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Nový GARDENA AquaContour automatic:
Zavlažovač, který se přizpůsobí Vaší zahradě...

Problém: 

Obvykle používané zavlažovače nezavlažují 
nepravidelné travnaté plochy plošně; 
přenášení zavlažovačů je obtížné
      a zdlouhavé!
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GARDENA AquaContour automatic.  
Protože každá zahrada je jiná

Řešení:
S novým GARDENA zavlažovačem
 AquaContour automatic teď zavlažujete
     nepravidelné travnaté plochy
        pohodlně a rovnoměrně!

Pomocí jednoho 
zavlažovače můžete 
zavlažovat až 380 m2.
Novým GARDENA 
víceplošným zavlažo-
vačem AquaContour 
je možné automaticky 
zavlažovat až 380 m2 
trávníku bez nutnosti 
zavlažovač přenášet.

Šetří čas a vodu,
snadno se obsluhuje
a skvěle rovnoměrně 
zavlažuje Váš trávník:
nový GARDENA
AquaContour automatic.
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2,5 – 11 m

max.
380 m
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Nyní je úplně jedno, jaký 
má Vaše zahrada 
tvar. Protože nový 
GARDENA víceplošný 
zavlažovač AquaContour 
automatic se přizpůsobí 
tvaru Vaší zahrady. Tady 
je přehled výhod:

• zavlažuje individuální 
asymetrické travnaté 
plochy do 380 m2.

• zavlažuje nepra-
videlné tvary díky 
možnosti variabilně 
naprogramovat do-
sah od 2,5 do 11 m  

a uložit až 50 obryso-
vých bodů.

• zavlažuje cíleně a 
úsporně (zabrání se 
tím nežádoucímu 
dvojnásobnému 
zavlažování ploch).

„Moje zahrada není kruhová – no a?"
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Tak snadné je zavlažování dvou různých 
travnatých ploch – jedním zavlažovačem!

Lehce srozumitelný 
ovládací panel k pro-
gramování dvou indi-

viduálních zahradních 
ploch.

Zavlažovací hlava 
s dlouhou životností 

s tryskami 
z měkčeného plastu.

Možnost nastavení 
variabilního 

zavlažovacího sektoru 
od 25 do 360°

Provoz nezávislý 
na elektrické síti 

– energii dodávají 
4 ks 1,5 V baterií

Nový zavlažovač AquaContour automatic se vždy přizpůsobí...

...protože dvě upevňovací lišty zajistí, aby byl tento mobilní zavlažovač 
také při výměně mezi dvěma různými travnatými plochami vždy 

umístěn na správné místo a zavlažoval přesně tam, kde má.

Jednoduché, flexibilní řešení pro přesné zavlažování 
dvou travnatých ploch do 380 m2. 

Možnost 
individuálního 
naprogramování až 50 
obrysových bodů.
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Tak snadno a přesně je teď možné zavlažovat dvě různé travnaté plochy jedním zavlažovačem:

K preciznímu zavlažování jednoduše postavte zavlažovač na již instalované upevňovací lišty A nebo B, zvolte si 
jednu ze dvou naprogramovaných ploch... a zavlažuje se!

Pootočte hlavu 
zavlažovače ve směru 
nového obrysového bodu.

Pomocí tlačítka plus 
nebo mínus nastavte 
požadovaný dosah.

Tlačítkem OK uložíte 
nové obrysové body.

Programování jednotlivých obrysových bodů je velmi snadné:

Prospekt_AquaContour.indd   5 3.12.2007   14:57:13



6

Nikdy nebylo tak snadné získat pohodlné, 
natrvalo instalované zavlažování:

Lehce srozumitelný 
ovládací panel 

pod krytem. 
K programování 

obrysových bodů

Neviditelná hlava 
zadešťovače se vysune 

ze země tlakem vody

Cílené zavlažování 
pomocí přesného 

pásu s tryskami pro 
rovnoměrné zavlažování

 Pevný a bezpečný uza-
víratelný kryt displaye, 

odolný vůči chůzi

Mrazuvzdorný díky 
automatickému 

odvodňovacímu ventilu

Provoz nezávislý 
na elektrické síti. 

Výkonný solární panel 
s lithiovým akumulá-

torem zajišťuje trvale 
spolehlivé zásobování 

energií

Nejpohodlnější cesta k perfektnímu trávníku

Nový zavlažovač AquaContour automatic 
je možné zakoupit také jako pohodlný 

výsuvný zadešťovač. Instaluje se 
podzemně a zavlažuje plochu trvale, 
úsporně a cíleně přesně podle napro-
gramovaných obrysových bodů.  
Ve spojení s řízením zavlažování také 
v noci nebo když jste na dovolené...
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Je to tak snadné: umístěte výsuvný zadešťovač na centrálním místě, položte rozvodnou trubku, pomocí displaye 
snadno a rychle naprogramujte až 50 obrysových bodů a hotovo. Voda proudí!

Tam, kde by se jinak muselo instalovat více zavlažovačů a větví, 
stačí pro travnaté plochy do 380 m2 jeden zavlažovač.
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GARDENA spol. s r.o.
Tuřanka 115
627 00  Brno
Tel.: +420 548 217 777
Fax: +420 548 217 590
E-mail: gardena@gardenabrno.cz
www.gardena.com

Změny v technickém provedení jsou vy-
hrazeny. 

1. GARDENA zavlažovací počítač (např. č.v. 1815)

2. GARDENA sada přípojek Profisystem (č.v. 1505) 
ve spojení se zahradní hadicí 19 mm (3/4“)

3. GARDENA připojovací krabice (č.v. 2795)

4. GARDENA spojka 25 mm x vnitřní závit ¾“ (č.v. 2761)

5. GARDENA rozvodná trubka ¾ 25 mm 
(č.v. 2700/2701)

6. GARDENA L-kus 25 mm x vnější závit ¾“ (č.v. 2781)

7. GARDENA víceplošný výsuvný zadešťovač 
AquaContour automatic

Návrh na instalaci podzemního zadešťovače:
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