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Jako odborníci na zahradní přístroje víme, co si majitelé zahrad přejí.
Jejich požadavky důsledně prosazujeme a vyvíjíme přesně takové výrobky,
které spotřebitelé poptávají.
Nejenom na cestách, ale i na zahradě jsou akumulátorové přístroje stále více oblíbenější –
při manipulaci jsou extrémně ﬂexibilní, vždy připravené k použití a šetrné k životnímu
prostředí.

Zkušenosti s akumulátorovou technologií
máme již 44 let
Know how pro zahrady

50 let Original GARDENA System
Ojedinělé úspěšné dějiny pokračují
Vývoj v té době kompletně nového systému spojování hadic byl základním kamenem úspěšných dějin.
V roce 1968 byl proveden první „klik“, a tím byla spuštěna malá zahradní revoluce. Dnes je Original GARDENA System
neodmyslitelnou součástí každé zahrady.

550 mil. kusů*

1973

1990

2014

2018

GARDENA se díky svým akumulátorovým nůžkám na trávu stává jedničkou na trhu. Od té doby neustále
pracujeme na tom, aby byla naše
akumulátorová technologie stále
výkonnější.

GARDENA zavádí systém vyměnitelného akumulátoru a nabízí tím velký
výběr systémových přístrojů.

GARDENA je jedničkou na trhu s akumulátorovými nůžkami a akumulátorovými
vyžínači.

GARDENA HeartBeat System nabízí
díky akumulátorovému systému
18 V a 40 V úplnou ﬂexibilitu pro
všechny oblasti použití v zahradě.

Vývoj trhu s akumulátorovými výrobky

sů
ých ku
prodan
Počet

Trend nám dává za pravdu – můžete růst s námi
2014

1968

2017

2018

Zdvojnásobení trhu s akumulátorovými výrobky za 4 roky.*

* GARDENA Výzkum trhu

Každý čtvrtý již vlastní akumulátorový výrobek GARDENA (podíl na trhu s akumulátorovými
výrobky 25 %).*

Děkujeme vám
za 50 let důvěry
Originál. Stále lepší a lepší.
Nyní se zárukou 5 let.
Rok 1968 znamenal revoluci v oblasti zavlažování
zahrad. Tenkrát, stejně jako dnes, byla myšlenka
nástrčného systému geniální a nadčasová. Na jedno
„kliknutí“ rychle a snadno propojíte vodovodní kohoutek,
hadici a koncový přístroj a vytvoříte tak absolutně pevné spojení. Široký
a univerzální sortiment koncových přístrojů neustále roste.

Šroubení Premium
Nestříká – pevně těsní
Nepřekonatelná životnost
díky vysoce kvalitnímu kovovému provedení

Také úspěšný klasický sortiment, kterým Original GARDENA System určitě
je, jde s dobou. Díky moderní odolnosti vůči mrazu nastavila GARDENA
nová měřítka. Systém je v tomto roce doplněn o koncové přístroje Premium
ve vysoce kvalitním kovovém provedení.

Snadné připojení
bez pomoci nářadí
na vodovodní kohoutek

Na trhu k dostání
pro tři velikosti vodovodního kohoutku
Větší průtok vody
díky vylepšené vnitřní geometrii

Anti-Splash: odběr vody bez rozstřikování
díky vroubkovanému povrchu vnitřku šroubení

Název výrobku

Šroubení Premium

Šroubení Premium

Šroubení Premium

Č.v.

18240-50

18241-50

18242-50

Husqvarna obj. č.

967666301

967666501

967666701

10

20

20

EAN kód

1968

2015

2018
Baleno po ks
Použití

Vodovodní kohoutek, hadici a koncový přístroj
propojíte rychle a snadno na jedno „kliknutí“.
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ORIGINAL GARDENA SYSTEM

Přepracované, chytré vlastnosti výrobků nabízí ještě
větší pohodlí pro uživatele.

GARDENA prosazuje nová měřítka díky moderním
produktovým řešením, elegantnímu designu
a vysoce kvalitním materiálům.

Možnosti připojení

* přihlášeno k patentu

Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se
závitem 21 mm (G 1/2")

Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se
závitem 26,5 mm (G 3/4")

Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se
závitem 33,3 mm (G 1")

ORIGINAL GARDENA SYSTEM
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Rychlospojky Premium

MADE IN
GERMANY

Pevné a pohodlné na začátku hadice

Stopspojky Premium

MADE IN
GERMANY

Ušetří cestu k vodovodnímu kohoutku
Integrovaná ochrana proti zalomení
zabraňuje vyklouznutí hadice

Integrovaná ochrana proti zalomení
zabraňuje vyklouznutí hadice

Velké pohodlí při manipulaci
díky drážkovaným prvkům
z měkkého plastu
Velké pohodlí při manipulaci
díky drážkovaným prvkům
z měkkého plastu

Výjimečně vysoká přídržnost hadice
díky kovové převlečné matici

Výjimečně vysoká přídržnost
hadice díky kovové převlečné
matici

Snadná výměna
koncového postřikovače
Rozpojení = voda se automaticky zastaví
Zapojení = voda začne proudit

K dostání ve dvou
různých velikostech

K dostání ve dvou
různých velikostech

MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

Název výrobku

Rychlospojka Premium

Rychlospojka Premium

Název výrobku

Stopspojka Premium

Č.v.

18255-50

18256-50

Č.v.

18253-50

18254-50

Husqvarna obj. č.

967667301

967667501

Husqvarna obj. č.

967666901

967667101

EAN kód

Baleno po ks

EAN kód

10

Použití
Možnosti připojení
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ORIGINAL GARDENA SYSTEM

Stopspojka Premium

10
Začátek hadice

Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")

Hadice 19 mm (3/4")

Baleno po ks

10

Použití
Možnosti připojení

10
Konec hadice

Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")

Hadice 19 mm (3/4")

ORIGINAL GARDENA SYSTEM
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Uklizené
a vždy po ruce
Správný vozík na hadici pro každou zahradu
Nové GARDENA vozíky na hadici jsou skvělým řešením pro snadnou
manipulaci a úsporné skladování zahradních hadic. Všechny nové
modely jsou odolné vůči mrazu, nabízí absolutní stabilitu při navíjení
a odvíjení hadice a velmi pohodlně se používají.

Aqua Roll S – sada
Pro malé zahrady
Pro max. 40 m
Hadice 13 mm (1/2")

Úsporné skladování

Pohodlné navíjení

Kick&Stand: Absolutní stabilita

Snadné otevření páčky, nastavení výšky a opětovné uzavření
páčky pro zaﬁxování.

Ergonomicky tvarovaná a příjemná rukojeť pro navíjení.
Rychlé zaklapnutí kliky ušetří místo při skladování.

Díky výklopnému stojanu již vozík nespadne. Stabilitu
vozíku rovněž podporuje jeho speciální tvar a viditelně
posunutá kolečka. Při skladování se stojan jednoduše
sklopí.

Všechny trubky z vysoce kvalitního hliníku

Voda nevytéká
ani po použití, ani při transportu – díky
stopce proti odkapávání

Výškově přestavitelná rukojeť
s rychlouzávěrem pro snadné otevření
a zaﬁxování, pro úsporné skladování

Velká, pevná klika

Pohodlné vedení hadice

Všechno na místě

Klika na libovolné straně

Vodicí kladka zajišťuje navíjení hadice v pravidelných
vrstvách. Protože jenom točíte klikou na bubnu, zůstanou
vaše ruce čisté. Kovový rám je zárukou ještě větší stability.

