 let.

8793-20 879309    5

4-barevná informační karta.

8793-30 879330    5

Volně v krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 5 kusy!

GARDENA zahradní nůžky Comfort

Obzvláště komfortní a ergonomické zahradní 
nůžky s velmi úzkou střihací hlavou pro přesný 
střih vinné révy, květin, mladých výhonků a 
čerstvého dřeva. Variabilní šířka rozevření 
 rukojetí. Nože s povlakem proti ulpívání rost-
linných zbytků. Precizně broušené. Se žlábkem 
pro odvod mízy a odřezávačem drátu. 
Komfortní rukojeti s prvky z měkčeného plastu 
se 2  pozicemi úchopu pro silný a rychlý střih. 
Jednoruční bezpečnostní uzávěr. Max. průměr 
stříhané větve: 22 mm. Záruka 25 let.

8790-20 879002    5

4-barevná informační karta.

8790-30 879033    5

Volně v krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 5 kusy!

GARDENA zahradní nůžky s krátkou
hlavou Comfort

Obzvláště komfortní a ergonomické zahradní 
nůžky pro stříhání květin, mladých výhonků 
a čerstvého dřeva.
Variabilní šířka rozevření rukojetí.
Skloněná stříhací hlava s noži s anti-
adhezivním povlakem.
Precizně broušené.
Se žlábkem pro odvod mízy.
Komfortní rukojeti s prvky z měkčeného plastu 
a 2 pozicemi úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. průměr stříhané větve: 22 mm.
Záruka 25 let.

8788-20 878807    5

4-barevná informační karta.

8788-30 878838    5

Volně v krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 5 kusy!

8789-20 878906   30

Zahradní nůžky s krátkou hlavou Comfort
V displeji. Obsah: 30 x č.v. 8788.

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

GARDENA zahradní nůžky Comfort

Obzvláště komfortní a ergonomické zahradní 
nůžky pro stříhání květin, mladých výhonků 
a čerstvého dřeva. Skloněná stříhací hlava 
s noži s antiadhezivním povlakem. Precizně 
broušené. Se žlábkem pro odvod mízy.
Komfortní rukojeti s prvky z měkčeného plastu 
a 2 pozicemi úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. průměr stříhané větve: 20 mm.
Záruka 25 let.

8785-20 878500    5

4-barevná informační karta.

8785-30 878531    5

Volně v krabici.

Prodej pouze v kompletním množství s 5 kusy! 

GARDENA kovadlinkové zahradní nůžky 
Comfort

Obzvláště komfortní a ergonomické kovadlin-
kové zahradní nůžky na stříhání starších, 
dřevnatých větví a výhonků. Skloněná stříhací 
hlava s nožem s antiadhezivním povlakem.
Precizně broušený. 
Rukojeti s prvky z měkčeného plastu se 
2 pozicemi úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. průměr stříhané větve: 20 mm.
Záruka 25 let.

8787-20 878708    5

4-barevná informační karta.

8787-30 878739    5

Volně v krabici.

Prodej pouze v kompletním množství s 5 kusy!
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GARDENA univerzální zahradní nůžky
Classic

Univerzální využití. Např. ke sběru jahod, ke 
stříhání tenkých výhonků, provazu nebo drátu.
Skloněná stříhací hlava s noži z nerezavějící 
ušlechtilé oceli. Spodní nůž se speciálním 
ozubeným  výbrusem a odřezávačem drátu.
Ergonomicky tvarované rukojeti s 2 pozicemi 
úchopu. Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. Ø stříhané větve: 12 mm. Záruka 25 let.

8759-20 875905   10

4-barevná informační karta.

8759-30 875936   10

Volně v displejové krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy!

GARDENA nůžky na vinnou révu Classic

S extra úzkou stříhací hlavou pro precizní střih 
vinné révy a výhonků. Skloněná stříhací hlava.
Horní nůž s povlakem proti ulpívání  rostlinných
zbytků, spodní nůž z nerezavějící ušlechtilé 
oceli. Precizně broušené. Se žlábkem pro 
odvod mízy a odřezávačem drátu.
Ergonomicky tvarované rukojeti se 2 pozicemi 
úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. Ø stříhané větve: 20 mm. Záruka 25 let.

8757-20 875707   10

4-barevná informační karta.

8757-30 875738   10

Volně v displejové krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy!

GARDENA zahradní nůžky Classic

Klasické zahradní nůžky ke stříhání květin 
nebo mladých výhonků.
Skloněná stříhací hlava s noži s protiulpívacím 
povlakem, precizně broušené, žlábek pro 
odvod mízy a odřezávač drátu.
Ergonomicky tvarované rukojeti s 2 pozicemi 
úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. Ø stříhané větve: 18 mm.
Záruka 25 let.

8754-20 875400   10

4-barevná informační karta.

8754-30 875431   30

Volně v displejové krabici.

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

GARDENA kovadlinkové zahradní nůžky 
Classic

Klasické kovadlinkové nůžky ke stříhání 
starších, dřevnatých větví a větviček.
Skloněná střihací hlava s horním nožem 
s protiulpívacím povlakem a precizním 
 výbrusem. Ergonomicky tvarované rukojeti 
s 2 pozicemi úchopu pro silný a rychlý střih.
Jednoruční bezpečnostní uzávěr.
Max. Ø stříhané větve: 18 mm.
Záruka 25 let.

8755-20 875509   10

4-barevná informační karta.

8755-30 875530   30

Volně v displejové krabici.

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

GARDENA nůžky na růže

Čtyři funkce v jedněch nůžkách:
Stříhání/pevné držení/odstraňování trnů/
rozmačkání konce stonku.
Nože z nerezavějící oceli.
Záruka 25 let.

 359-20 035903   10

4-barevná informační karta.

GARDENA SchnippSchnapp

Komfortní, praktické víceúčelové nůžky pro 
kuchyni i zahradu. Ideální ke stříhání květin, 
bylinek, provazů, drátu, papíru, plastů atd. 
Speciálně broušené ostří z ušlechtilé oceli, 
nerezavějící. Možno prát v myčkách nádobí.
Ergonomický design a rukojeti z měkčených 
prvků. 
Pro leváky i praváky. 
Celková délka: 180 mm.
Záruka 25 let.

GARDENA SchnippSchnapp XL

Komfortní a přesné víceúčelové nůžky pro 
domácnost a hobby. 
Ideální ke stříhání papíru, tapet, kůže, textilu, 
provazů atd. Dělají velmi přesné dlouhé, rovné 
střihy. Speciálně broušené ostří z ušlechtilé 
oceli, nerezavějící. Možno prát v myčkách 
nádobí. Ergonomický design a rukojeti 
s měkkými prvky. Pro leváky i praváky.
Celková délka: 210 mm.
Záruka 25 let.

8704-20 870405   10

4-barevná informační karta.

8704-30 870450   10

Volně v displejové krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy!

8705-20 870504   10

4-barevná informační karta.

8705-30 870559   10

Volně v displejové krabici.

Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy!
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GARDENA nůžky na větve

S lehkostí k větší střihací 
síle

Pro milovníky zahrad.

S důrazem na techniku a design.

S vybavením Premium.

Kovaný nůž, převod a dvakrát 
zahnutá hliníková profilovaná 
ramena.

Nůžky na větve Comfort

Ultra lehké, výkonné a moderní.

Pro všechny, kteří kladou důraz na lehký, 
čistý střih a optimální ergonomii.

Patentovaný ozubený převod a téměř 
profesionální střih s úsporou síly 38 %.

Nůžky na větve Classic

Solidní vstupní výrobek ke stříhání čerstvých nebo 
starších suchých větví.

Výkonné stříhání na  poloprofesionální úrovni.

Inovativní řešení a nejmodernější 
 materiály zajišťují zvlášť velký komfort 
a vynikající výsledky stříhání.

Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort

Obzvláště silné a pohodlné.

Díky moderní ráčnové funkci lze bez námahy 
ustřihnout velmi silné větve a tvrdé dřevo.

Ergonomické rukojeti s měkkými prvky pro 
pohodlnou práci a bezpečné držení.
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GARDENA nůžky na větve 780 BL Premium

Profesionální nůžky na větve s přesným ostřím 
umožňující šetrné a přesné stříhání rostlin.
Vyměnitelné nože ze speciální oceli, spodní 
nůž kovaný.
Ergonomicky tvarovaná držadla pro optimální 
přenos síly s dvakrát zahnutými, mimořádně 
pevnými hliníkovými profilovanými rameny.
Převodový poměr.
Skloněná hlava, nastavitelné klouby.
20,4-násobné zesílení použité síly díky 
 pákovému převodu.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

8711-53 871136   2

Celková délka: 780 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 42 mm.

GARDENA nůžky na větve 700 B Premium

Kvalitní řez díky přesnému ostří.
Vyměnitelné nože ze speciální oceli, spodní 
nůž kovaný.
Ergonomicky tvarovaná držadla pro optimální 
přenos síly s dvakrát zahnutými, mimořádně 
pevnými hliníkovými profilovanými rameny.
Skloněná hlava, nastavitelné klouby.
18-násobné zesílení použité síly díky jednodu-
chému pákovému převodu.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou
informační kartou.

8710-53 871037   2

Celková délka: 700 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 40 mm.

GARDENA nůžky na větve 650 B Premium

Přesné ostří.
Velmi pevná profilovaná držadla z eloxova-
ného hliníku.
Neklouzavé rukojeti. Skloněná střihací hlava.
Zdvojené tlumiče dorazu na ochranu 
zápěstních kloubů.
16-násobné zesílení použité síly díky jednodu-
chému pákovému převodu.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou
informační kartou.

8708-53 870832   2

Celková délka: 650 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 40 mm.

GARDENA ráčnové nůžky na větve 
 SmartCut Comfort

Výjimečně silné a pohodlné kovadlinkové 
nůžky na větve.
Ideální ke stříhání silných větví a tvrdého 
dřeva.
Moderní technologie SmartCut: 4-stupňový 
ráčnový mechanismus se v případě potřeby 
aktivuje automaticky.
Díky inovované mechanice lze přestřihnout 
také silnější větve bez námahy až na „čtyři 
tahy“. 
Přesně broušený vrchnní nůž s antiadhezivním 
povlakem.
Oválná hliníková ramena pro velkou stabilitu 
při nízké hmotnosti.
Ergonomické rukojeti s měkkými prvky pro 
pohodlnou práci a bezpečné držení.
Záruka 25 let.
Visačka se 4-barevnou informační kartou.

8773-20 877305   2

Celková délka: 590 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 45 mm.
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GARDENA nůžky na větve 500 BL Comfort

Ultra lehké, šikovné a silné.
Ideální ke stříhání čerstvého dřeva.
Nový, patentovaný ozubený převod s úsporou 
síly 38 %.
Precizně broušené nože s povlakem proti 
ulpívání rostlinných zbytků a optimální 
 geometrií pro lehký, čistý střih.
Extra lehká, ergonomicky tvarovaná ramena 
z plastu a rukojeti umožňují pohodlnou práci 
bez únavy.
Dvojité nárazníky chrání klouby.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

8770-53 877039   2

Celková délka: 500 mm.
Celková hmotnost: 620 g.
Max. Ø stříhané větve: cca 35 mm.

GARDENA nůžky na větve 500 AL Comfort

Ultra lehké, šikovné a silné.
Ideální ke stříhání tvrdých, suchých větví.
Nový, patentovaný ozubený převod s úsporou 
síly 38 %.
Precizně broušený horní nůž s povlakem proti 
ulpívání rostlinných zbytků a optimální stříhací 
geometrie pro čistý, hladký střih.
Vyměnitelná kovadlinka.
Extra lehká, ergonomicky tvarovaná ramena 
z plastu a rukojeti umožňují pohodlnou práci 
bez únavy.
Dvojité nárazníky chrání klouby.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

8771-53 877138   2

Celková délka: 500 mm.
Celková hmotnost: 600 g.
Max. Ø stříhané větve: cca 35 mm.

GARDENA teleskopické nůžky na větve
650 BT Comfort

Větší dosah, větší síla.
Dvoubřité nůžky na větve s teleskopickými 
hliníkovými výsuvnými rameny (+ 25 cm).
Ideální pro čerstvé dřevo.
Speciální tvar nože drží stříhaný materiál 
v optimální oblasti stříhání – pro lehký, 
čistý střih.
Precizně broušené nože s nepřilnavým 
 povlakem. Snadná péče, bezúdržbové.
Dvojité nárazníky šetří klouby.
Ergonomicky tvarované rukojeti pro 
 pohodlnou práci a bezpečné držení.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

8772-53 877237   2

Celková délka: 650 – 900 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 42 mm.

GARDENA nůžky na větve 870 BL/780 BL 
Comfort

Přesný řez více chránící rostlinu díky tvrzeným 
přesným nožům.
Horní nůž s dutým výbrusem.
Výhodami antiadhezivní úpravy jsou:
snadné stříhání, jednoduché čištění a ochrana 
před korozí.
Větší řezná síla díky převodovému 
 mechanismu (ve srovnání s jednoduchým 
pákovým převodem při stejném vynaložení 
síly).
Rukojeti se svorkou a s vrstvou proti skluzu 
pro větší bezpečnost a komfort.
Dvojité tlumiče dorazu chrání zápěstní klouby.
Oválná hliníková ramena nabízejí vysokou 
stabilitu a nízkou hmotnost.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

659-53 065931   2

Nůžky na větve 870 BL Comfort
Celková délka: 870 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 45 mm.