Vždy připravený k použití: postřikovač a připojovací
hadici lze připevnit na klip.

Kliku lze nasadit na libovolnou stranu: buben s klikou je
možné vyjmout, otočit o 180 stupňů a poté znovu nasadit.
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VOZÍKY NA HADICI

Hadice se nezalamuje
díky úhlové přípojce

Volitelná strana umístění kliky
pro praváky i leváky

VOZÍKY NA HADICI
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Aqua Roll M – sada
Pro středně velké zahrady
Pro max. 60 m
Hadice 13 mm (1/2")

Všechno na místě
Postřikovač a připojovací
hadice lze připevnit na klip

Hadice připravená k použití

Hadice se nezalamuje
díky úhlové přípojce
Voda nevytéká
ani po použití, ani při transportu díky
stopce proti odkapávání

Rychlé zaklapnutí kliky
šetří místo při skladování
Volitelná strana umístění kliky
pro praváky i leváky
Příjemná a bezpečná manipulace
díky ergonomicky tvarované rukojeti
s prvky z měkkého plastu
Výškově nastavitelná rukojeť
s rychlouzávěrem pro snadné otevření a ﬁxaci,
také pro úsporné skladování

ečné

Jedin

Maximální stabilita
díky výklopnému stojanu,
funkce Kick&Stand

Podpěry na kolečkách
zvyšují stabilitu
Název výrobku

AquaRoll S

AquaRoll S – sada

AquaRoll M

AquaRoll M

AquaRoll L Easy

Č.v.

18500-20

18502-20

18510-20

18512-20

18520-20

Husqvarna obj. č.

967674501

967674601

967674901

967675101

967675501

Baleno po ks

1

18

1

2

1

Kapacita bubnu na hadici

13 mm (1/2") 40 m
15 mm (5/8") 30 m
19 mm (3/4") 25 m

13 mm (1/2'') 40 m
15 mm (5/8'') 30 m
19 mm (3/4'') 25 m

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 100 m
15 mm (5/8") 80 m
19 mm (3/4") 50 m

13 mm (1/2'') 100 m
15 mm (5/8'') 80 m
19 mm (3/4'') 50 m

EAN kód

Aqua Roll L Easy
Pro velké zahrady
Pro max. 100 m
Hadice 13 mm (1/2")
Rukojeť s plastovým
opláštěním
Pohodlné vedení hadice
pro rovnoměrné navíjení
Rychlé zaklapnutí kliky
šetří místo při skladování

Hadice se nezalamuje
díky úhlové přípojce
Voda nevytéká
ani po použití, ani při transportu díky
stopce proti odkapávání

Kick&Stand

–

–

•

•

•

Vedení hadice

–

–

–

–

•

zaklapávací

zaklapávací

Klika

jednodílná

jednodílná

zaklapávací

Stav při dodání

nesmontovaný
(montáž bez použití nářadí)

smontovaný

nesmontovaný
(montáž bez použití nářadí)

Přestavení na GARDENA
Proﬁ-System

–

–

Je zapotřebí Proﬁ-System-šroubení 2801

Je zapotřebí Proﬁ-System-šroubení 2801

Je zapotřebí Proﬁ-System-šroubení 2801

Rozměry min.–max.
(d × š × v)

36 × 44 × 48–75 cm

36 × 44 × 48–75 cm

43-74 x 38-48 x 6790 cm

43-74 x 38-48 x 6790 cm

43–74 × 38–48 ×
72–90 cm

Obsah

–

S 20 m hadice 13 mm
(1/2") Classic, Original
GARDENA systémovými
díly a postřikovačem

–

S 30 m hadice 13 mm
(1/2") Classic, díly Original
GARDENA System
a postřikovačem

–

nesmontovaný
(montáž bez použití nářadí)

Volitelná strana umístění kliky
pro praváky i leváky
Příjemná a bezpečná manipulace
díky ergonomicky tvarované rukojeti
s prvky z měkkého plastu
Výškově nastavitelná rukojeť
s rychlouzávěrem pro snadné otevření a ﬁxaci,
také pro úsporné skladování

ečné

Jedin

Maximální stabilita
díky výklopnému stojanu,
funkce Kick&Stand

10

VOZÍKY NA HADICI

Podpěry na kolečkách
zvyšují stabilitu

VOZÍKY NA HADICI
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Nová generace
robotických sekaček

Dělejte, co máte rádi

Pohodlnější – inteligentnější – smart
Nyní také pro malé zahrady

GARDENA robotické sekačky
Do našich nových robotických sekaček SILENO city jsme zahrnuli to nejlepší z našich
více než 20letých zkušeností s robotickými sekačkami. Mnozí na to čekali: nyní je lze
velmi snadno čistit pomocí zahradní hadice! Kromě toho jsou samozřejmě i nadále
extrémně tiché, jjejich
j instalace jje jještě snadnější
j a na trhu jsou také modely, které
lze řídit pomocí
ocí aplikace.
App
connected

Nejlepší vlastnosti naší nové generace:

Á

EL

V

Díky bezplatné aplikaci GARDENA smart pro iOS, Android a Web
zůstanete s vaší robotickou sekačkou neustále v kontaktu.
Pomocí této aplikace můžete řídit také všechny zavlažovací
přístroje smart systému.

ÉNĚ NE

Ž

M

GARDENA smart aplikace

M I TI C H

Úzké pasáže

Vodotěsnost

Extrémně tichá

Robotická sekačka sama rozpozná a zvládne
úzké průchody.

Velmi snadné čištění pomocí zahradní hadice.

Díky motorům Silent Drive nabízí GARDENA nejtišší
robotické sekačky na trhu.

Nejlepší vlastnosti sjednoceny do jednoho modelu:

Novinka!

Novinka!

SILENO city

0 m2

SS

12

250 m2

Pro malé travnaté plochy
Pro méně členité zahrady

ROBOTICKÉ SEKAČKY

SILENO city

R70Li

500 m2

SILENO

750 m2

M

Pro středně velké travnaté plochy
Pro členité zahrady

SILENO+

1.000 m2

1.250 m2

L

1.500 m2

Snadná instalace

Výkyvná zadní kolečka

Snadné navigační menu

Pohodlné nastavení
výšky sekání

Programovací asistent a ﬂexibilní umístění
nabíjecí stanice také na úzkých místech.
Skvělé pro malé travnaté plochy.

Agilní a obratná – pro malé a úzké
zahrady.

Instalaci, ovládání a programování vyřídíte
obratem ruky.

Zcela snadno bez použití nářadí.

Pro velké travnaté plochy
Pro komplexní zahrady

SensorCut System

Provoz bez ohledu na počasí

Robotické sekačky sekají rovnoměrně a bez pruhů. Protože se pohybují v různých směrech,
je obraz sekání vyvážený a velmi čistý. Díky denní péči je trávník hustší a mění svůj vzhled
na zelený koberec.

GARDENA robotické sekačky jsou technicky o krok napřed, takže je lze používat
za každého počasí. Proto není zapotřebí dešťový senzor, který zastaví sekačku
za vlhkého počasí.
ROBOTICKÉ SEKAČKY
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Název výrobku

Domeček pro robotické sekačky

Nástěnný držák

Č.v.

4007-60

4042-50

Sada na údržbu robotické sekačky
4067-20

Husqvarna obj. č.

586801702

967104601

967104301

EAN kód

Baleno po ks

1

1

1

Použití

Chrání robotickou sekačku a nabíjecí stanici před
deštěm a sluncem

Bezpečné a úsporné skladování sekačky v zimě

Čištění a péče o robotickou sekačku

Vhodné pro

R40Li
R70Li
SILENO city
smart SILENO city

SILENO
SILENO+
smart SILENO,
smart SILENO+

Všechny GARDENA robotické sekačky

Obsah

1× domeček
6 × upevňovací šrouby

1× nástěnný držák

Sprej pro péči o plastové díly, kartáč na čištění,
brusná podložka, šroubovák

Proﬁtujte z našich rozsáhlých servisních a záručních výkonů: našim zákazníkům nabízíme plánovací, instalační a zimní servis, rovněž také
prodloužení záruky. Všechny potřebné informace najdete na www.gardena.com.

Název výrobku

SILENO city

smart SILENO city Set

Č.v.

15001-32

19066-32

Husqvarna obj. č.

967646807

967647307

Baleno po ks

1

1

Obsah

Robotická sekačka SILENO city

smart vstupní brána, robotická sekačka smart SILENO city

Možnost rozšíření

–

pomocí všech ostatních rozšíření smart system

GARDENA podpora prodeje

EAN kód

Akumulátorová technologie

Lithium-iontový akumulátor

Výkon akumulátoru

18 V

Kapacita akumulátoru

2,1 Ah

Čas nabíjení

60 min

Doba sekání na jedno nabití ca.

65 min

Doporučená travnatá plocha

< 250 m²

< 500 m²

Max. stoupání

Online / internetové stránky
Různé online informace na YouTube, Facebooku nebo jiných kanálech zajistí početné kontakty v cílové skupině.

20–50 mm

Sekací zařízení

Nožový kotouč se 3 noži
4 kWh

7 kWh

Hmotnost

7,0 kg

Rozměry (d × š × v)

55 × 36 × 22 cm

Ohraničující kabel

150 m

Skoby

200 kusů

Spojky

1

Připojovací svorky

3

Plášť

Plast odolný vůči nárazům

Display

LCD s nabídkou nastavení

Deﬁnice pracovního pole

Pomocí ohraničujícího kabelu

Senzory

Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení

Programování času sekání
Čištění pomocí zahradní hadice

Pomocí panelu s tlačítky a displaye
•

Pomocí panelu s tlačítky a displaye resp. aplikace smart
•

Používání za deště

•

•

Pojistka proti krádeži / PIN-kód

•

•

Funkce startu na dálku
Snadná instalace aktualizací softwaru

3 / variabilní
•

•

Řízení pomocí smart App

Bezplatné stažení aplikace, bez poplatků, k dispozici pro
Smartphony nebo tablety a web

Předpoklady

(WLAN) Router a připojení na internet, Smartphone, tablet nebo PC
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Tištěné inzeráty

Až 25 %

Výška sekání, min–max
Spotřeba energie za měsíc

Reklama v televizi
Televizní spoty představují náš nový výrobek širokému
publiku.

ROBOTICKÉ SEKAČKY

ROBOTICKÉ SEKAČKY
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Zahrada naslouchá
Smartphonu
GARDENA smart system přehledně
Inteligentní péče o trávník a zavlažování řízené pomocí aplikace – to byla základní myšlenka GARDENA smart systému
a přesvědčila zákazníky. Dnes může chytrý systém nabídnout ještě víc. V roce 2018 budou v sortimentu další tři nové
výrobky, které poskytnou zákazníkům ještě větší pohodlí. Stejně jako předtím platí: řídit zcela pohodlně pomocí aplikace
smart, ať jste kdekoliv a kdykoliv.

smart SILENO city – sada
Robotická sekačka pro malé a středně velké zahrady
• Pro travnaté plochy do 500 m2
• Snadné programování pomocí aplikace GARDENA smart
nebo pomocí ovládací jednotky a displaye na přístroji
• Možnost čištění pomocí zahradní hadice

1

3

7

Název výrobku

smart SILENO city – sada

Č.v.

19066-32

Husqvarna obj. č.

967647307

EAN kód

Baleno po ks

4
6
2

8
5

Inteligence

1 GARDENA smart App

Sekání

2 smart SILENO

Zavlažování

3 smart řízení zavlažování
4 smart zavlažovací počítač
5 smart senzor
6 smart domácí vodní
automat

16

SMART SYSTEM

Zdroj energie

1

Obsah

smart vstupní brána, smart SILENO city robotická sekačka

Možnost rozšíření

pomocí všech ostatních rozšíření smart system

Akumulátorová technologie

Lithium-iontový akumulátor

Výkon akumulátoru

18 V

Kapacita akumulátoru

2,1 Ah

Čas nabíjení

60 min

Doba sekání na jedno nabití ca.

65 min

Doporučená travnatá plocha

< 500 m²

Max. stoupání

Až 25 %

Výška sekání min–max

20–50 mm

Sekací zařízení

Nožový kotouč se 3 noži

Rozměry (d × š × v)

55 × 36 × 22 cm

Ohraničující kabel

150 m

Skoby

200 kusů

Spojky

1

Připojovací svorky

3

Plášť

Plast odolný vůči nárazům

7 smart zásuvka pro
dálkové ovládání

Display

LCD s nabídkou pro nastavení

Deﬁnice pracovního pole

Pomocí ohraničujícího vodiče

8 smart 40 V akumulátor

Senzory

Senzor kolize, nadzvednutí a převrácení

Programování času sekání

Pomocí panelu s tlačítky a displaye resp. aplikace smart

Čištění pomocí zahradní hadice

•

Funkce startu na dálku

3 / variabilní

Zvláštnosti

Možnost použití za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód,
ﬂexibilní umístění nabíjecí stanice, EasyPassage –
automatické zvládání úzkých míst, snadná instalace
aktualizací softwaru

GARDENA smart App
Všude a kdykoliv nejlepší informace. S programovacím asistentem
zadáte velmi pohodlně čas a dny sekání.

SMART SYSTEM
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Název výrobku

smart řízení zavlažování

Č.v.

19032-20

Husqvarna obj. č.

967669901

EAN kód

Baleno po ks

Řízení zavlažování smart
Pro pohodlné, automatické zavlažování více oblastí zahrady
• Řídí zavlažovací ventily 24 V (nejsou součástí dodávky)
pro až 6 nezávislých oblastí zavlažování
• Perfektní pro kombinaci s GARDENA Micro-Drip-System
a Sprinklersystem

• Snadná volba nastavení zavlažování pomocí aplikace smart
• Nahradí téměř veškerá stávající řízení zavlažování
• Kompatibilní s ventily 24 V mnoha výrobců

1

Obsah

smart řízení zavlažování

Možnost rozšíření / použití

smart senzory, všechny sady smart systému

Zásobování energií

230 V / 24 V

Individuální zavlažovací programy na ventil

Individuální nastavení pomocí aplikace

Délka zavlažování na program

Individuální nastavení pomocí aplikace

Instalace venku (ochrana proti stříkající vodě)

• (Třída ochrany IP X4)

Master kanál pro řízení čerpadla

•

Potřebné příslušenství v případě nové instalace

Spojovací kabel 24 V (č.v. 1280), zavlažovací ventil (č.v. 1278),
řízení čerpadla 24 V (č.v. 1273), příp. další, senzor smart
(č.v. 19030)

1

Řízení zavlažování pomocí aplikace smart
Práci přebírá systém. Vaši zákazníci si mohou užívat pohodlí a volného času.
Aplikace smart podporuje uživatele tím, že jim umožní zcela jednoduše
stanovit vhodný plán zavlažování. Přizpůsobeno individuálním požadavkům
příslušné zahrady.