646-53 064637   2

Nůžky na větve 780 BL Comfort
Celková délka: 780 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 42 mm.
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GARDENA nůžky na větve 760 AL Comfort

Kovadlinkové nůžky s hladkým táhlým řezem.
Enormní úspora síly v důsledku převodového 
poměru.
Oválná hliníková páková ramena pro lehkou 
manipulaci a vysokou stabilitu.
Tvrzený jemně broušený nůž s povlakem proti 
ulpění rostlinných zbytků.
Vyměnitelná kovadlinka a řezný nůž.
Ergonomické rukojeti pro pohodlnou práci 
a bezpečné držení.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

643-53 064330   2

Celková délka: 760 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 42 mm.

GARDENA nůžky na větve 770 AL Comfort

Kovadlinkové nůžky s pákovým převodem.
Hladký táhlý řez.
Oválná hliníková páková ramena pro lehkou 
manipulaci a vysokou stabilitu.
Tvrzený jemně broušený nůž s povlakem proti 
ulpění rostlinných zbytků.
Vyměnitelná kovadlinka.
Ergonomické rukojeti pro pohodlnou práci 
a bezpečné držení.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

642-53 064231   4

Celková délka: 770 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 40 mm.

GARDENA nůžky na větve 680 A Classic

Klasické kovadlinkové nůžky na větve ke 
stříhání tvrdých, suchých větví.
Precizně broušený horní nůž s povlakem proti 
ulpívání rostlinných zbytků a nová stříhací 
geometrie pro optimální přenos síly a čistý, 
hladký střih.
Vyměnitelná kovadlinka.
Dvojité tlumiče dorazu chrání klouby.
Stabilní hliníková ramena a ergonomicky 
tvarované rukojeti se stopkou proti sklouznutí 
pro pohodlnou práci a bezpečné držení.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

8767-53 876735   4

Celková délka: 680 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 32 mm.

GARDENA nůžky na větve 680 B/460 B

Klasické nůžky na větve ke stříhání čerstvých 
větví.
Precizně broušený nůž s povlakem proti 
ulpívání rostlinných zbytků a nová stříhací 
geometrie pro optimální přenos síly a lehký, 
čistý střih.
Dvojité nárazníky šetří klouby.
Stabilní hliníková ramena a ergonomicky 
tvarované rukojeti se stopkou proti sklouznutí 
pro pohodlnou práci a bezpečné držení.
Záruka 25 let.
Závěsný plastový obal se 4-barevnou 
informační kartou.

8768-53 876834   4

Nůžky na větve 680 B Classic
Celková délka: 680 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 35 mm.

8769-53 876933   2

Nůžky na větve 460 B
Celková délka: 460 mm.
Max. Ø stříhané větve: cca 30 mm.
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GARDENA stříhací kopí na stromy a keře

 Název výrobku GARDENA
stromové nůžky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Specialisté na vysoké stromy a husté keře!

Dostanou se všude bez toho, aby se 
zachytávaly!

Lankový tažný systém kompletně uložený 
uvnitř násady.

Úzká, lehká stříhací hlava.

Výrazná úspora síly díky dodatečnému 
převodu.

Přesný a cílený střih, také v korunách 
stromů!

Bez žebříku, bezpečně a pohodlně ze 
země.

Úhel střihu je možné nastavit pohodlně
ze země – pro precizní střih větví v jakém-
koliv směru růstu.

StarCut 410 BL

Plynule teleskopické od 230 – 410 cm.

Tažné pouzdro se stop-
kou proti sklouzávání 
a přídavným T-držadlem 
pro ještě větší dosah.

Bezpečnostní uzávěr 
pro bezpečný transport 
a skladování.

GARDENA stříhací kopí na stromy a keře 
StarCut 160 BL

Snadné a pohodlné stříhání také v hustých 
keřích a stromech.
Bez zachytávání.
Kompletně uvnitř uložené táhlo.
Extra lehká a úzká stříhací hlava.
Individuálně ze země nastavitelný úhel střihu 
(200°) pro přesné stříhání větví v každém 
směru růstu.
Speciální tvar nože drží stříhaný materiál 
v optimální oblasti stříhání – pro lehký,
čistý střih.
Dodatečná úspora síly díky vnitřnímu 
 kladkovému převodu.
Precizně broušené nože s nepřilnavým 
 povlakem.
Tažné pouzdro se stopkou proti sklouzávání.
Přídavné T-držadlo pro ještě větší dosah 
(celkový dosah s uživatelem cca 3,5 m).
Extra lehká a stabilní hliníková tyč.
Bezpečnostní uzávěr.
Záruka 25 let.
Ochrana nože a 4-barevná informační karta.

8780-20 878005   4

Celková délka: 160 cm.
Max. Ø stříhané větve: cca 32 mm.

GARDENA teleskopické stříhací kopí na 
stromy StarCut 410 BL Comfort

Lehký, čistý a přesný střih také v korunách 
stromů.
Bez žebříku, bezpečně a pohodlně ze země.
Technické vybavení jako u č.v. 8780-20.
Dodatečně:
Hliníková tyč plynule teleskopicky nastavitelná 
od 230 do 410 cm bez nastavení táhla.
Celkový dosah s uživatelem cca 6,5 m.
Záruka 25 let.

8782-20 878203   2

Celková délka: 230 – 410 cm.
Max. Ø stříhané větve: cca 32 mm.
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GARDENA combisystem – stromové nůžky

Velké rozevření nůžek pro lehčí stříhání větví.
Tvrzený nůž s antiadhezivním povlakem pro 
čistý přesný řez.
Menší potřeba síly a pohodlnější tah za tažné 
lanko pomocí zavěšení na větve.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

302-20 030205   6

Max. Ø stříhané větve: cca 30 mm.
4,7 m netrhavého tažného lanka s tažným pouzdrem.
Výškově nastavitelná komfortní tažná rukojeť.
Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
ke stříhání ve výšce až cca 5 m.

GARDENA combisystem – stromové
nůžky S

Mimořádná úspora síly pomocí trojitého 
 kladkového převodu.
Velké rozevření nůžek pro lehčí stříhání větví.
Tvrzený nůž s antiadhezivním povlakem pro 
čistý přesný řez.
Menší potřeba síly a pohodlnější tah za tažné 
lanko pomocí zavěšení na větve.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

304-20 030403   6

Max. Ø stříhané větve: cca 36 mm.
4,7 m netrhavého tažného lanka s tažným pouzdrem.
Výškově nastavitelná komfortní tažná rukojeť.
Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
ke stříhání ve výšce až cca 5 m.

GARDENA combisystem – kovadlinkové 
stromové nůžky

Mimořádná úspora síly pomocí trojitého 
 kladkového převodu.
Velké rozevření nůžek pro lehčí stříhání větví.
Tvrzený nůž s antiadhezivním povlakem pro 
čistý přesný řez.
Menší potřeba síly a pohodlnější tah za tažné 
lanko pomocí zavěšení na větve.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

303-20 030304   6

Max. Ø stříhané větve: cca 36 mm.
4,7 m netrhavého tažného lanka s tažným pouzdrem.
Výškově nastavitelná komfortní tažná rukojeť.
Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
ke stříhání ve výšce až cca 5 m.

GARDENA combisystem –
teleskopické násady

Pro pohodlnou práci až do výšky cca 5 m.
Patentované spojení násady a neztratitelný 
upevňovací šroub.
S pohodlnou posuvnou objímkou a koncovou 
aretací zajištěnou proti pootočení se dají 
snadno vytahovat po 26 cm.
Lehký a stabilní z vysoce kvalitního duralu.
S opláštěním z plastu, které je příjemné pro 
pokožku, neklouzavou manipulaci.
Záruka 25 let.

3712-20 371209   4

Délka 210 – 390 cm.

Prodej pouze v kompletním balení po 4 kusech!

3711-20 371100   6

Délka 160 – 290 cm.

Prodej pouze v kompletním balení po 6 kusech!
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GARDENA elektrické / akumulátorové řetězové pily

Parametry CSI 4020-X CST 3519-X CST 3518 CST 2018-Li
Č.v. 8863-20 8862-20 8860-20 8865-20

Výkon 2.000 W 1.900 W 1.800 W 18 V / 2,6 Ah
Délka lišty 40 cm 35 cm 35 cm 20 cm
Rychlost 15 m/sec. 12 m/sec. 10 m/sec. 4 m/sec.
Napínání Quick-fit Quick-fit bez nářadí bez nářadí
Magnet ano ano ne ne
Kapacita olejové nádržky 180 ml 180 ml 150 ml 90 ml
Dodatečný olej ano ano ano ano

GARDENA řetězové pily: výkonné a moderní

Moderní technika, pohodlná 
 manipulace

Jedinečný systém Quick-fit.

U všech modelů napínání řetězu bez 
použití nářadí.

Skvělé parametry díky vysoké rychlosti 
řetězu a vysokému výkonu.

Snadná obsluha, optimální pro uživatele. 

Akumulátorová řetězová pila 
s vyměnitelným lithiovým akumulátorem.

Systém Quick-fit

Pro snadnou montáž a napínání řetězu 
bez použití nářadí.

Pouze v jednom pracovním kroku 
se lišta zafixuje a řetěz optimálně 
napne, není potřeba pracné zkoušení 
a  donastavování.

Akumulátorová 
řetězová pila

S lithiovým vyměnitelným 
 akumulátorem.

Silná a výkonná. 

Bez problémů pořeže 
dříví do průměru 20 cm.
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GARDENA elektrická řetězová pila 
CSI 4020-X

Výkonná inline-řetězová pila s optimálním 
vyvážením hmotnosti a optimální manipulací. 
Quick-fit - napínání řetězu jednou rukou a bez 
použití nářadí: pouze v jednom pracovním 
kroku se zafixuje lišta a optimálně napne 
řetěz.
Není nutné žádné další zkoušení 
a  donastavování.
Snadná montáž lišty její fixací přes 
 zabudovaný magnet.
Quick-stop: řetěz se zastaví do 0,15 sec.
Vysoká rychlost řetězu pro účinný výkon při 
vynaložení malé síly.
Snadná údržba díky rychlé kontrole stavu 
oleje přes průhledné okénko.
Zaoblená rukojeť: optimální v každé řezací 
situaci.
Rukojeti s měkkými prvky nabízí pevné 
a bezpečné držení.
Součástí dodávky je olej pro první použití.
4-barevný displejový karton.

GARDENA elektrická řetězová pila 
CST 3519-X

Silná řetězová pila s optimálním vyvážením 
hmotnosti a optimální manipulací.
Quick-fit - napínání řetězu jednou rukou a bez 
použití nářadí: pouze v jednom pracovním 
kroku se zafixuje lišta a optimálně napne 
řetěz.
Není nutné žádné další zkoušení 
a  donastavování.
Snadná montáž lišty její fixací přes 
 zabudovaný magnet.
Quick-stop: řetěz se zastaví do 0,15 sec.
Vysoká rychlost řetězu pro účinný výkon při 
vynaložení malé síly.
Snadná údržba díky rychlé kontrole stavu 
oleje přes průhledné okénko.
Zaoblená rukojeť: optimální v každé řezací 
situaci.
Rukojeti s měkkými prvky nabízí pevné 
a bezpečné držení.
Součástí dodávky je olej pro první použití.
4-barevný displejový karton.

GARDENA elektrická řetězová pila 
CST 3518

Pevná a silná. 
S optimálním vyvážením hmotnosti a optimální 
manipulací.
Napínání řetězu v několika krocích bez použití 
nářadí.
Quick-stop: řetěz se zastaví do 0,15 sec.
Vysoká rychlost řetězu pro účinný výkon při 
vynaložení malé síly.
Snadná údržba díky rychlé kontrole stavu 
oleje přes průhledné okénko.
Zaoblená rukojeť: optimální v každé řezací 
situaci.
4-barevný displejový karton.

8863-20 886307   1

Výkon: 2.000 W.
Délka lišty: 40 cm.
Rychlost: 15 m/sec.
Dělení řetězu: 3/8".

8862-20 886208   1

Výkon: 1.900 W.
Délka lišty: 35 cm.
Rychlost: 12 m/sec.
Dělení řetězu: 3/8".

8860-20 886000   1

Výkon: 1.800 W.
Délka lišty: 35 cm.
Rychlost: 10 m/sec.
Dělení řetězu: 3/8".

 Název výrobku GARDENA 
elektrické řetězové pily

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks
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GARDENA bio-olej na řetězy, 1 l

Čistě rostlinný olej na řetězy.
Nepoškozuje životní prostředí a je biologicky 
odbouratelný.
Možnost použití také za silných mrazů.

GARDENA řetěz pro řetězové pily

Dělení řetězu: 3/8".
Tloušťka vodicí patky: .050" (1,3 mm).

GARDENA lišta / řetěz – sada

Dělení řetězu: 3/8".
Tloušťka vodicí patky: .050" (1,3 mm).