3
3
2
1

2

3

smart řízení

smart senzor

Stávající systémy lze řídit
pomocí aplikace smart

S GARDENA řízením zavlažování lze pomocí aplikace smart
ﬂexibilně řídit až 6 vzájemně nezávislých oblastí zahrady.
Právě v zahradě s členitým uspořádáním a rostlinami
s různými požadavky lze optimální zásobování vodou
naprogramovat.

Ve spojení se senzorem smart lze velmi přesně stanovit
potřebu vody pro jednotlivé oblasti. Do smart systému je
přenášena aktuální vlhkost půdy, která je při zavlažování
zohledněna.

Stávající systémy jako např. Micro-Drip a Sprinkler lze řídit
použitím pouze jednoho přístroje aplikace smart. Stávající
řízení zavlažování lze velmi snadno nahradit řízením
zavlažování smart.

18
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smart Power
zásuvka pro dálkové
ovládání
Zapojení nejrůznějších přístrojů
do systému GARDENA smart
• Řízení svítidel a elektrických přístrojů pomocí
GARDENA smart aplikace
• Ochrana proti stříkající vodě ve venkovních
oblastech (IP 44)

Nové funkce softwaru
Zahrádkáři na pulsu času
Užiteční „asistenti“ výrazně ulehčují řízení robotických sekaček a zavlažovacích systémů:
• programovací asistent pro snadné uvedení robotické sekačky do provozu
• zavlažovací asistent pro řízení časů zavlažování podle potřeb
• nový koncept zón: individuální a snadné zavlažování jednotlivých oblastí zahrady
• rozsáhlá databanka rostlin: rozsáhlé know-how odborníků může využít každý

Široké možnosti použití kolem domu a na zahradě

GARDENA podpora prodeje
Také v sezóně 2018 bude prodej výrobků GARDENA smart system podpořen
rozsáhlými opatřeními.

Sezónní dekorace

Osvětlení zahrady

Vodní prvky

Online/internetové stránky
Speciální mikrostránky GARDENA smart system informují spotřebitele. Kromě toho je smart system představen např. ve videích na různých online kanálech.

Název výrobku

smart zásuvka pro dálkové ovládání

Č.v.

19095-20

Husqvarna obj. č.

967796001

E-learning
Pro naše obchodní partnery jsme vyvinuli program
elektronické výuky, zaměřený na smart system
a smart aplikaci.

Display pro druhotné umístění
Pro prezentaci výrobků smart system na druhotných
plochách.

EAN kód

Baleno po ks

1

Použití s

Všechny sady smart system

Instalace venku (ochrana proti stříkající vodě)

• (Třída ochrany IP 44)

Maximální spínací zátěž

3680 Watt

Automatické spínání zap/vyp

Individuální nastavení pomocí aplikace

Manuální spínání zap/vyp

Pomocí aplikace

Manuální spínání zap/vyp na zásuvce

•

Dvoupólové kompletní vypínání

•

Celoroční použití do –20° C

•

20

SMART SYSTEM

SMART SYSTEM

21

GARDENA HeartBeat System
Každá zahrada potřebuje silné srdce

Jahre

K

S

Z
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Akumulátorový systém 18 V Li-Ion
Ergonomický & lehký
Ideální pro malé a středně velké zahrady

AHRUN
RF

G

E

Pokud jde o volbu správného akumulátorového výrobku, GARDENA výrazně ulehčuje volbu.
Akumulátor dodává energii mnoha zahradním přístrojům, např. určeným pro stříhání, tvarování, vyžínání, sběr
listí a sekání. Všechno jde snadněji. „Cut, Prune, Trim, Blow and Mow“ - zní to jako rytmus srdce.
Akumulátorový systém 18 V Li-Ion je ideální pro malé a středně velké zahrady. V případě velkých zahrad je
správnou volbou akumulátorový systém 40 V Li-Ion.

PE TEN

Akumulátorový systém 4O V Li-Ion
Výkonný & tichý
Ideální pro velké zahrady

M

Jeden akumulátor, mnoho možností

L

Akumulátor s plusem k výkonu

Novinka!

Novinka!

ComfortCut Li-18/50

PowerCut Li-40/60

PowerMax Li-40/32

Novinka!

EasyCut Li-18/23R
ComfortCut Li-18/23R

Novinka!

PowerCut Li-40/30

TCS Li-18/20
THS Li-18/42
PowerMax Li-40/37
PowerMax Li-18/32
AkkuJet Li-18
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Novinka!
PowerJet Li-40
(foukač a vysavač)

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM
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Akumulátorová technologie Li-Ion

Akumulátorový systém 18 V Li-Ion

Plné nabití pro využití na zahradě

Ideální pro malé a středně velké zahrady

Akumulátorový trimmer
EasyCut Li-18/23R / ComfortCut Li-18/23R
verzi
Také ve
smart

Nejnovější GARDENA akumulátorová
technologie Li-Ion
• Bez paměťového efektu, dobíjení je
možné kdykoliv
• Dlouhá životnost akumulátoru při
konstantním výkonu

GARDENA Battery Management
System jako přínos k bezpečnosti
Hightech-elektronika pro úplnou kontrolu
všech akumulátorových procesů.
• Mírné, ale rychlé nabíjení akumulátoru
• Stejnoměrné vybíjení s pojistkou proti
přetížení, rovněž také pojistka proti
hlubokému vybití
• Bezpečné skladování bez samovybíjení

GARDENA indikátor stavu nabití
• Snadno srozumitelný indikátor stavu nabití
akumulátoru se 3 LED-kontrolkami
Lehký a pevný
• Nízká hmotnost pro optimální ergonomii
při práci
• Odolnost díky obzvláště pevnému plášti

Název výrobku

Set EasyCut Li-18/23R

Set ComfortCut Li-18/23R

Č.v.

9823-20

9825-20

Husqvarna obj. č.

967243201

967243401

EAN kód

Baleno po ks

1

1

Obsah

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-18,
Vč. nabíječky 18 V,
Vč. 20 náhradních nožíků RotorCut

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-18,
Vč. nabíječky 18 V,
Vč. 20 náhradních nožíků RotorCut

Akumulátorový
univerzální foukač
AkkuJet 18-Li

Akumulátory 18 V Li-Ion a 40 V Li-Ion
Nová generace bezkabelové svobody

Název výrobku

Náhradní akumulátor BLi-40/160

Č.v.

9843-20

Husqvarna obj. č.

967058201

Akumulátorová
teleskopická
vyvětvovací pilka
TCS Li-18/20

EAN kód
Název výrobku

Akumulátorový univerzální foukač AkkuJet 18-Li – sada

Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka
TCS Li-18/20 – sada

Baleno po ks

1

Akumulátorová technologie

Li-Ion

Č.v.

9335-20

8866-20

Výkon akumulátoru

40 V/36 V

Husqvarna obj. č.

967276301

967246501

Kapacita akumulátoru

4,2 Ah

EAN kód

Čas nabíjení

2 h 20 min

POWER Info
indikátor stavu nabití

•

Hmotnost
Použitelný pro

24
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1,2 kg
Č.v. 5033, 5038, 5041, 9860, 9827, 9338

Baleno po ks

1

1

Obsah

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-18,
Vč. nabíječky 18 V

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-18,
Vč. nabíječky 18 V,
Vč. nosného popruhu

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM
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Akumulátorové nůžky na živý plot
ComfortCut Li-18/50

Novinka!

Akumulátorový systém 18 V Li-Ion

Pohodlný a bezpečný střih
díky ergonomicky tvarovaným rukojetím ErgoLine

ERGOLINE

Ochrana před
nárazem
chrání nože při stříhání
v blízkosti země

Vyměnitelný akumulátor vhodný pro
různé přístroje a účely použití
akumulátorový systém 18 V Li-Ion
Nízká hmotnost
pro snadnou a pohodlnou
práci / nošení

Přesný, rychlý a čistý střih
díky optimální geometrii nožů

ErgoLine

Nízká hmotnost

Možnost použití se sběrným
vakem

Ergonomicky tvarované rukojeti pro pohodlný
a bezpečný střih.

Pro pohodlnou práci a ideální vyváženost přístroje.

Geniálně snadný a pohodlný sběr odstřižků.

Název výrobku

Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut
Li-18/50 – sada

Název výrobku

Teleskopické nůžky na živý plot
THS Li-18/42 – sada

Č.v.

9837-20

Č.v.

8881-20

Husqvarna obj. č.

967657201

Husqvarna obj. č.

967246601

EAN kód

EAN kód

Baleno po ks

1

Baleno po ks

Typ akumulátoru / kapacita

18 V Li-Ion / 2,6 Ah

Typ akumulátoru / kapacita

18 V Li-Ion / 2,6 Ah

Doba chodu

max. 60 min

Doba chodu

max. 90 min

Délka nožů

50 cm

Délka nožů

42 cm

Vzdálenost mezi noži

20 mm

Vzdálenost mezi zuby

16 mm

Hmotnost

2,9 kg

Hmotnost

3,5 kg

Obsah

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-18,
Vč. nabíječky 18 V

Obsah

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-18,
Vč. nabíječky 18 V
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Akumulátorový trimmer PowerCut Li-40/30

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion

Novinka!

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion – plus k výkonu

Ideální pro velké zahrady

Výkonný vyměnitelný akumulátor pro různé
přístroje a účely použití
akumulátorový systém 40 V Li-Ion
Velké pohodlí při obsluze
pomocí intuitivní klávesnice (zap/vyp,
indikátor stavu nabití akumulátoru, režim
Eco pro maximální dobu chodu)

Akumulátorové nůžky na živý plot
PowerCut Li-40/60

Vynikající ergonomie
ideální vyváženost pro práci
bez námahy

Novinka!
Úspora místa při transportu
a skladování
díky dělené násadě

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion – plus k výkonu
Velké pohodlí při obsluze
pomocí intuitivní klávesnice (zap/vyp, indikátor stavu nabití
akumulátoru, režim Eco pro maximální dobu chodu)

Kontrolované prodlužování
struny podle potřeby
díky tipovací automatice

Extra výkon a dlouhá
životnost
díky bezkartáčkovému
motoru PowerPlus

Pohodlný a bezpečný střih
díky ergonomicky tvarovaným rukojetím ErgoLine

Vyměnitelný akumulátor
vhodný pro různé
přístroje a účely použití
akumulátorový systém
40 V Li-Ion

ERGOLINE

Ochrana před nárazem
chrání nože při stříhání
v blízkosti země

Přesný, rychlý a čistý střih
díky optimální geometrii nožů

Tipovací automatika

Intuitivní klávesnice

Dělená násada

Kontrolované prodlužování vyžínací struny podle potřeby

Zap/vyp, indikátor stavu nabití, režim Eco pro maximální dobu chodu. Pohodlná a bezpečná obsluha.

Úspora místa při transportu a skladování.

Možnost použití
se sběrným vakem
Geniálně snadný a pohodlný sběr
odstřižků.

Název výrobku

Akumulátorové nůžky na živý plot PowerCut Li-40/60 – sada

Akumulátorový trimmer PowerCut Li-40/30 – sada

Č.v.

9860-20

9827-20

Husqvarna obj. č.

967668001

967667801

EAN kód

ErgoLine
Ergonomicky tvarované rukojeti pro pohodlný
a bezpečný střih.
28
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Optimální geometrie nožů
Přesný, rychlý a čistý střih.

Intuitivní klávesnice
Zap/vyp, indikátor stavu nabití akumulátoru, režim Eco pro
maximální dobu chodu. Pohodlná a bezpečná obsluha.

Baleno po ks

1

1

Typ / kapacita akumulátoru

40 V (maximální / 36 V nominální)
Li-Ion / 2,6 Ah

40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 2,6 Ah

Průměr sekání

–

300 mm

Doba chodu

max. 65 min

max. 40 min

Čas nabíjení

ca. 1,5 h

ca. 1,5 h

Průměr/délka struny

–

1,6 mm (č.v. 5307) /6 m

Délka nože/vzdálenost mezi noži

60 cm/24 mm

–

Hmotnost

3,7 kg

3,9 kg

Obsah

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-40/100,
Vč. rychlonabíječky QC40

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-40/100,
Vč. rychlonabíječky QC40
AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM
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Akumulátorový vysavač/foukač
PowerJet Li-40

Akumulátorová sekačka
PowerMax™ Li-40/37

Novinka!

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion – plus k výkonu

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion – plus k výkonu
Velké pohodlí při obsluze
pomocí intuitivní klávesnice (zap/vyp,
indikátor stavu nabití akumulátoru, režim
Eco pro maximální dobu chodu)

Velké pohodlí při obsluze
díky intuitivní klávesnici (zap/vyp, indikátor
stavu nabití, režim Boost pro extra výkon)

Vynikající ergonomie
ideální vyvážení přístroje
pro práci bez únavy

Novinka!

Velmi pohodlné tlačení sekačky
a ﬂexibilní manévrování
díky rukojeti ErgoTec Plus

Perfektní přizpůsobení se
výšce uživatele
pomocí plynule výškově nastavitelné teleskopické rukojeti

Zaklapávací skládací rám
pro úsporu místa při skladování
Vyměnitelný akumulátor vhodný pro různé
přístroje a účely použití
akumulátorový systém 40 V Li-Ion

3 v 1 – zahradní vysavač,
foukač a drtič
snadné přestavení bez použití nářadí

Úspora času – méně časté vyprazdňování sběrného koše
optimalizovaná komprimace koše pro výrazně větší objem
posečené trávy ve sběrném koši – CnC System Plus
(Cut and Collect)

Výkonný vyměnitelný akumulátor
pro různé přístroje a účely použití
akumulátorový systém 40 V Li-Ion

Velmi snadné nastavení výšky sekání
pomocí centrálního přestavení výšky
QuickFit Plus – stačí jednou stisknout

Extra výkon a dlouhá životnost
díky bezkartáčkovému motoru PowerPlus
a nožům DuraEdge

Extra výkon a dlouhá životnost
díky bezkartáčkovému motoru PowerPlus

QUICK FIT+

Sekání v blízkosti okrajů
u zídek a na okrajích trávníku pomocí
travních hřebenů

3 v 1 – zahradní vysavač, foukač a drtič

Intuitivní klávesnice

QuickFit Plus

ErgoTec Plus

CnC-System Plus

Snadné přestavení bez použití nářadí.