GARDENA akumulátorová řetězová pila 
CST 2018 Li

Výkonná, bezpečná akumulátorová řetězová 
pila s vyměnitelnými lithiovým akumulátorem 
18 V / 2,6 Ah pro účinný a čistý řez. 
Optimální rychlost řetězu pro účinný výkon při 
vynaložení malé síly. 
Optimální kapacita akumulátoru: pořeže bez 
problémů 60 polen o průměru 8 cm.
Napínání řetězu v několika krocích bez použití 
nářadí.
Quick-stop: řetěz se zastaví do 0,15 sek.
Snadná údržba pomocí kontroly stavu oleje 
přes průhledné okénko.
Vyměnitelný akumulátor je možné použít pro 
různé výrobky. 
4-barevný displejový karton.

8865-20 886505   1

Výkon: 18 V / 2,6 Ah.
Délka lišty: 20 cm.
Rychlost: 4 m/sec.
Dělení řetězu: 3/8".

6006-20 600606   4

Objem: 1 l.

6007-20 600705   5

Řetěz 14"/35 cm.
Pro elektrické řetězové pily č.v. 8860 a 8862.

6008-20 600804   5

Řetěz 16"/40 cm.
Pro elektrické řetězové pily č.v. 8863.

6009-20 600903   3

GARDENA lišta/řetěz – sada 14"/35 cm.
Délka lišty. 35 cm.
Pro elektrické řetězové pily č.v. 8860 a 8862.

6010-20 601009   3

GARDENA lišta/řetěz – sada 16"/40 cm.
Délka lišty. 40 cm.
Pro elektrické řetězové pily č.v. 8863.

GARDENA náhradní akumulátor Li-Ion 
18 V / 2,6 Ah

Silný, spolehlivý zdroj energie pro GARDENA 
akumulátorové řetězové pily a různé výrobky 
GARDENA.
Lithiové akumulátorové články: vždy připravené 
k použití – dobití je možné kdykoliv.
Nízká hmotnost.
4-barevný displejový karton.

8835-20 883504   2

Výkon: 18 V / 2,6 Ah.
Hmotnost: 670 g.

GARDENA rychlonabíječka

Kompaktní rychlonabíječka s přehledným 
LED-ukazatelem, který poskytuje informace 
o stavu nabití akumulátoru.
Vhodná pro všechny GARDENA náhradní 
akumulátory 18 V, 25 V, 36 V.
4-barevný displejový karton.

8831-20 883108   1

Čas nabíjení:   18 V   ca. 45 min.
25 V   90 min.
36 V   60 – 120 min.

GARDENA řetěz pro řetězové pily

Dělení řetězu: 3/8".
Tloušťka vodicí patky: .043" (1,1 mm).

6011-20 601108   5

Řetěz 8"/20 cm.
Pro akumulátorové řetězové pily č.v. 8865.
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GARDENA zahradní pilky

 Název výrobku GARDENA
zahradnické pilky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Široký sortiment pro všechny práce spojené s řezáním kolem domu 
a na zahradě

Obloukové pilky

Vhodné pro silné větve a kmeny.

Kvalita řezu s dlouhou životností a snadná 
údržba:
Impulsně kalený, nerezavějící pilový list 
s jemným výbrusem zubů.

Bezpečná rukojeť a snadné vedení:
Komfortní rukojeť s ochranou před 
 dorazem a druhou možností uchopení na 
oblouku pilky.

Pohodlný, snadno nastavitelný šroubo-
vací mechanismus.

Pro čerstvé i suché dřevo.

Oblouková pilka 760

Pevná pilka s velmi vysokým obloukem, 
ideální pro řezání kmenů a silných větví.

Univerzální pilka

Tři kalené, nerezavějící pilové listy se 
speciálním výbrusem pro řezání dřeva, 
kovu a plastu.

Jednoduchý, neviklavý výměnný 
 mechanismus.

Komfortní rukojeť se stopkou proti 
sklouznutí.

Oblouková pilka 530

Do špičky vybíhající 
oblouk pro práce na 
úzkých místech.

Ideální pro péči 
o stromy.

GARDENA oblouková pilka 760 Comfort

Pevná pilka s extra vysokým obloukem, 
ideální pro řezání kmenů a silných větví.
Technické vybavení jako u č.v. 8747.
Záruka 25 let.
4-barevný informační sleeve.

8748-20 874809   6

Délka pilového listu: 760 mm.

GARDENA oblouková pilka 530 Comfort

Lehká, pevná pilka s do špičky vybíhajícím 
obloukem pro práce na úzkých místech.
Impulsně kalený, nerezavějící pilový list 
s jemným zoubkováním.
Šroubovací mechanismus pro maximální 
napnutí listu. Snadné a pohodlné nastavení.
Výměna pilového listu bez použití nářadí.
Stabilní ocelový oblouk, nerezavějící.
Tvar oblouku odolný vůči kroucení.
Komfortní rukojeť s ochranou proti nárazu.
Druhá možnost uchopení vepředu na oblouku 
pro bezpečné držení a snadné vedení.
Kompletně s chráničem pilového listu pro 
bezpečný transport a skladování.
Záruka 25 let.
4-barevný informační sleeve.

8747-20 874700   6

Délka pilového listu: 530 mm.

GARDENA univerzální pilka

Pro všechny práce spojené s řezáním kolem 
domu a na zahradě.
Tři kalené, nerezavějící pilové listy se speciálním
výbrusem pro řezání dřeva, kovu a plastu.
Jednoduchý, neviklavý výměnný mecha-
nismus.
Komfortní rukojeť s vnitřní vrstvou z měkče-
ného plastu a stopkou proti sklouzávání, 
dobře a bezpečně se drží v ruce.
Kompletně s chráničem a taškou pro sklado-
vání a bezpečný transport.
Celková délka: 420 mm.
Záruka 25 let.
4-barevný informační sleeve.

8749-20 874908   4
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 Název výrobku GARDENA
zahradnické pilky

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA combisystem – oblouková pilka

Použití volitelně buď jako ruční pilka nebo 
s teleskopickými násadami combisystému.
List pilky je otočný o 360°, délka 350 mm.
Aretace listu pilky proti přetočení.
Tvrzený list pilky s jemným řezným 
 zoubkováním. Seřiditelné upnutí listu.
Nerezové upínací prvky. Konstrukce 
 ocelového oblouku s antikorozní ochranou.
Záruka 25 let.
Se 4-barevným informativním sleeve.

691-20 069106   5

Doporučeno pro teleskopické násady combisystému 
pro práci ve výšce až cca 5 m.

GARDENA combisystem –
zahradní pilka 560 radiální

Zahnutý list pilky a impulsně tvrzené speciální 
tažné zoubkování s trojitým výbrusem pro 
obzvláště účinné řezání a hladký, čistý řez.
Nerezavějící díky pochromovanému listu pily.
S uvolňovacím hákem.
S očkem na zavěšení a chráničem zubů.
Nesklouzává ani při tažných pohybech.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

8752-20 875202   6

Doporučena pro teleskopické násady combisystému
pro práci ve výšce až 5 m.

GARDENA combisystem –
zahradní pilka ohnutá

Ohnutý list pilky a speciálně tvrzené zuby pro 
sílu šetřící řezání.
Chráněno proti korozi speciálním povlakem.
Nesklouzává ani při tažných pohybech.
Trhací hák.
Se závěsným očkem a chráničem zubů.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

8751-20 875103   6

Doporučena pro teleskopické násady combisystému 
pro práci ve výšce až 5 m.

GARDENA combisystem – zahradní pilka

K šetrnému, snadnému řezání větví.
Tvrzené hroty zubů.
Chráněna proti korozi speciálním povlakem 
listu.
Délka listu pily 325 mm, jakostní ocel, se 
závěsným očkem a chráničem zubů.
Nesklouzává ani při tažných pohybech.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

8750-20 875004   6

Doporučena pro teleskopické násady combisystému 
pro práci ve výšce až 5 m.

GARDENA zahradnická sklápěcí pilka 340

Technické detaily stejné jako u č.v. 662.
Celková délka 340 mm.
Záruka 25 let.

663-20 066303   5

GARDENA zahradnická sklápěcí pilka 470

Příruční, mnohostranná pilka hodící se pro 
všechny práce v zahradě.
Zajištění v otevřeném i uzavřeném stavu pro 
bezpečnou práci.
Impulsně tvrzené hroty řezných zubů.
S 3-násobným výbrusem pro obzvlášť snadné 
řezání.
Tvrzený, dutě broušený list pilky s jemným a
precizním výbrusem zubů pro čistý a hladký řez.
S očkem na zavěšení.
Celková délka 470 mm.
Záruka 25 let.
S 4-barevnou samoobslužnou informační 
kartou.

662-20 066204   5

GARDENA zahradnická pilka 520

Technické detaily jako u č.v. 660.
Celková délka 520 mm.
Záruka 25 let.

661-20 066105   3

GARDENA zahradnická pilka 400

Pro hladký řez čerstvého a suchého dřeva.
Impulzně tvrzené hroty řezných zubů s 
3-násobným výbrusem pro obzvlášť snadné 
řezání.
Vysoká výkonnost, dlouhá životnost a hladký 
průběh.
Tvrzený, dutě broušený list pilky s jemným a
precizním výbrusem zubů pro čistý a hladký řez.
Ochrana proti korozi – tvrdým chromováním 
listu pilky.
S očkem na zavěšení.
Celková délka 400 mm.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

660-20 066006   3
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 Název výrobku GARDENA postřikovače/
tlakové postřikovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA postřikovač 1 l Premium

Univerzální postřikovač pro vnitřní obytné 
prostory.
Technické vybavení jako u č.v. 805-20, 
dodatečně:
Nástavec trysky z ušlechtilé oceli, ocelový 
kroužek a tmavý zásobník pro skvělý vzhled.
4-barevná visačka.

806-20 080606    6

Plnicí množství 1 litr.

GARDENA postřikovač 0,5 l a 1 l Comfort

Univerzální postřikovač pro zahradu 
i domácnost.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť: perfektně 
se drží.
Rozstřikovací tryska plynule nastavitelná od 
plného paprsku až po jemnou mlhu.
Velký plnicí otvor ulehčuje naplnění 
z  vodovodního kohoutku.
Filtr na sací trubce k ochraně trysky před 
ucpáním.
S ukazatelem stavu naplnění.
4-barevná visačka.

804-20 080408   12

Plnicí množství 0,5 litru.

805-20 080507   12

Plnicí množství 1 litr.

GARDENA postřikovače/tlakové postřikovače

GARDENA postřikovače:
Ergonomické a pohodlné

GARDENA postřikovače se skvěle drží. Tlakové postřikovače s velmi velkým plnicím 
otvorem nabízí maximální komfort nejnáročnějším 
uživatelům.

Stupátka a ukazatel stavu naplnění ulehčují práci.

Od víceúčelového postřikovače s pumpičkou pro domácnost a zahradu 
až po zádový postřikovač pro  poloprofesionální zahradníky.
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 Název výrobku GARDENA postřikovače/
tlakové postřikovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA tlakový postřikovač 1,25 l 
Comfort

Univerzální tlakový postřikovač pro zahradu 
a domácnost. Ergonomická rukojeť pro pumpo-
vání i úchop pro pohodlnou manipulaci. 
Optimální tlumení nárazů při pumpování díky 
integrovanému tlumiči v rukojeti. S bezpečnost-
ním přetlakovým ventilem a ukazatelem stavu 
naplnění. Rozstřikovací tryska plynule nastavi-
telná od plného paprsku až po jemnou mlhu. 
Filtr na sací trubce k ochraně trysky před 
ucpáním. 4-barevná visačka.

814-20 081405    6

Plnicí množství 1,25 litru.
Maximální provozní tlak 3 bary.

GARDENA tlakový postřikovač 5 l

Pro péči o ochranu rostlin na zahradě.
S bezpečnostním přetlakovým ventilem 
a ukazatelem stavu naplnění.
Úhlová tryska plynule nastavitelná od plného 
paprsku až po jemnou mlhu.
Ergonomická rukojeť ve tvaru písmena D pro 
pohodlné pumpování.
Impulsní spouštěč s trvalou aretací.
S ramenním popruhem.
Ve fólii se 4-barevnou etiketou.

822-20 082204   10

Plnicí množství 5 litrů.
Maximální provozní tlak 3 bary.

823-27 082372   24

Prodej pouze v displeji s 24 kusy!

823-20 082303   46

 Displej z europalet (bez vyobr.). 
 Obsah: 46 ks.

Prodej pouze v displeji se 46 kusy!

GARDENA tlakový postřikovač – sada

Tlakový postřikovač 5 l a postřikovač 0,5 l na 
půlpaletovém displeji přitahujícím pozornost.
Obsah:  20 sad, v každé 

1 x tlakový postřikovač, č.v. 822 a
1 x postřikovač, č.v. 804. 

824-20 082402   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

GARDENA tlakový postřikovač 5 l Classic

K rozptylování hnojiv a ochranných přípravků 
na rostliny.
S ukazatelem stavu naplnění zásobníku 
a bezpečnostním přetlakovým ventilem.
Stupátka umožňují snadné pumpování 
a zaručují bezpečnou stabilitu také na 
 nerovném povrchu.
Zahnutá, plynule nastavitelná rozstřikovací 
tryska.
Komfortní ramenní popruh s polstrováním pro 
pohodlné nošení.
Ergonomická rukojeť ve tvaru písmene D 
ulehčuje pumpování.
Impulsní spouštěč s trvalou aretací.
S dodatečnou plochou tryskou pro použití 
v malých a úzkých místech.
4-barevný displejový karton.