Zap/vyp, indikátor stavu nabití, režim Boost pro extra
výkon. Pohodlná a bezpečná obsluha.

Velmi snadné přizpůsobení výšky sekání pomocí centrálního přestavení výšky – stačí pouze jednou zmáčknout

Velmi pohodlné tlačení sekačky a ﬂexibilní manévrování
díky rukojeti ErgoTec Plus.

Úspora času z důvodu méně častého vyprazdňování koše.
Optimalizovaná komprimace koše pro výrazně větší objem
posečené trávy ve sběrném koši.

Název výrobku

Univerzální vysavač/foukač PowerJet Li-40 – sada

Č.v.

9338-20

Husqvarna obj. č.

967667601

EAN kód

Název výrobku

Sekačka na trávu
PowerMax™ Li-40/32 – sada

Název výrobku

Akumulátorová sekačka
PowerMax™ Li-40/37 – sada

Č.v.

5033-20

Č.v.

5038-20

Husqvarna obj. č.

967085901

Husqvarna obj. č.

967656701

EAN kód

EAN kód

Baleno po ks

1

Typ akumulátoru / kapacita

40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 4,2 Ah

Baleno po ks

1

Baleno po ks

1

Rychlost vyfukování

max. 320 km/h

Výkon

40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 4.2 Ah

Výkon

40 V (maximální / 36 V nominální) Li-Ion / 4.2 Ah

Sací výkon

160 l/s

Pracovní šířka

32 cm

Pracovní šířka

37 cm

Objem sběrného vaku

30 l

Doporučená travnatá plocha

do ca. 280 m²

Doporučená travnatá plocha

do ca. 450 m²

Redukce objemu

max. 8:1

Objem sběrného koše

30 l

Objem sběrného koše

45 l

Pracovní čas

max. 40 min

Centrální nastavení výšky

10 poloh 20–60 mm

Centrální nastavení výšky

5 poloh 20–60 mm

Hmotnost

4,1 kg / 5,0 kg

Hmotnost

8,9 kg

Hmotnost

15 kg

Obsah

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-40/160,
Vč. rychlonabíječky QC40,
Vč. ramenního popruhu

Obsah

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-40/160,
Vč. rychlonabíječky QC40

Obsah

Vč. akumulátoru Li-Ion BLi-40/160,
Vč. rychlonabíječky QC40
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AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM

* přihlášeno k patentu

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM
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Elektrické sekačky na trávu
PowerMax™ 1600/37 a 1800/42

Umístěné úplně vepředu

Výkonné a pohodlné na velkých plochách

GARDENA elektrické sekačky na trávu PowerMax™
Novými modely sekaček PowerMax™ jsme doplnili sortiment sekaček určených pro středně
velké a velké travnaté plochy. Nové sekačky PowerMax™ 1600/37 a PowerMax™ 1800/42
v sobě spojily osvědčenou funkčnost s výraznými inovacemi - pro výjimečné pohodlí při sekání.

ErgoTecPlus

Velmi pohodlné tlačení sekačky
a ﬂexibilní manévrování
díky rukojeti ErgoTec Plus
Úspora času – méně časté
vyprazdňování sběrného koše
optimalizovaná komprimace koše pro
výrazně větší objem posečené trávy
ve sběrném koši – CnC System Plus
(Cut and Collect)

Skvělé přizpůsobení se tělesné výšce uživatele
díky plynule nastavitelnému teleskopickému rámu

Úsporný transport a skladování
díky zaklapávacímu skládacímu rámu
Vynikající výsledky sečení
díky výkonnému motoru 1600 W /
1800 W a nožům DuraEdge

QUICK FIT+

Extra snadné nastavení výšky sekání
pomocí centrálního přestavení výšky QuickFit Plus – stačí
jednou stisknout

Sekání v blízkosti okrajů

QuickFit Plus

ErgoTec Plus

Plynule výškově nastavitelné madlo

Velmi snadné přizpůsobení výšky sekání pomocí centrálního
přestavení výšky – stačí pouze jednou zmáčknout

Velmi pohodlné tlačení sekačky a ﬂexibilní manévrování
díky rukojeti ErgoTec Plus.

Skvělé přizpůsobení se tělesné výšce uživatele.

Novinka!

Novinka!
Název výrobku

PowerMax™ 1600/37

PowerMax™ 1800/42

Č.v.

5037-20

5042-20

Husqvarna obj. č.

967656601

967657001

EAN kód

PowerMax™ 1200/32
0 m2

PowerMax™ 1600/37
300 m2

400 m2

PowerMax™ 1800/42
500 m2

800 m2

Baleno po ks

1

1

Výkon

1600 W

1800 W

Pracovní šířka

37 cm

42 cm

Doporučená travnatá plocha

do ca. 500 m²

do ca. 800 m²

Objem sběrného koše

45 l

Centrální přestavení výšky sekání
Hmotnost

S
32

Pro malé travnaté plochy

SEKAČKY NA TRÁVU

M

Pro středně velké travnaté plochy

L

Pro velké travnaté plochy

Jiné

* přihlášeno k patentu

5 poloh 20–60 mm
13,7 kg

14,3 kg
Včetně mulčovací vložky

SEKAČKY NA TRÁVU
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NatureUp! Základní vertikální a rohové sady

MADE IN
GERMANY

Na zdi, jsme připraveni!

NatureUp! Systém
vertikálních zahrad

Vlastní výsadba
čerstvé bylinky, aromatické
jahody nebo pestré letničky

Zahrádkáři ve vertikálních zahradách
Zahrady ve městech momentálně rostou do výšky. 3 ze 4 dotázaných uvedli, že by si
okamžitě systém NatureUp! zakoupili. Zdá se jim zajímavý, jedinečný a chtěli by se
o systému vertikálních zahrad dovědět více. Nároční městští zahrádkáři se nechají
přesvědčit novými moderními a úspornými řešeními a jedinečnými inovacemi,
které splní jejich vysoké nároky. Díky systému NatureUp! můžeme konečně zaplnit
prázdné stěny a kompletně je využít pro zahradničení. Buďte přitom, když GARDENA
zasáhne s tímto jedinečným konceptem svou cílovou skupinu.

Perfektní řešení do rohů
nebo jako boční ukončení

Snadná montáž
díky nástrčnému systému

Pevný a odolný vůči počasí
jednotlivé prvky z vysoce
kvalitního plastu odolného vůči
povětrnostním vlivům

Rostliny nestojí ve vodě
díky záchytné misce na dně.
Zdi a podlaha zůstanou čisté

Chytrý rozvod vody
Každý modul je zavlažován jednotlivě. Nadměrná voda je odváděna speciálním drenážním systémem přímo do spodní záchytné misky. Tím se vodou
pro zavlažování nepřenáší choroboplodné zárodky na další rostliny.

Více přírody i na nejmenších prostorech: ozelenění
a zavlažování zdí
MADE IN
GERMANY

Název výrobku

NatureUp! Základní vertikální sada

NatureUp! Základní rohová sada

Č.v.

13150-20

13153-20

Husqvarna obj. č.

967693101

967693201

Baleno po ks

1

1

Obsah

3 vertikální truhlíky na rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů

3 rohové truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 6 klipů

Počet rostlin

Pro 9 rostlin

Pro 3 rostliny

Rozměry (sada) (d × š × v)

65 cm × 15 cm × 54 cm

17 cm × 17 cm × 54 cm

EAN kód

Úsporné a dekorativní
• Vytvoří odpočinkovou oázu s květinami, bylinkami
a zeleninou i na nejmenších prostorech
• Nabízí nové možnosti uspořádání a přesvědčí čistým
designem
• Je odolný vůči povětrnostním vlivům
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CITY GARDENING

Chytré zavlažování
• Umožňuje optimální a automatické zavlažování
• S přípojkou vody nebo bez ní

Snadná montáž a možnost
modulárního rozšíření
• Snadná montáž bez použití nářadí; jednoduché
nastrčení
• Možnost ﬂexibilního rozšíření doprava, doleva,
nahoru nebo za roh
• Pověsí se snadno na zeď stejně jako obrázek

* GARDENA výzkum trhu, reprezentativní anketa ve 3 zemích

Rozšíření
Automatické zavlažování

S č.v. 13150-20 nebo č.v. 13153-20
S GARDENA zavlažovacím počítačem (volitelně) a NatureUp!
zavlažovací sadou na vodovodní kohoutek
CITY GARDENING
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NatureUp! Zavlažovací sady
Konec zavlažovacím konvím
Více než 60 % dotázaných majitelů balkonů si přeje automatické zavlažování,
aby mohli bezstarostně odjet na dovolenou. Automatické zavlažování je ideální
způsob zavlažování také pro rostliny na zdech. Systém NatureUp! nabízí řešení
i pro početnou skupinu balkonů bez přípojky na vodu. Všechno je přizpůsobeno
požadavkům zákazníků.

S přípojkou na vodu

Bez přípojky na vodu

Zavlažovací sada pro vertikální nebo rohový systém. K zavlažování až 27 rostlin
resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou na vodu.

Rozšiřovací sada s čerpadlem a transformátorem k zavlažování bez přípojky na vodu.
Zásobník na vodu není součástí balení.

NatureUp! Příslušenství
Se vším všudy
Název výrobku

NatureUp!
Zavlažovací sada vertikální –
vodovodní kohoutek

Č.v.

13156-20

Husqvarna obj. č.

967693301

EAN kód

Baleno po ks

3

Obsah

1 základní přístroj 1000, 1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16"),
6 konektorů 4,6 mm (3/16"), 7 T-kusů 4,6 mm (3/16"),
1 křížový kus 4,6 mm (3/16"), 2 L-kusy 4,6 mm (3/16"),
10 uzavíracích zátek 4,6 mm (3/16"), 9 kapacích trubek
65 cm, 8 rozdělovacích trubek 16,5 cm, 3 rozdělovací
trubky 4 cm, 1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky
4,6 mm (3/16")

Systém NatureUp! nemusí jenom stát, může se také pověsit. Protože si to přálo 41 % dotázaných, nabízí GARDENA v rámci příslušenství také prvky pro
upevnění na zeď.

MADE IN
GERMANY

Název výrobku

NatureUp!
Vertikální držák na zeď

NatureUp!
Rohový držák na zeď

NatureUp!
Spojovací klip

NatureUp!
Upevnění

Počet rostlin

Pro až 27 rostlin

Č.v.

13162-20

13163-20

13164-20

13166-20

Automatické zavlažování

S Gardena zavlažovacím počítačem (volitelně)

Husqvarna obj. č.

967693801

967693901

967694001

967694301

Odběr vody na kapač

1,6 l/h

EAN kód

Použití

Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním
přístrojem 1000 doporučujeme připojovací sadu Comfort
FLEX 13 mm (1/2“), 1,5 m, č.v. 18040-20
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Baleno po ks

3

3

10

10

Použití

Na pověšení až 3 vertikálních
truhlíků, maximálně až 6 truhlíků, je
zapotřebí 2× 13162-20

Na pověšení 3 rohových truhlíků
do rohu nebo 6 rohových truhlíků
v uspořádání do půlměsíce 180°

Na vzájemné propojení vertikálních
a/nebo rohových truhlíků

Fixace a stabilizace vertikálních
a rohových truhlíků na zdi nebo
na vertikální plochy

Obsah

1 držák na zeď, 2 šrouby,
2 hmoždinky, 4 upevnění,
16 kalených ocelových hřebíků

2 dna, 3 klipy, 8 upevnění,
32 kalených ocelových hřebíků

8 klipů

4 upevnění s oboustrannou lepicí
páskou Premium, 16 kalených
ocelových hřebíků

CITY GARDENING
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Venkovní ochlazovací sada

city gardening Box na hadici na terasy 10 m

Chladné osvěžení v horkých dnech

Pro malé zahrady

Mlhové trysky rozstřikují velmi jemnou a chladnou mlhu a zajišťují tak příjemné ochlazení.
Systém, vyžadující připojení na vodovodní kohoutek, lze ﬂexibilně instalovat kdekoliv.

Praktický
s integrovaným držadlem

Velké pohodlí
díky osvěžující a chladicí vodní mlze sníží
v horkých letních dnech teplotu až o 6°C
Úsporný
pro kompaktní skladování

Široké spektrum použití
na balkonech, terasách,
slunečnících, stanech atd.
Pohodlné spuštění
díky přímému připojení
na vodovodní kohoutek
pomocí OGS rychlospojky

Snadné
pověšení / upevnění
pomocí upevňovacích svorek

Název výrobku

city gardening
Mlhovací hadice – sada

city gardening
Mlhová tryska

Č.v.

13135-20

13136-20

Husqvarna obj. č.

967692901

967693001

EAN kód

Obsah
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3
10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek
(vč. 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 upevňovacích svorek
a rychlospojka, 1 regulační ventil

K okamžitému použití
vybaven hadicí, připojovací hadicí, Original
GARDENA systémovými díly a postřikovačem

Decentní design
světle šedá barva se hodí
do různých prostředí

Voda nevytéká
díky mlhovým tryskám se stopspojkou

Baleno po ks

Se zaklapávací klikou
pro úsporu místa

6
3 náhradní mlhové trysky

Název výrobku

city gardening
Box na hadici pro terasy 10 m

city gardening
Hadice pro balkony 7,5 m

Č.v.

18400-20

18401-20

Husqvarna obj. č.

967089201

967089301

Baleno po ks

1

1

Průměr hadice

11 mm

9 mm

Délka

10 m

7,5 m

EAN kód

Stopka proti odkapávání

•

–

Materiál

PVC

Polyuretan

Obsah

Kompletně s kvalitní hadicí 11,5 m (10 m + 1,5 m připojovací hadice),
Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem

Kompletní s Original GARDENA systémovými díly a sprchou

CITY GARDENING
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GARDENA
sypací vozíky
Moderní a pohodlné –
bez námahy ke krásnému trávníku
Vhodný model pro každou velikost zahrady a účel použití.
Díky inovativnímu uzavíracímu mechanismu nedochází
k nechtěnému sypání posypového materiálu - při plnění, při
stání nebo po použití.

Ruční sypač M

0,5-2 m

Pro menší a středně velké zahrady
1,8 l
100 m2

Spolehlivý otevírací/zavírací mechanizmus
spouštěcí tlačítko ovládané palcem
Pohodlná manipulace
díky ergonomicky tvarované
a vyvážené rukojeti

Regulace množství
nastavitelná ve 4 polohách

Klika
rychlost otáčení zároveň
určuje dosah

Ruční sypač M

Sypací vozík L

Sypací vozík XL

Ideální pro rovnoměrný rozptyl posypového materiálu
a posypové soli na menších až středních plochách
a v městských zahrádkách. Rychlá a snadná práce díky
intuitivnímu klikovému mechanizmu.