828-20 082808    4

Plnicí množství 5 litrů.
Maximální provozní tlak 3 bary.

829-20 082907    2GARDENA tlakový postřikovač s vozíkem – 
sada

Atraktivní kompletní nabídka s cenovým 
zvýhodněním.
Obsah: 1 x tlakový postřikovač Classic, 
č.v. 828 a vozík, č.v. 892.
4-barevný displejový karton.

Akce

Akce

Akce

GARDENA tlakový postřikovač 5 l 
(bez vyobr.)

Tlakový postřikovač 5 l, č.v. 822, ve 
smrštitelné fólii, se 4-barevnou etiketou.
Umístění přitahující pozornost v akčním 
displeji.
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 Název výrobku GARDENA postřikovače/
tlakové postřikovače

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

884-20 088404   1

Bez tlakoměru.

GARDENA postřikovač na záda 12 l 
Comfort

K pohodlnému rozptylování kapalin ve větším 
množství.
Ideální k ošetřování rostlin ve velkých 
 zahradách, ovocných dřevin a vinné révy. 
Tvarovaný zásobník a polstrované popruhy 
jsou šetrné k zádům a jsou zárukou 
 vynikajících nosných vlastností. 
Teleskopická trubka s nastavitelnou kovovou 
tryskou umožňuje velký akční rádius. 
Manipulaci a používání zlepšuje integrovaná 
rukojeť, velký plnicí otvor se sítkem na 
nečistoty, snadná výměna pumpovacího 
 systému a držák postřikovací trubky.
Pro praváky i leváky.
S tlakoměrem.
4-barevný displejový karton.

885-20 088503   1

Plnicí množství 12 litrů.

GARDENA tlakový postřikovač 3 l / 5 l 
Comfort

Kvalitní tlakový postřikovač k ochraně rostlin, 
hnojení a cílenému jemnému zavlažování 
(např. čerstvě vysetých rostlin).
Velmi velký plnicí otvor ulehčuje naplnění 
a promíchání tekutiny.
Tvarově stálý, tlakuodolný a stabilní zásobník 
s jemnou a snadno čitelnou stupnicí.
Stupátka umožňují snadné pumpování 
a zaručují bezpečnou stabilitu také na 
 nerovném povrchu.
Ramenní popruh s komfortním polstrováním 
pro pohodlné nošení.
Ergonomická rukojeť ve tvaru písmene D 
ulehčuje pumpování.
Impulsní spouštěč s trvalou aretací.
Rozstřikovací tryska plynule nastavitelná.
4-barevný displejový karton.

867-20 086707   3

Plnicí množství 3 litry.
Maximální provozní tlak 3 bary.

869-20 086905   3

Plnicí množství 5 litrů.
Maximální provozní tlak 3 bary.

GARDENA vozík

Vozík k příjemnému transportu tlakových 
postřikovačů.
S rukojetí ve tvaru T pro pohodlné jedno- 
nebo obouruční vedení.
Lehce se otáčející profilovaná kolečka. 
Pro GARDENA tlakové postřikovače 3 l/5 l 
(č.v. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822).

892-20 089203   4

GARDENA rozprašovací kužel

Pro tlakové rozprašovače 3 l/5 l (č.v. 867, 869, 
875, 879, 828, 824, 823, 822).
Zabraňuje rozptylu (unášení) jemné mlhy.

GARDENA prodlužovací trubka

Pro tlakové postřikovače 3 l/5 l (č.v. 867, 869, 
875, 879, 828, 824, 823, 822).

GARDENA teleskopická trubka

Pro tlakové postřikovače 3 l/5 l a postřikovač 
na záda 12 l (č.v. 867, 869, 875, 879, 828, 
824, 823, 822).

894-20 089401   4

897-20 089708   4

Délka 50 cm.

899-20 089906   4

Délka 100 cm.
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GARDENA zahradní nářadí/obdělávání půdy

Dobře obdělaná půda pomocí zahradního nářadí GARDENA

GARDENA combisystem:
Praktické je promyšlené!

GARDENA combisystem patří 
mezi špičkové ergonomické 
systémové výrobky; pro každé 
použití v zahradě nabízíme 
správnou kombinaci násady 
a nářadí, čímž umožňujeme 
zahradkářům efektivní, 
komfortní práce na zahradě.

Praktické

Snadná obsluha díky velkým 
šroubům s prvky z měkčeného 
plastu.

Promyšlené

Vždy správná kombinace násady 
a  nástroje.

combisystem – malé nářadí

Speciálně modelované rukojeti a obslužné 
prvky zajišťují nejlepší pracovní ergonomii 
a práci bez únavy.

Novinka: GARDENA Terraline™

Moderní nářadí pro hrubší práce při 
obdělávání půdy v pevném provedení 
s dlouhou životností.

Vsaďte na nová měřítka ve vybavení 
a komfortu.

Novinka: Držák na nářadí

Úsporné skladování nářadí pro 
dům a zahradu, nástrojů 
combisystem, přípojných 
přístrojů Original GARDENA 
System a jiného, potřebného 
příslušenství.
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GARDENA combisystem drobné nářadí

 Název výrobku GARDENA combisystem 
drobné nářadí

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Praktické a promyšlené!

Dobré zahradní nářadí se vyznačuje 
 snadnou obsluhou a trvale bezpečnou 
manipulací bez projevů únavy.

Promyšlené

Uvolněte šroub na rukojeti a prodlužte 
nářadí libovolnou násadou z řady 
combisystem.

Praktické

Speciálně modelované rukojeti
a obslužné prvky (např. šroub 
s prvky z měkčeného plastu) 
zaručují nejlepší pracovní 
 ergonomii a práci bez projevů 
únavy.

GARDENA combisystem – motyčky

Pro kypření, provzdušnění půdy a pletí.
Vysoce kvalitní ocel.
Tři provedení.
Záruka 25 let.

8910-20 891004   5

Srdcovitá motyčka, 2 prsty, pracovní šířka 6 cm. 

GARDENA combisystem –
drátěnný smetáček

Na čištění záhonků a provzdušnění malých 
ploch pokrytých mechem.
Z kvalitní oceli.
Pracovní šířka 12 cm.
Záruka 25 let.

8916-20 891608   5

GARDENA combisystem – malé hrábě

Pro shrabávání listí, plevele a posekané trávy 
na záhonech.
Z vysoce hodnotné kvalitní oceli.
Pracovní šířka 12 cm.
Záruka 25 let.

8918-20 891806   5

GARDENA combisystem – malý kultivátor

Pro kypření a provzdušnění půdy se šetřením 
kořenů.
Z vysoce hodnotné kvalitní oceli.
Pracovní šířka 7 cm.
Záruka 25 let.

8920-20 892001   5

8912-20 891202   5

Rovný list, 2 prsty, pracovní šířka 5 cm. 

8914-20 891400   5

Rovný list, 3 prsty, pracovní šířka 6,5 cm. 
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GARDENA combisystem – kypřič záhonů

Pro obzvláště jemné kypření půdy díky 
2 speciálním hvězdicovitým kolečkům.
Nejlépe se hodí pro přípravu na setí 
a uvolňování půdy v těsně rostoucích 
kulturách a v malých záhoncích.
Z vysoce kvalitní oceli.
Pracovní šířka 5,5 cm.
Záruka 25 let.

8922-20 892209   5

GARDENA combisystem –
květinová drapka

Pro kypření půdy na záhonech a v květináčích.
Z vysoce hodnotné kvalitní oceli.
Pracovní šířka 7 cm.
Záruka 25 let.

8924-20 892407   5

GARDENA combisystem – květinové hrábě

Pro hrabání a kypření půdy.
Z vysoce hodnotné kvalitní oceli.
Pracovní šířka 8,5 cm.
Záruka 25 let.

8926-20 892605   5

GARDENA combisystem –
květinová lopatka

Pro sázení a přesazování.
Z kvalitní oceli.
Pracovní šířka 8,5 cm.
Záruka 25 let.

8931-20 893107   5

GARDENA combisystem – čistič mezer

Pro snadné odstraňování trávy, mechu 
a plevele ve spárách mezi deskami a na 
 okrajích zdí.
Oboustranně broušené a kalené nože 
z ušlechtilé oceli, nerezavějící.
Kompletně s kvalitním chráničem nože.
Nesklouzává ani při tažných pohybech.
Záruka 25 let.

8928-20 892803   5

GARDENA combisystem – malá kosa

Pro snadné odstraňování vysoké trávy 
a plevele.
Z vysoce hodnotné kvalitní oceli.
Ručně kovaná.
Vyklepaná, připravena k sečení.
S ochranou břitu.
Záruka 25 let.

8930-20 893008   5

GARDENA combisystem – prodlužovací 
násada pro drobné nářadí

K prodlužování všeho drobného nářadí 
combisystem.
Spolehlivé spojení mezi násadou a drobným 
nářadím, odolné vůči tahu a otočení.
Jednoduše sejmout držák drobného nářadí 
combisystem a pevně našroubovat na konec 
prodlužovací násady.
Lehká, ale robustní násada z hliníku 
s příjemnou ochranou rukojeti.
Délka 78 cm.
Záruka 25 let.

8900-20 890007   5

GARDENA combisystem –
teleskopická násada 100

Pro prodloužení všeho drobného nářadí z řady 
combisystem.
Vysunutelná od 56 do 98 cm.
Spojka násady s nářadím se zajištěním proti 
tahu a přetočení, s neztratitelným zajišťovacím 
šroubem.
Pohodlná posuvná objímka a koncová aretace 
proti přetočení.
Možnost jednoduchého vytahování s 
odstupňováním po 10 cm pro individuální 
přizpůsobení délky násady.
Lehká a stabilní z kvalitního hliníku.
Se závěsným očkem pro pohodlné uložení.
Záruka 25 let.

3516-20 351607   5

Nůž
®
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GARDENA čistič mezer – sortiment

Aktuální sezónní nabídka za výhodnou cenu.
Obsah: 50 x čistič mezer.
V displeji přitahujícím pozornost s plakátem.
Záruka 25 let.

3059-20 305907   50

Prodej pouze v displeji po 50 kusech!

GARDENA květinová lopatka/květinové 
vidle

Pro sázení a přesazování.
Z kvalitní oceli.
Nelze prodloužit.
Záruka 25 let.
Volně v displejovém kartonu.

8936-20 893602   20

Květinová lopatka, široká, pracovní šířka 8 cm.

GARDENA vyrývač kořínků

Z kvalitní oceli. Pracovní délka 14,5 cm.
Nelze prodloužit.
Záruka 25 let.

8932-20 893206    5

GARDENA sázecí kolík na květinovécibulky

Rozevíratelný, z jakostní oceli.

GARDENA sortiment pro sázení 
 cibulovitých rostlin (bez vyobr.)

Aktuální sezónní nabídka za zvláštní ceny.
Obsah: 48 x 3412.
Záruka 25 let.
Na 4-barevném displeji.

3412-20 341202    5

3039-20 303903   48

Prodej pouze v displejovém kartonu s 5 kusy!

GARDENA sázecí kolík

Pro snadné vysazování sazenic.
Příhodně tvarovaná rukojeť s izolací proti 
chladu. Stabilní kovová špička ze zinkové 
litiny, nerezavějící.
Délka vřetene 19,5 cm.
Záruka 25 let.

3487-20 348706    5

GARDENA balkónové nářadí

Všestranné dvojité nářadí.
Z jakostní oceli.
Pracovní šířka 8,5 cm.
Záruka 25 let.
Se zavěšením a informativní kartou.

3478-20 347808    5

Akce

8937-20 893701   20

Květinová lopatka, úzká, pracovní šířka 6 cm.

8938-20 893800   20

Květinové vidle, pracovní šířka 7,5 cm.

Prodej pouze v displejovém kartonu s 20 kusy!
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Ochranu životního prostředí bere 
GARDENA velmi vážně.

Naplňování standardů FSC® (Forest 
Stewardship Council) je důsledným 
krokem.

Tím je zajištěno, že se bude pro naše 
combisystem-násady používat pouze 
dřevo z těch lesů, ve 
kterých se při těžbě 
dodržují vysoké 
 ekologické a sociální 
standardy.

Od obdělávání půdy až po práci na vysokých 
 stromech – optimální sortiment násad pro každé 
použití.

GARDENA combisystem-ergoline
hliníkové násady

Mnohostranné použití pro všechno nářadí 
z combisystému.
Zahnuté držadlo na konci násady zabraňuje 
sklouznutí a zlepšuje držení zadní vodicí ruky.
Rýhované opláštění z umělé hmoty pro zvlášť 
příjemnou neklouzavou manipulaci.
Lehké a stabilní provedení z hliníku.
S neztratitelným upevňovacím šroubem.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3745-20 374507    6

Alu 150 plus
Délka 150 cm.
Pro všechno nářadí combisystem s činností v tahu 
a posunu. Práce ve vzpřímeném postoji chránícím záda 
v důsledku ergonomického zakřivení.

3734-20 373401    4

Alu 130
Délka 130 cm.
Pro všechno nářadí combisystem.

GARDENA combisystem –
teleskopické násady

Pro pohodlnou práci až do výšky cca 5 m.
Patentované spojení násady a neztratitelný 
upevňovací šroub.
S pohodlnou posuvnou objímkou a koncovou 
aretací zajištěnou proti pootočení se dá 
snadno vytahovat po 26 cm.
Lehký a stabilní z vysoce kvalitního duralu.
S opláštěním z plastu, které je příjemné pro 
pokožku, neklouzavou manipulaci.
Záruka 25 let.

3712-20 371209    4

Délka 210 – 390 cm.

3711-20 371100    6

Délka 160 – 290 cm.

Prodej pouze v kompletním balení po 4/6 kusech!

GARDENA combisystem –
dřevěné násady FSC® pure

K individuálnímu prodloužení veškerého 
nářadí combisystem.
Kvalitní, elastické jasanové dřevo tlumí 
vibrace.
Evropské dřevo certifikováno FSC®.
Neztratitelný šroub s prvky z měkčeného 
plastu.
Eloxovaná hliníková trubka pro stabilní 
připevnění nástroje.
Ergonomická a neklouzavá násada pro 
dobrou manipulaci.
Záruka 25 let.

3723-20 372305   10

Délka 130 cm.

3725-20 372503   10

Délka 150 cm.

3728-20 372800   10

Délka 180 cm.

Prodej pouze v kompletním balení po 10 kusech!

GARDENA combisystem –
hliníkové násady

Pro individuální prodloužení nářadí 
 combisystem.
Patentované spojení násady a neztratitelný 
upevňovací šroub.
Lehké a stabilní z vysoce kvalitního duralu.
S opláštěním z plastu, které je příjemné pro 
pokožku, pro příjemnou neklouzavou 
 manipulaci.
Záruka 25 let.

3713-20 371308   10

Délka 130 cm.

3715-20 371506   10

Délka 150 cm.

Prodej pouze v kompletním balení po 10 kusech!

GARDENA závěsná lišta na nářadí

Úsporné ukládání až 6 kusů nářadí 
 combisystem.
Z vysoce hodnotného plastu.
Kompletní se šrouby a hmoždinkami.
4-barevný displejový karton.

3500-20 350006    6
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GARDENA combisystem – drátěné hrábě

Pro čištění a provzdušňování travnatých ploch 
s výskytem mechu.
Pevné drátěné prsty.
Pracovní šířka 50 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3100-20 310000    5

GARDENA combisystem – vějířové hrábě

Pro shrabávání listí, trávy a jiných zahradních 
odpadů.
Elastické, pozinkované prsty z pružinové 
oceli.
Pracovní šířka 50 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3102-20 310208    5

GARDENA combisystem – posuvné hrábě

S přestavitelnou vzdáleností prstů: tím se hodí 
pro hrabání jemných i hrubých odpadů.
Elastické, pozinkované prsty z pružinové oceli.
Pracovní šířka variabilní od 30 do 50 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

 3103-20 310307    5

GARDENA combisystem –
posuvné hrábě z plastu

Pro shrabávání listí, trávy a jiných zahradních 
odpadů.
Vzdálenost prstů se dá přestavovat pro jemný 
i hrubý odpadový materiál.
Vysoce kvalitní nerezavé provedení z plastu.
Pracovní šířka šestinásobně přestavitelná 
zhruba od 35 do 52 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3104-20 310406    5

GARDENA combisystem – 
vějířové hrábě z plastu XXL vario

Pro velkoplošné, časově úsporné hrabání listí, 
posekané trávy, odpadu z vertikutace a jiných 
zahradních odpadů.
Možnost rozdělení na 2 části pro pohodlné 
přenášení pohrabaného materiálu.
Zaklapávací pro úsporné skladování.
Velká spona pro snadné rozdělení.
Plastové provedení s integrovanou hliníkovou 
trubkou pro velkou stabilitu.
Doporučená délka násady: 130 nebo 150 cm.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3107-20 310703    3

Pracovní šířka 77 cm.

GARDENA věšák na nářadí

Úsporné skladování nářadí pro dům a zahradu, 
nástrojů combisystem, přípojných přístrojů 
Original GARDENA System a jiného, potřebného 
příslušenství.
Hliníková lišta s úchyty z plastu vyztuženého 
skleněnými vlákny; pozinkované kovové 
úchytky s neklouzavým opláštěním.
Kompletně se šrouby a hmoždinkami.
4-barevný displejový karton.

3501-20 350105    4

Novinka Úchytky vhodné pro Ø od 18 do 40 mm.
 Celkové zatížení jednoho držáku 
 max. 10 kg.
 Celkové zatížení kompletního věšáku 
 max. 60 kg.

GARDENA jednotlivý držák

Pro doplnění GARDENA věšáku na nářadí.
Možno také namontovat na zeď jednotlivě.
Kompletně se šrouby a hmoždinkami.
4-barevný displejový karton.

3503-20 350303    4

Novinka Celkové zatížení jednotlivého držáku 
 max. 10 kg.

3501-30 350150   20

Novinka Věšák na nářadí (bez vyobr.)
 V displeji. Obsah: 20 x č.v. 3501-20.

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

Akce
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GARDENA combisystem –
hrábě na listí, trávu

Pro shrabávání listí, trávy a jiných zahradních 
odpadů.
Stabilní prsty z vysoce kvalitního plastu.
Lehké, pohodlné, šetří trávník.
Pracovní šířka 43 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3101-20 310109   5

GARDENA combisystem –
hrábě na listí, trávu

Pro shrabávání listí a trávy.
Pro malé plochy. Prsty z kvalitního plastu.
Pracovní šířka 27 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3105-20 310505   5

GARDENA combisystem – hrábě na trávu

Pro čištění trávníku od posekané trávy a listí.
Se zařízením pro zachycování trávy.
Doporučená délka násady 180 cm.
Záruka 25 let.

3381-20 338103   5

Šířka 60 cm pro menší plochy.

3382-20 338202   5

Šířka 73 cm pro středně velké plochy.

GARDENA combisystem –
rýč na okraje trávníku

Pro srovnání okrajů trávníku.
Použití pro rytí a zarovnávání.
Okraje naostřené a tvrzené.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3149-20 314909   5

GARDENA combisystem – kypřič trávníku

Pro důkladné odstranění mechu, plevele 
a zplstnatělé trávy.
Snadná práce s úsporou námahy pomocí 
zdvižné osy.
Speciální nože s kluzným hřbetem ze 
zušlechtěné pružinové nerez oceli.
Pracovní šířka 32 cm.
Doporučená délka násady 180 cm.
Záruka 25 let.
S barevnou etiketou.

3395-20 339506   3

GARDENA combisystem – řezací hrábě

Špičaté prsty pro odstranění mechu 
a zplstnatělé trávy.
Zakulacené, husté prsty pro shrabávání listí, 
smetí, kamenů.
Pozinkované řezací a shrabávací prsty.
Pracovní šířka 35 cm.
Doporučená délka násady 180 cm.
Záruka 25 let.

3392-20 339209   5

GARDENA combisystem –
provzdušňovač trávníku

K odstranění mechu a zplstnatělé trávy 
z trávníku.
Pozinkované řezací a shrabávací prsty.
Pracovní šířka 35 cm.
Doporučená délka násady 180 cm.
Záruka 25 let.

3391-20 339100   5

GARDENA combisystem – sypací vozík

Pro rovnoměrné rozsypávání travního hnojiva.
Integrovaná stěrací lišta zajišťuje stejnoměrné 
sypání.
Se sypací tabulkou pro běžná hnojiva 
s normalizovanou zrnitostí.
Šířka sypání 40 cm.
Objem 3 litry.
Doporučená délka násady 130 cm/150 cm.
Záruka 25 let.

420-20 042000   2

Zuby
®
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GARDENA combisystem –
motyčka na plevel

Pro snadné odstraňování plevele.
List ze zušlechtěné nerez oceli.
Doporučená délka násady 150 cm.
Záruka 25 let.

3113-20 311304   5

GARDENA combisystem – pluh na kopčení

Na kopčení brambor a zeleniny.
Rovnoměrné a snadné tažení v brázdě.
Ostrý hrot lehce vniká do půdy.
Pracovní šířka 16 cm.
Doporučená délka násady 150 cm.
Záruka 25 let.

3118-20 311809   5

GARDENA combisystem – kultivátor

S jednou radlicí: bez námahy kypří ztvrdlou 
půdu, snadná práce ve velmi úzkých řádcích, 
šetří rostliny.
Pracovní šířka 3,6 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3132-20 313209   5

GARDENA combisystem – kultivátor

Se třemi prsty.
Snadná kultivace i středně těžké půdy.
Pracovní šířka 10 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3135-20 313506   5

GARDENA combisystem – kultivátor

Pro kypření a provzdušnění půdy s chráněním 
kořenů.
Velmi vhodný pro kamenité půdy a hustě 
rostoucí kultury.
Pracovní šířka 9 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3166-20 316606   5

GARDENA combisystem –
škrabka GARDEX

Ke snadnému pletí záhonků a cestiček.
Ražená spodní strana listu, ostré hrany.
Doporučená délka násady 150 cm.
Záruka 25 let.

 3187-20 318709   5

Pracovní šířka 14 cm.

3188-20 318808   5

Pracovní šířka 18 cm.

GARDENA combisystem –
motyčka na řepu

Pro okopávání a pletí.
Ocelový list, nerez.
Doporučená délka násady 150 cm.
Záruka 25 let.

3190-20 319003   5

List
®

List
®
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GARDENA combisystem –
třmenová motyčka

Pro pletí a kypření protahováním.
Vyměnitelný list ze zušlechtěné nerez oceli.
Konstrukce s dvojitým třmenem pro silné 
namáhání.
Doporučená délka násady 150 cm.
Záruka 25 let.

3193-20 319300   5

GARDENA combisystem – třmenové hrábě

Mnohoúčelové nářadí k hrabání, srovnávání 
a zpracování půdy.
Konstrukce s dvojitým třmenem pro silné 
namáhání a bezpečné vedení.
Doporučená délka násady 150 cm.
Záruka 25 let.

3168-20 316804   5

GARDENA combisystem – hrábě

Mnohoúčelové nářadí pro hrabání, 
zarovnávání záhonů a zpracování půdy.
Doporučená délka násady 150 cm.
Záruka 25 let.

3178-20 317801   5

GARDENA combisystem – malé hrábě

Univerzálně použitelné pro menší práce,
jako je čištění, zdrsňování a zarovnávání.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3185-20 318501   5

GARDENA combisystem – kypřič

Pro zvlášť jemné drcení půdy speciálně 
 tvarovanými hvězdicovými kolečky.
Pracovní šířka 14 cm.
Doporučená délka násady 150 cm.
Záruka 25 let.

3196-20 319607   3

GARDENA combisystem –
kypřič s plecím nožem

Viz výše, avšak s přídavným plecím nožem 
pro jemné drcení půdy a současné pletí 
plevele, zejména v písčitých půdách.
Záruka 25 let.

3195-20 319508   3

GARDENA combisystem –
zahradní motyčka

K sekání, pletí, kypření, tažení žlábků 
a zarovnávání.
Pro šetrnou péči o kultury, které jsou blízko 
sebe.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3215-20 321501   5

List ve tvaru srdce, 2 prsty, pracovní šířka 7 cm.

V sezonní nabídce s násadou combisystem,
viz 3013-20. 

3219-20 321907   5

Rovný list, ozubený, 3 hroty, pracovní šířka 9 cm.

GARDENA combisystem – 
zahradní motyčka

Velký list motyčky s vylepšenými okraji pro 
snazší vniknutí do půdy.
Doporučená délka násady: 130 nebo 150 cm.
Záruka 25 let.

List
®
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GARDENA combisystem –
smeták na terasy

Pro zametání teras.
Stabilní a elastické polypropylenové osazení.
Těleso z vysoce kvalitního plastu odolné proti 
nárazům.
Pracovní šířka 32 cm.
Doporučená délka násady 130 cm.
Záruka 25 let.

3610-20 361002   5

GARDENA combisystem – stahovač vody

Pro rychlé a pohodlné odstraňování vody na 
kamenných podlahách a hladkých plochách.
S odolnou dvojitou chlopní z gumy.
Těleso je z vysoce kvalitní umělé hmoty.
Pracovní šířka 43 cm.
Doporučená délka násady 130 nebo 150 cm.
Záruka 25 let.

3642-20 364201   5

GARDENA combisystem – okenní stěrka

Praktická pro čištění oken, zimních zahrad a 
skleníků. Kvalitní odolná vyměnitelná gumová 
lišta. Možnost prodloužení pomocí násad 
combisystem.
Pracovní šířka: 29 cm.
Záruka 25 let.

5671-20 567107   5

GARDENA combisystem – 
kartáč na spáry kovový M

Ke snadnému odstraňování mechu ze spár 
mezi dlažebními kostkami a u zdí. Štětiny ze 
speciální oceli pro dobrý čisticí účinek.
S hranou na seškrabávání nečistot.
Doporučená délka násady: 130 nebo 150 cm.
Záruka 25 let. 4-barevná informační karta.

3605-20 360500   5

GARDENA combisystem – 
kartáč na spáry K

Ke snadnému čištění spár mezi dlaždicemi 
kromě jiného také v domě a na terase. Poly-
propylénové štětiny pro dobrý čisticí účinek. 
Doporučená délka násady: 130 nebo 150 cm. 
Záruka 25 let. 4-barevná informační karta.

3606-20 360609   5

GARDENA combisystem – smeták na ulice

Dobrý pracovní výsledek díky kvalitním, 
pružným polypropylénovým štětinám.
S hranou na seškrabávání nečistot: odstraňuje 
bez námahy úporné nečistoty nebo vlhké listí.
Tělo z vysoce kvalitního nárazuvzdorného 
plastu.
Pracovní šířka 45 cm.
Doporučená délka násady: 130 nebo 150 cm. 
Záruka 25 let.

3621-20 362108   5

GARDENA combisystem – 
smeták pro domácnost

Osazení z vysoce kvalitní směsi polypropylénu 
a koňských žíní. 
Tělo smetáku z nárazuvzdorného plastu.
Šetrný k nábytku díky zaobleným hranám.
Pracovní šířka 34 cm.
Doporučená délka násady: 130 nebo 150 cm.
Záruka 25 let.

3630-20 363006   5

GARDENA combisystem – 
kartáč na drhnutí

Dobré pracovní výsledky díky vysoce 
 elastickému polypropylénovému osazení. 
Tělo kartáče z velmi kvalitního plastu.
Šetrný k nábytku díky zaobleným hranám.
Pracovní šířka 30 cm.
Doporučená délka násady: 130 nebo 150 cm.
Záruka 25 let.

3639-20 363907   5
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GARDENA combisystem –
nůžky Vario pro zahradu a vodní nádrže

Pro stříhání rostlin, výhonků a větví ve vodních 
nádržích a na zahradě.
Úsporný kladkový mechanismus.
Možnost přestavení pracovního úhlu.
Nože s přesným výbrusem.
Všechny díly s antikorozní ochranou.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3232-20 323208   5

Max. Ø stříhané větve: cca 24 mm.
4,7 m netrhavého lanka.
Upínka na vedení lanka s tažným pouzdrem.
Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem.

GARDENA combisystem – stromové nůžky

Velké rozevření nůžek pro lehčí stříhání větví.
Tvrzený nůž s antiadhezivním povlakem pro 
čistý přesný řez.
Menší potřeba síly a pohodlnější tah za tažné 
lanko pomocí zavěšení na větve.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

302-20 030205   6

Max. Ø stříhané větve: cca 30 mm.
4,7 m netrhavého tažného lanka s tažným pouzdrem.
Výškově nastavitelná komfortní tažná rukojeť.
Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
ke stříhání ve výšce až cca 5 m.

GARDENA combisystem – 
stromové nůžky S

Mimořádná úspora síly pomocí trojitého 
 kladkového převodu.
Velké rozevření nůžek pro lehčí stříhání větví.
Tvrzený nůž s antiadhezivním povlakem pro 
čistý přesný řez.
Menší potřeba síly a pohodlnější tah za tažné 
lanko pomocí zavěšení na větve.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

304-20 030403   6

Max. Ø stříhané větve: cca 36 mm.
4,7 m netrhavého tažného lanka s tažným pouzdrem.
Výškově nastavitelná komfortní tažná rukojeť.
Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
ke stříhání ve výšce až cca 5 m.

GARDENA combisystem –
kovadlinkové stromové nůžky

Mimořádná úspora síly pomocí trojitého 
 kladkového převodu.
Velké rozevření nůžek pro lehčí stříhání větví.
Tvrzený nůž s antiadhezivním povlakem pro 
čistý přesný řez.
Menší potřeba síly a pohodlnější tah za tažné 
lanko pomocí zavěšení na větve.
Záruka 25 let.
4-barevný informační sleeve.

303-20 030304   6

Max. Ø stříhané větve: cca 36 mm.
4,7 m netrhavého tažného lanka s tažným pouzdrem.
Výškově nastavitelná komfortní tažná rukojeť.
Doporučuje se pro teleskopické násady combisystem 
ke stříhání ve výšce až cca 5 m.

GARDENA combisystem – česač ovoce

Pro pohodlné česání ovoce.
Individuální nastavení pracovního úhlu plynule 
přestavitelnou kloubovou vsuvkou.
Provedení z pevného plastu.
Nůž z ušlechtilé oceli usnadňuje oddělování 
plodů.
Sběrný pytlík z bavlny, prací.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3110-20 311007   5

Doporučen pro teleskopické násady combisystem pro 
práci ve výšce až 5 m.

GARDENA combisystem – rohový smeták

Pro odstraňování pavučin, prachových nitek 
a zbytků hmyzu.
Individuální nastavení pracovního úhlu plynule 
přestavitelnou kloubovou vsuvkou.
Těleso je z vysoce kvalitního plastu odolné 
proti nárazům.
Vysoce kvalitní osazení.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3633-20 363303   5

Doporučen pro teleskopické násady combisystem pro 
práci ve výšce až 5 m.

GARDENA combisystem – čistič okapů

Pro snadné čištění a vyklízení střešních 
okapů.
Pracovní úhel lze individuálně nastavit plynule 
přestavitelnou kloubovou vsuvkou.
Těleso a stěrka jsou z vysoce kvalitního plastu.
Kartáč se stabilním osazením.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3650-20 365000   5

Doporučen pro teleskopické násady combisystem pro 
práci ve výšce až 5 m.
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GARDENA combisystem – 
hrablo s plastovou hranou

Pro snadné odklízení sněhu.
Nehlučná, pevná plastová hrana odolná vůči 
oděru, šetrná k podkladu.
Ideální pro všechny podklady, obzvláště pro 
nerovné plochy jako jsou např. přírodní 
kámen, dlažba nebo dlaždice.
Lehký, pevný list z plastu: odolný vůči mrazu 
do –40 °C a vůči posypové soli.
Optimální úhel listu pro perfektní výsledky 
úklidu.
Široký okraj pro velkou stabilitu.
Vysoké boční okraje zabraňují nežádoucímu 
bočnímu sklouzávání sněhu.
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti.
Extrémně jemná povrchová struktura, aby 
mohl sníh lépe sklouzávat.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3240-20 324007   4

combisystem – hrablo KST 40
Pracovní šířka: 40 cm.
Doporučená násada: combisystem – hliníková násada 
Ergoline 130 cm, č.v. 3734.

GARDENA combisystem – 
hrablo s kovovou hranou

Ke snadnému odklízení sněhu.
Hrana z ušlechtilé oceli pro obzvláště dlouhou 
životnost a odolnost – speciálně vhodné pro 
hladké plochy, např. beton a asfalt. 
Lehký, pevný list z plastu: odolný vůči mrazu 
do –40 °C a vůči posypové soli.
Optimální úhel listu pro perfektní výsledky 
úklidu.
Široký okraj pro velkou stabilitu.
Vysoké boční okraje zabraňují nežádoucímu 
bočnímu sklouzávání sněhu.
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti.
Extrémně jemná povrchová struktura, 
aby mohl sníh lépe sklouzávat.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

GARDENA combisystem – škrabka

Pro snadné odstraňování ledových ploch 
a udupaného sněhu.
Pro celoroční využití – vhodná také 
k odstraňování nečistot.
List z pružinové oceli pro nejlepší pracovní 
výsledky.
Vyměnitelný list.
Doporučená délka násady: 130 cm.
Záruka 25 let.
4-barevná informační karta.

3241-20 324106   4

combisystem – hrablo KST 50
Pracovní šířka: 50 cm.
Doporučená násada: combisystem – hliníková násada 
Ergoline 130 cm, č.v. 3734.

3242-20 324205   4

combisystem – hrablo ES 40
Pracovní šířka: 40 cm.
Doporučená násada: combisystem – hliníková násada 
Ergoline 130 cm, č.v. 3734.

3243-20 324304   4

combisystem – hrablo ES 50
Pracovní šířka: 50 cm.
Doporučená násada: combisystem – hliníková násada 
Ergoline 130 cm, č.v. 3734.

3250-20 325004   5

combisystem – škrabka 15
Pracovní šířka: 15 cm.

3251-20 325103   5

combisystem – škrabka 30
Pracovní šířka: 30 cm.

Hrana
®

Hrana
®



162

GARDENA combisystem

 Název výrobku GARDENA combisystem  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA combisystem – vějířové hrábě 
z plastu XXL vario – sortiment

Obsah: 20 ks kompletního nářadí s 1 x 3107, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

GARDENA combisystem – 
kartáč na spáry M – sortiment

Obsah: 30 ks kompletního nářadí s 1 x 3605, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

GARDENA combisystem – 
kartáč na spáry K – sortiment

Obsah: 30 ks kompletního nářadí s 1 x 3606, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

GARDENA combisystem – smeták na 
ulice – sortiment

Obsah: 20 ks kompletního nářadí s 1 x 3621, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

GARDENA combisystem – kompletní 
nabídka

Obsah: 20 ks kompletního nářadí 
s 1 x 3621, 1 x 3101, 1 x dřevěná násada 
130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

3107-30 310796   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

3605-30 360593   30

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

3606-30 360692   30

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

3621-30 362191   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

3081-20 308106   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

Akce

Akce

Akce

Akce

Akce

Podpora prodeje pomocí druhotného umístění

Aktuální kompletní nabídka:
cenově výhodné s přitažlivou prezentací.

Přitahuje pozornost a usnadňuje vstup do 
systému.

Spontánní nákupy přináší dodatečný 
obrat.
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GARDENA combisystem –
kompletní nabídka

Obsah: 20 ks kompletního nářadí s 1 x 3166, 
1 x 3177, 1 x dřevěná násada 130 cm
FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

3004-20 300407   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

GARDENA combisystem –
plastové posuvné hrábě – sortiment

Obsah: 20 ks kompletního nářadí s 1 x 3104, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

3017-27 301770   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

GARDENA combisystem –
hrábě na listí, trávu – sortiment

Obsah: 20 ks kompletního nářadí s 1 x 3101, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

3020-23 302043   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

GARDENA combisystem –
čistič mezer – sortiment

Obsah: 30 ks kompletního nářadí s 1 x 8928 
(avšak bez rukojeti), 1 x dřevěná násada
130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

3001-20 300100   30

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

Akce

Akce

Akce

Akce

GARDENA combisystem –
hrábě –  sortiment

Obsah: 20 kusů kompletního nářadí s 1 x 3177, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

3024-20 302401   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

Zvláštní nabídka

GARDENA combisystem –
kypřič –  sortiment

Obsah: 30 kusů kompletního nářadí s 1 x 3166, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

3019-20 301909   30

Prodej pouze v displeji s 30 kusy!

Zvláštní nabídka

GARDENA combisystem –
vějířové hrábě – sortiment

Obsah: 20 kusů kompletního nářadí s 1 x 3102, 
1 x dřevěná násada 130 cm FSC® pure.
Záruka 25 let.
V displeji.

3022-20 302203   20

Prodej pouze v displeji s 20 kusy!

Zvláštní nabídka
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GARDENA obdělávání půdy

Novinka: GARDENA Terraline™ – moderní nástroje pro hrubší práce při 
obdělávání půdy v pevném provedení s dlouhou životností

Nová měřítka ve vybavení a komfortu:

Softec™ tlumič nárazů

Nový Softec™ tlumič zmírňuje zpětné 
nárazy při zapichování (např. při nárazu 
na kámen). Přihlášeno k patentování.

Rukojeť

Extra široká rukojeť pro 
dvě ruce pro dobré 
vedení síly. Volitelně ve 
tvaru T nebo D.

Stupátko

Extra velké stupátko s pevným 
profilem umožňuje dobré vedení 
síly a snižuje riziko zranění 
neúmyslným sklouznutím.
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GARDENA rýč Terraline™

K rytí, kopání, kypření a přesazování.
Nový Softec™ tlumič zmírňuje nárazy při zapi-
chování (např. když narazíte na kámen nebo 
na silný kořen). Přihlášeno k patentování. 
Extra široká rukojeť pro dvě ruce pro dobré 
vedení síly.
S prvky z měkčeného plastu pro pohodlnou 
manipulaci a příjemnou práci. 
Extra velké stupátko s pevným profilem 
umožňuje dobré vedení síly a snižuje riziko 
úrazu neúmyslným sklouznutím.
Kapkovitý profil násady zabraňuje náhodnému 
přetáčení.  
Optimálně tvarovaná násada s příjemným 
opláštěním z plastu pro pohodlnou, 
 neklouzavou manipulaci.
Kalený list z kvalitní oceli s vysoce kvalitním 
povlakem.
Záruka 10 let.
4-barevná informační karta.

3771-20 377102   4

Novinka S rukojetí ve tvaru písmene T.
 Celková délka: cca 117 cm.

GARDENA dámský rýč Terraline™

K rytí, kopání, kypření a přesazování.
Nový Softec™ tlumič zmírňuje nárazy při zapi-
chování (např. když narazíte na kámen nebo 
na silný kořen). Přihlášeno k patentování. 
Extra široká rukojeť pro dvě ruce pro dobré 
vedení síly.
S prvky z měkčeného plastu pro pohodlnou 
manipulaci a příjemnou práci. 
Extra velké stupátko s pevným profilem 
umožňuje dobré vedení síly a snižuje riziko 
úrazu neúmyslným sklouznutím.
Kapkovitý profil násady zabraňuje náhodnému 
přetáčení.  
Optimálně tvarovaná násada s příjemným 
opláštěním z plastu pro pohodlnou, 
 neklouzavou manipulaci.
Kalený list z kvalitní oceli s vysoce kvalitním 
povlakem.
Záruka 10 let.
4-barevná informační karta.

GARDENA špičatý rýč Terraline™

Ke kopání, kypření a přesazování. 
Obzvláště vhodný pro tvrdé, těžké půdy.
Nový Softec™ tlumič zmírňuje nárazy při zapi-
chování (např. když narazíte na kámen nebo 
na silný kořen). Přihlášeno k patentování. 
Extra široká rukojeť pro dvě ruce pro dobré 
vedení síly.
S prvky z měkčeného plastu pro pohodlnou 
manipulaci a příjemnou práci. 
Extra velké stupátko s pevným profilem 
umožňuje dobré vedení síly a snižuje riziko 
úrazu neúmyslným sklouznutím.
Kapkovitý profil násady zabraňuje náhodnému 
přetáčení.  
Optimálně tvarovaná násada s příjemným 
opláštěním z plastu pro pohodlnou, 
 neklouzavou manipulaci.
Kalený list z kvalitní oceli s vysoce kvalitním 
povlakem.
Záruka 10 let.
4-barevná informační karta.

3772-20 377201   4

Novinka S rukojetí ve tvaru písmene T.
 Celková délka: cca 113 cm.

3772-24 377249   4

Novinka S rukojetí ve tvaru písmene D.
 Celková délka: cca 113 cm.

3773-20 377300   4

Novinka S rukojetí ve tvaru písmene T.
 Celková délka: cca 117 cm.

3773-24 377348   4

Novinka S rukojetí ve tvaru písmene D.
 Celková délka: cca 117 cm.

3771-24 377140   4

Novinka S rukojetí ve tvaru písmene D.
 Celková délka: cca 117 cm.
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GARDENA rycí vidle Terraline™

K rytí, kopání a kypření půdy, speciálně na 
osázených plochách.
Šetrné ke kořenům a živočichům.
Nový Softec™ tlumič zmírňuje nárazy při zapi-
chování (např. když narazíte na kámen nebo 
na silný kořen). Přihlášeno k patentování. 
Extra široká rukojeť pro dvě ruce pro dobré 
vedení síly.
S prvky z měkčeného plastu pro pohodlnou 
manipulaci a příjemnou práci. 
Extra velké stupátko s pevným profilem 
umožňuje dobré vedení síly a snižuje riziko 
úrazu neúmyslným sklouznutím.
Kapkovitý profil násady zabraňuje náhodnému 
přetáčení.  
Optimálně tvarovaná násada s příjemným 
opláštěním z plastu pro pohodlnou, 
 neklouzavou manipulaci.
Kalený list z kvalitní oceli s vysoce kvalitním 
povlakem.
4 hroty z kalené kvalitní oceli s vysoce 
 kvalitním povlakem ve tvaru kopí. 
Záruka 10 let.
4-barevná informační karta.

3781-20 378109   4

Novinka S rukojetí ve tvaru písmene T.
 Celková délka: cca 117 cm.

GARDENA kompostové vidle Terraline™

Ideální ke kypření a přehazování kompostu.
Extra široká rukojeť pro dvě ruce pro dobré 
vedení síly.
S prvky z měkčeného plastu pro pohodlnou 
manipulaci a příjemnou práci. 
Kapkovitý profil násady zabraňuje náhodnému 
přetáčení.  
Optimálně tvarovaná násada s příjemným 
opláštěním z plastu pro pohodlnou, 
 neklouzavou manipulaci.
5 hrotů z kalené kvalitní oceli s vysoce 
 kvalitním povlakem. 
Záruka 10 let.
4-barevná informační karta.

GARDENA univerzální lopata Terraline™

Široké možnosti použití – k přehazování půdy, 
písku, sněhu, štěrku a jiných sypkých 
materiálů.
Extra široká rukojeť pro dvě ruce pro dobré 
vedení síly.
S prvky z měkčeného plastu pro pohodlnou 
manipulaci a příjemnou práci. 
Kapkovitý profil násady zabraňuje náhodnému 
přetáčení.  
Optimálně tvarovaná násada s příjemným 
opláštěním z plastu pro pohodlnou, 
 neklouzavou manipulaci.
List lopaty z kalené kvalitní oceli s vysoce 
kvalitním povlakem.
Záruka 10 let.
4-barevná informační karta.

3781-24 378147   4

Novinka S rukojetí ve tvaru písmene D.
 Celková délka: cca 117 cm.

3782-20 378208   4

Novinka Celková délka: cca 135 cm.

3786-20 378604   4

Novinka Celková délka: cca 135 cm.
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 Název výrobku GARDENA
elektrická motyčka

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA elektrická motyčka EH 600/20

Lehká motyčka pro komfortní a záda šetřící 
zpracování půdy na malých plochách.
Půda se prokypří a promíchá.
Speciálně tvrzené radličky vnikají do půdy 
samočinně.
Jednoduchá snadná přeprava: váží pouze 
6,5 kg.
Bezpečná obsluha pomocí jednoručního 
startu s blokací zapínání.
Spolehlivé spojení kabelem přes odlehčení 
tahu kabelu a držáku zástrčky.
Solidní technika s dlouhou životností:
robustní šnekový převod s dlouhodobým 
olejovým mazáním.
Potřebuje málo místa: madlo je možno složit.
4-barevný displejový karton.

2414-20 241403   1

Výkon motoru: 600 Watt.
Pracovní šířka: 20 cm.
Pracovní hloubka: 18 cm.
Pracovní otáčky: cca 230 ot/min.
Hmotnost: cca 6,5 kg.

GARDENA elektrická motyčka EH 600/36

Kompaktní motorová motyčka se silným 
motorem 600 W pro úsporné zpracování 
hrudovité nebo ztvrdlé půdy.
Zapracovává i hnojiva, rašelinu a kompost.
4 ostřené nože se speciálním tvarem radličky 
pro samočinné vnikání do půdy a klidný chod.
Robustní šnekový převod s dlouhodobým 
olejovým mazáním.
Robustní kryt z ocelového plechu s povlakem 
z umělé hmoty.
Stabilní hliníková madla jsou sklopná 
a nezabírají místo.
Jednoruční start s blokací zapínání.
Dvojité odlehčení tahu kabelu.
4-barevný karton s displejem.

2415-20 241502   1

Výkon motoru: 600 Watt.
Pracovní šířka: 36 cm.
Pracovní hloubka: 18 cm.
Pracovní otáčky: cca 230 ot/min.
Hmotnost: cca 8 kg.

GARDENA obruba záhonů

Čisté okraje záhonů.
Zabraňuje šíření a přerůstání kořenů.
Z vysoce kvalitní umělé hmoty.
Se 4-barevným páskem.

530-20 053006   6

Role výška 9 cm, délka 9 m.

532-20 053204   6

Role výška 15 cm, délka 9 m.

534-20 053402   6

Role výška 20 cm, délka 9 m.

GARDENA obruba trávníku

Čisté okraje trávníku, brání přerůstání kořenů.
Z vysoce kvalitní umělé hmoty.
Se 4-barevným páskem.

536-20 053600   6

Role výška 9 cm, délka 9 m.

538-20 053808   6

Role výška 15 cm, délka 9 m.

540-20 054003   6

Role výška 20 cm, délka 9 m.
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GARDENA speciální nářadí

 Název výrobku GARDENA
speciální nářadí

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

GARDENA zahradní vozík:
Mnohostranně použitelný doma 
i na zahradě

Pohodlné sbírání a odklízení zahradních 
odpadů.

S různými možnostmi pověšení nářadí 
combisystém, nůžek, smetáků atd.

Také vhodný na převážení beden 
s ovocem a nápoji.

GARDENA zahradní vozík

Pro pohodlné sesbírání a odstranění 
 zahradních odpadků, plevele, sestříhané trávy 
a smetí.
Maximální zatížitelnost rámové konstrukce 
až 70 kg.
Víko chrání před mokrem a zápachy a může 
být současně použito jako lopatka.
Pohodlné naplňování pomocí výškově 
 nastavitelného upnutí pytle.
Upevnění pytle svorkami.
Vhodné pro třídění odpadu, protože mohou 
být vedle sebe upevněny dva pytle.
Možnosti upevnění pro dvě násady 
 combisystemu a dva malé přístroje 
(např. combisystem-přístroje, smeták apod.).
Odnímatelné upnutí pytle, čímž se vozík dá 
použít také jako přepravka k přepravě beden 
na ovoce nebo nápoje.
Kompletní s nástěnnou lištou pro upevnění 
vozíku.
Velká, stabilní kolečka s hrubým, trávník 
šetřícím speciálním profilem.
Nerezavějící materiál pro dlouhou životnost.
4-barevný blistr.

232-20 023207    1

GARDENA drapák

Pro pohodlné sbírání odpadu a nečistot.
Jednoduchý komfortní sběr bez ohýbání.
Napichovací jehla z oceli, nerezavějící.
Jednoduché odstranění napíchnutých nečistot 
stiskem knoflíku.
Sběrací i napichovací funkce v jednom 
přístroji – bez výměny nářadí.
Kovová vložka v horní části sběrače pro 
odškrabávání např. ulpělých listů.
Svou otočnou a nastavitelnou rukojetí vhodný 
pro všechny situace, pro leváky i praváky.
Se 4-barevnou informační kartou.

3567-20 356701    5

GARDENA sortiment drapáků

Aktuální sezónní nabídka za zvláštní ceny.
Obsah: 25 x 3567.
Na 4-barevném displeji.

3067-20 306706   25

Dodávka pouze na displeji s 25 kusy!
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GARDENA speciální nářadí

 Název výrobku GARDENA
speciální nářadí

 Č.v. EAN   Jedn.bal.
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GARDENA vytrhávač plevele

Vytrhávač plevele pro snadné a účinné 
odstraňování plevele (především pampelišek) 
při vzpřímeném držení těla.
2 speciální nože (přihlášeno k patentování) 
zajišťují snadné vniknutí do půdy a 
nenamáhavé vytažení plevele.
S vyhazovačem pro snadné odstraňování 
vytrženého plevele bez špinavých rukou.
Celková délka cca 110 cm.
4-barevná informační karta.

3517-20 351706   4

Odstraňování plevele bez ohýbání – 
jedinečně snadné

GARDENA vytrhávač plevele

Moderní řešení problému.

Dva speciální nože (přihlášeno k patentování) zajišťují snadné a účinné 
odstraňování plevele (především pampelišek). 

Zapíchnout – otočit doprava o 180° – 
vytáhnout – hotovo!

Snadné odstraňování 
vytrženého plevele – 
bez ušpinění rukou.
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GARDENA zahradní rukavice

 Název výrobku GARDENA rukavice  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

Kvalitní materiály, optimální ochrana

Kompletní sortiment pro 
 mnohostranné použití kolem 
domu a v zahradě.

1 Zesílené konečky prstů

2  Pevné, neklouzavé plochy dlaní

3 Separátně vložený palec

4 Gumička na hřbetu ruky

GARDENA dětské pepitové zahradnické 
rukavice

Univerzální zahradnické rukavice pro děti 
v klasickém designu GARDENA.
Materiál a zpracování jako u pepitových 
 rukavic pro dospělé.

590-20 059008   6 P.

Velikost 1 / 3 pro děti do 7 let.

591-20 059107   6 P.

Velikost 2 / 7 pro děti do 10 let.

GARDENA kožené rukavice

Ochrana při těžké a déletrvající práci, 
např. přehrabování, řezání, drcení, skládání.
Kvalitní štípenková hovězí useň na namáhaných 
místech.

570-20 057004   6 P.

Velikost 9/L.

571-20 057103   6 P.

Velikost 10/XL.

GARDENA zahradnické rukavice

Jako pepitové zahradnické rukavice.

594-20 059404   6 P.

Velikost 7/S.

595-20 059503   6 P.

Velikost 8/M.

597-20 059701   6 P.

Velikost 10/XL.

GARDENA pepitové zahradnické rukavice

Pro lehkou práci při ošetřování zahrady, 
např. hrabání, stříhání, zametání.
Výborně zpracovaná bavlněná tkanina se 
zdrsnělou vodoodpudivou úpravou plochy 
dlaní.

564-20 056403   6 P.

Velikost 7/S.

565-20 056502   6 P.

Velikost 8/M.

GARDENA rukavice na sázení a ošetřování 
rostlin

Z přilnavého bavlněného úpletu se zdrsnělou 
plochou dlaní pro všechny práce, kde je 
potřeba cit v prstech, např. přesazování, 
pikýrování, sázení.

560-20 056007   6 P.

Velikost 7/S.

561-20 056106   6 P.

Velikost 8/M.
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GARDENA ploché těsnění obsah: 5 kusů

Pro Original GARDENA systém: šroubení, 
č.v. 901/2901, profi-systém šroubení, 
č.v. 2801, dvoucestný ventil, č.v. 938.

5300-20 530002   10*

GARDENA ploché těsnění obsah: 3 kusy

Pro Original GARDENA systém: šroubení,
č.v. 902/2902, profi-systém šroubení,
č.v. 2802, dvoucestný ventil, č.v. 940.

5301-20 530101   10*

GARDENA ploché těsnění obsah: 3 kusy

Pro Original GARDENA systém: šroubení,
č.v. 900/2900, impulsní zalévací tyč, č.v. 949, 
hnojicí zalévací tyč, č.v. 1149.

5302-20 530200   10*

GARDENA O-kroužek obsah: 5 kusů

Pro všechny připojovací vsuvky z Original 
GARDENA systému, jako např. zásuvné díly, 
postřikovače, sprchy, zavlažovače.

5303-20 530309   10*

GARDENA sada těsnění (bez vyobr.)

Obsah: 1 ploché těsnění, 3 O-kroužky.

1124-20 112406   10*

Pro spojku 901/2901.

1125-20 112505   10*

Pro spojku 902/2902.

GARDENA sada těsnění profi-systému
(bez vyobr.)

Obsah: 3 O-kroužky, á 1 ploché těsnění pro, 
č.v. 2801, 2802.

2824-20 282406   10*

GARDENA adaptér

Pro přechod z vnitřního závitu 33,3 mm (G 1)
na venkovní závit 26,5 (G 3/4).

5305-20 530507    6*

GARDENA sprchové sítko se závitovým 
kroužkem a těsněním

Pro sprchy GARDENA, č.v. 949, 1149, 8118, 
8120 a zahradní sprchy, č.v. 959, 960, 961.

5312-20 531207    6*

GARDENA sítko na nečistoty

Pro zavlažovací hodiny, zavlažovací počítače 
a domácí vodní automaty.

5318-20 531801   10*

GARDENA rozstřikovací tryska 5 – 360°

Pro Sprinklersystem výsuvné zadešťovače 
S 80, S 80/300 a 300.
Dosah od 2,5 – 5 m.
Zavlažovaný sektor 5 – 360°.
Nastavitelný průtok vody.

5337-20 533706   10*

Obsah: 2 kusy. 

GARDENA stopventil pro vodní zásuvky

Vhodná pro vodní zásuvky, č.v. 2797.

5797-20 579704    4*

*  Všechny náhradní díly uvedené na této straně se 
prodávají pouze v kompletním balení!

GARDENA UVC-světla

Náhradní světla pro UVC-filtry pro vodní 
nádrže a UVC-čističe vodní nádrže.
Vhodné pro všechny modely obvyklé na trhu.
Objímka: G 23.

5388-20 538800    1*

UVC-světlo 7 W. Výkon: 7 W.

5389-20 538909    1*

UVC-světlo 9 W. Výkon: 9 W.

5390-20 539005    1*

UVC-světlo 11 W. Výkon: 11 W.



172

 Název výrobku GARDENA náhradní díly  Č.v. EAN   Jedn.bal.
  4 078500   v ks

*  Všechny náhradní díly uvedené na této straně se 
prodávají pouze v kompletním balení!

GARDENA horní nůž

Pro zahradní nůžky BP 30, č.v. 8701.

GARDENA horní nůž

Pro zahradní nůžky BP 50, č.v. 8702.

5362-20 536202   10*

5363-20 536301   10*

GARDENA náhradní pilový list

Pro obloukovou pilku combisystem, č.v. 691.

GARDENA náhradní pilový list

Pro obloukové pilky 530 Comfort, č.v. 8747.

GARDENA náhradní pilový list

Pro obloukové pilky 760 Comfort, č.v. 8748.

5358-20 535809    5*

5376-20 537605    5*

5377-20 537704    5*

GARDENA náhradní pilový list

Náhradní pilový list na dřevo pro univerzální 
pilky, č.v. 8749.

GARDENA náhradní pilový list

Náhradní pilový list na kov pro univerzální 
pilky, č.v. 8749.

GARDENA náhradní pilový list

Náhradní pilový list na plast pro univerzální 
pilky, č.v. 8749.

5401-20 540100    5*

5402-20 540209    5*

5403-20 540308    5*

GARDENA sada těsnění (bez vyobr.)

Pro tlakové postřikovače, č.v. 867, 869.

GARDENA sada těsnění (bez vyobr.)

Pro tlakové postřikovače, č.v. 852, 853, 856, 
857, 858, 875, 828, 824, 823 a 822.

GARDENA náhradní tryska

Pro tlakové postřikovače, č.v. 864, 867, 869, 
875, 828, 824, 823 a 822 (od data výroby 
1/95).

 5384-20 538404   10*

5385-20 538503   10*

5386-20 538602    6*

GARDENA řetěz pro řetězové pily

Dělení řetězu: 3/8".
Tloušťka vodicí patky: .050" (1,3 mm).

GARDENA lišta / řetěz – sada

Dělení řetězu: 3/8".
Tloušťka vodicí patky: .050" (1,3 mm).

6007-20 600705    5*

Řetěz 14"/35 cm.
Pro elektrické řetězové pily č.v. 8860 a 8862.

6008-20 600804    5*

Řetěz 16"/40 cm.
Pro elektrické řetězové pily č.v. 8863.

6009-20 600903    3*

GARDENA lišta/řetěz – sada 14"/35 cm. Délka lišty. 
35 cm. Pro elektrické řetězové pily č.v. 8860 a 8862.

6010-20 601009    3*

GARDENA lišta/řetěz – sada 16"/40 cm. 
Délka lišty. 40 cm. Pro elektrické řetězové pily č.v. 8863.

GARDENA řetěz pro řetězové pily

Dělení řetězu: 3/8".
Tloušťka vodicí patky: .043" (1,1 mm).

6011-20 601108    5*

 Řetěz 8"/20 cm.
Pro akumulátorové řetězové pily č.v. 8865.

GARDENA náhradní žárovka

Pro GARDENA svítidla a reflektor, č.v. 4206.
Halogenová žárovka 10 W.

5348-20 534802    6*

GARDENA pružina pro nůžky na révu

Pro nůžky na stromy a révu, č.v. 343
a zahradnické nůžky, č.v. 609.

GARDENA pružina pro nůžky na révu

Pro zahradnické nůžky, č.v. 600 – 604
a č.v. 610 – 614.

GARDENA pružina pro nůžky na révu

Pro zahradnické nůžky, č.v. 607, 608, 617, 
618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 
8792, 8793.

5352-20 535205   10**

5353-20 535304   10**

5359-20 535908   10**

GARDENA tlaková pružina

Pro zahradnické nůžky, č.v. 8754, 8755, 8757, 
8759.

5379-20 537902   10**
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*  Všechny náhradní díly uvedené na této straně se 
prodávají pouze v kompletním balení!

GARDENA náhradní nůž

Pro GARDENA elektrické sekačky na trávu 
32 E, 34 E, 36 E a 42 E PowerMax™.
Kalená ocel, s práškovým nástřikem.
Informativní jednotlivé balení.

4079-20 407908   3*

Novinka Pro č.v. 4031.

4082-20 408202   3*

Pro č.v. 4043.

4081-20 408103   3*

Pro č.v. 4037.

4080-20 408004   3*

Pro č.v. 4033.

GARDENA náhradní nože

Pro GARDENA akumulátorové/elektrické 
sekačky easyMove a elektrické sekačky na 
trávu.
Kalená speciální ocel, s práškovým nástřikem.
Informativní jednotlivé balení.

4091-20 409100   3*

Pro akumulátorové / elektrické sekačky 34 A/E 
 easyMove, elektrická sekačka 34 E basicMove.

4092-20 409209   3*

Pro elektrické sekačky 38 E easyMove/mulchCut.

GARDENA náhradní pružiny

Vhodné pro elektrický provzdušňovač trávníku 
ES 500.
Snadná výměna opotřebovaných pružin.
4-barevná blistrová karta.

4094-20 409407   6*

GARDENA sada nožů

Pro nůžky na keře ContourCut
(č.v. 8819/8829).
4-barevný obal.

GARDENA sada nožů na trávník

Vhodné pro nůžky na okraje trávníku 
GARDENA (č.v. 8800 – 8803, 2500/2505) 
a nůžky na keře GARDENA (č.v. 8818/8824).
4-barevné samoobslužné balení.

GARDENA sada nožů na trávník

Vhodné pro nůžky na okraje trávníku 
GARDENA (č.v. 8804/8805/2510) nůžky na 
trávník TwinCut a nůžky na keře GARDENA 
(č.v. 8820/8825).
4-barevné samoobslužné balení.

GARDENA sada nožů k nůžkám na keře

Vhodné pro nůžky na okraje trávníku 
GARDENA (č.v. 8802 – 8805) a nůžky na keře 
GARDENA (č.v. 8818/8820/8824/8825/8829).
4-barevné samoobslužné balení.

2344-20 234405   5*

Šířka střihu: 8 cm. 

2345-20 234504   5*

Šířka střihu: 8 cm. 

2346-20 234603   5*

Šířka střihu: 10 cm. 

5378-20 537803   5*

Délka střihu: 20 cm. 

GARDENA náhradní nože

Pro GARDENA akumulátorové sekačky 
PowerMax™.
Kalená, speciální ocel.
Speciální technologie nožů pro optimální 
sekání trávy.
Informativní jednotlivé balení.

4083-20 408301   3*

Pro č.v. 4035.

4084-20 408400   3*

Pro č.v. 4041.

GARDENA náhradní nůž

Pro GARDENA benzinové sekačky.
Kalená, speciální ocel s práškovým povlakem.
Informativní jednotlivé balení.

4085-20 408509   3*

Pro benzinové sekačky 46 V, 46 VD, 46 VDA.

4086-20 408608   3*

Pro benzinové sekačky 51 VDA.

GARDENA nože na trávu a tvarování keřů

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut.
4-barevný displejový karton.

GARDENA nože na keře 12,5 cm

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut.
4-barevný displejový karton.

GARDENA nože na keře 18 cm

Pro akumulátorové nůžky ClassicCut 
a ComfortCut.
4-barevný displejový karton.

2340-20 234009    4*

Šířka střihu: 8 cm.

2342-20 234207    4*

Délka střihu: 12,5 cm.

2343-20 234306    4*

Délka střihu: 18 cm.
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*  Všechny náhradní díly uvedené na této straně se 
prodávají pouze v kompletním balení!

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbotrimmery SmallCut 300 (č.v. 8845) a 
turbotrimmery SmallCut 300 Accu (č.v. 8844).
Zásoba struny 10 m.
4-barevná blistrová karta.

5306-20 530606    6*

GARDENA náhradní nožíky

Pro turbotrimmer AccuCut 400 Li (č.v. 8840), 
AccuCut 450 Li (č.v. 8841) a accuCut 
(č.v. 2417).
Obsah: 20 kusů.
4-barevná blistrová karta.

5368-20 536806    6*

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbosekačku, č.v. 2401.
Zásoba struny 6 m.
4-barevná karta.

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbosekačku, č.v. 2402.
Zásoba struny 6 m.
4-barevná karta.

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbosekačku, č.v. 2403.
Zásoba struny 2 x 5 m.
4-barevná karta.

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbosekačku, č.v. 2404.
Zásoba struny 4 m.
Tichá struna.
4-barevná karta.

GARDENA náhradní struna

Pro elektrickou kosu, č.v. 2530.
Délka struny 2 x 6 m.

5364-20 536400    6*

5365-20 536509    6*

5366-20 536608    6*

5367-20 536707    6*

5374-20 537407    5*

GARDENA kazeta na strunu kompletní

Pro turbosekačky, č.v. 2385, 2390, 2395, 
2400 a sekačku TL 18 z aku-systému V12.

GARDENA kazeta na strunu kompletní

Pro turbosekačku, č.v. 2540 a aku-systém 
V12 sekačku TL 21.

GARDENA kazeta na strunu kompletní

Pro turbosekačku, č.v. 2532, 2544, 2550, 
2555 a kosy, č.v. 2545, 2546.

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbosekačku, č.v. 2542, 2544, 2555
a začišťovací kosu, č.v. 2545 a 2546 od série 
'99.

GARDENA cívka na náhradní strunu

Pro turbosekačku, č.v. 2557, 2560,
2565 a začišťovací kosu, č.v. 2548.

2406-20 240604   10*

5370-20 537001    5*

Zásobní struna 4 m.

5371-20 537100    5*

Zásoba struny 6 m.

5369-20 536905    6*

Zásoba struny 6 m.

5372-20 537209    5*

Zásoba struny 2 x 5 m.

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbotrimmery ProCut 800 (č.v. 8851) 
a ProCut 1000 (č.v. 8852).
Zásoba struny 2 x 3 m.
4-barevná blistrová karta.

GARDENA náhradní cívka se strunou

Pro turbotrimmery EasyCut 400 (č.v. 8846), 
ComfortCut 450 (č.v. 8847) a PowerCut 500 
(č.v. 8848).
Zásoba struny 6 m.
4-barevná blistrová karta.

5308-20 530804    6*

5307-20 530705    6*





E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com

Bezplatná infolinka pro české zákazníky: 
800 100 425

Bezplatná infolinka pro slovenské zákazníky: 
0800 154 044

Husqvarna Česko s.r.o.,
Türkova 2319/5b
149 00  Praha 4 – Chodov
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