Pro středně velké zahrady. Díky moderní uzavírací technice
nedochází k nechtěnému sypání materiálu. Nastavení
množství posypu se provádí zcela jednoduše na rukojeti
ve vzpřímené poloze těla uživatele.

S objemem 18 l je tento sypací vozík určen pro rozptyl
hnojiva a jiného posypu na velkých plochách bez přerušení.
Díky nastavitelné záslepce lze omezit oblast posypu,
ve které má být posypový materiál rozptylován.

40

SYPACÍ VOZÍKY

Rovnoměrný rozptyl
díky otočnému kotouči, bezporuchový,
s hladkým chodem

* přihlášeno k patentu

SYPACÍ VOZÍKY
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Sypací vozíky L

Sypací vozíky XL

Pro středně velké zahrady

Pro velké zahrady

45 cm

12,5 l
Pevný rám ve tvaru
písmene U

Ergonomické nastavení množství
ve vzpřímené pozici

400 m

1,5 – 3 m

Funkce otevření/zavření
na rukojeti pomocí ocelového lanka

18 l

Pevný rám ve tvaru
písmene U

2

Ergonomické nastavení množství
ve vzpřímené pozici

800 m2

Funkce otevření/zavření
na rukojeti pomocí ocelového lanka

Pro velké plochy
pevný zásobník s objemem 18 l
Přestavitelná záslepka
chrání uživatele a umožňuje sypání
na okrajích

Rovnoměrný rozptyl
díky modernímu, vysoce elastickému
speciálnímu sypacímu válci

Snadné vyprazdňování nebo čištění
díky výklopnému krytu

Kolečka s kuličkovými ložisky
s lehkým chodem a dlouhou životností
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SYPACÍ VOZÍKY

ečné

Jedin

Bez sypání po ukončení práce
díky moderní krycí liště s pryžovými stírátky

* přihlášeno k patentu

Snadné vyprazdňování nebo čištění

Velká proﬁlovaná kolečka
pro dobrou přídržnost na jakémkoliv
podkladu a co nejlepší trakci

SYPACÍ VOZÍKY
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Neustále aktualizovaná
osvědčená technika
GARDENA combisystem
Protože záleží i na malých detailech, vybavili jsme některé osvědčené a oblíbené druhy koncových
nástrojů z řady GARDENA combisystem novými vlastnostmi. Na základě našich zkušeností a zpětné
vazby od zákazníků jsme se soustředili na detaily: vylepšili jsme manipulaci – pro přesvědčivé
pracovní výsledky.

combisystem-česač ovoce
S malými zoubky pro snadnější sběr

Název výrobku

Ruční sypač M

Sypací vozík L

Sypací vozík XL

Č.v.

431-20

432-20

436-20

Husqvarna obj. č.

967675901

967676101

967676201

S rukojetí
možnost použití také bez
násady combisystem

Snadná sklizeň
díky zoubkům v prohlubních

EAN kód

Baleno po ks

4

1

1

Dosah (rádius)

0,5 m – max. 2 m
(závisí na počtu otáček kliky a druhu posypového materiálu)

45 cm

1,5 m – max. 3 m
(závisí na rychlosti chůze a druhu posypového
materiálu)

Objem

1,8 l

12,5 l

18 l

Doporučená travnatá plocha do ca.

100 m²

400 m²

800 m²

Rozptylování pevných a granulovaných hnojiv

•

•

•

Rozptylování travních semen a posypové soli

•

•

•

Rozptylování sulfátu železa, písku
a práškového posypu

–

•

–

Pevný rám ve tvaru písmene U
s rukojetí

–

•

•

Pohon dvou kol

–

•

•

S kuličkovými ložisky

–

•

–
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SYPACÍ VOZÍKY

Individuální nastavení
pracovního úhlu
pomocí rychlouzávěru

Snadné rozpoznání obsahu
díky sběrnému sáčku ze síťoviny

* přihlášeno k patentu

COMBISYSTEM
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combisystem-smeták na terasy
Ještě pevnější štětiny

Moderní design

Dobré výsledky čištění

32 cm

combisystem-čistič okapů
Nyní s přípojkou pro zahradní hadici
Název výrobku

combisystemčesač ovoce

combisystemčistič okapů

combisystemsmeták na terasy

Č.v.

3115-20

3651-20

3609-20

Husqvarna obj. č.

967676501

967676901

967676701

EAN kód

Účinné odstraňování nečistot
pomocí dvou škrabek

Baleno po ks

5

5

5

Doporučená násada

combisystem-teleskopická násada pro práci
ve výšce až 5 m

combisystem-teleskopická násada pro práci
ve výšce až 5 m

130 / 150 cm

Materiály

Kompletní plastové provedení

Těleso a škrabka z vysoce kvalitního plastu.
Osazení kvalitními plastovými štětinami

Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu,
elastické plastové štětiny

Oblast použití

Pohodlné česání ovoce

Čištění a vymetání okapů

Čištění teras

Obsah

–

–

–

Čištění vodou
díky přípojce Original
GARDENA System
Individuální nastavení
pracovního úhlu
pomocí rychlouzávěru

Dobrý čisticí účinek
díky pevným štětinám, speciálně
ve spojení s vodou

S rukojetí
pro použití také bez násady
combisystem
Zavírání/otevírání
doporučujeme pro regulaci
tlaku (č.v. 976)
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* přihlášeno k patentu

COMBISYSTEM
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Jednoruční uzávěr
snadná obsluha

Na postoji
záleží
Práce bez únavy
zásluhou ergonomické rukojeti

GARDENA mechanické nůžky na trávu
Mechanické nůžky na trávu značky GARDENA byly vyvinuty podle ergonomických měřítek tak, aby bylo stříhání co
nejsnadnější a nejpohodlnější. Měkké prvky a speciální tvar
rukojetí umožňují pohodlný úchop a příjemnou manipulaci.

Vzpřímené držení těla
díky lehké hliníkové násadě

Nože otočné o 180°

Nože s povlakem proti
Pohodlné rukojeti
ulpívání rostlinných zbytků

S násadou

Perfektní stříhání při změně stran – pro
nenamáhavé odstraňování přerostlých
okrajů trávníku.

Povlak snižuje tření a přispívá k práci bez
námahy a přesnému střihu.

Pro práci ve vzpřímeném postoji,
který je šetrný k zádům.

Skvěle se drží pro příjemnou práci.

Název výrobku

Nůžky na trávu Comfort, s dlouhou násadou

Č.v.

12100-20

Husqvarna obj. č.

967670501

EAN kód

Baleno po ks

5

Povlak

S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, s optimalizovaným třením

Výbrus

Rovný

Ostří

Samoostřící

Otočná stříhací hlava

• (180°)

Nastavitelný sklon násady

•

Zvláštnosti

Ergonomický tvar rukojetí, jednoruční uzávěr

Snadný střih
přerostlých okrajů trávníku
pomocí nožů otočných o 180°

Samoostřící nože
s antiadhezivním povlakem a rovným
výbrusem

Práce šetrná k zádům
pomocí nastavitelného sklonu
násady

Pohodlné posouvání
a stejnoměrná výška střihu
díky velkým, lehce se otáčejícím kolečkám
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MECHANICKÉ NŮŽKY NA TRÁVU

GARDENA
podpora prodeje
Internetové
stránky

MECHANICKÉ NŮŽKY NA TRÁVU
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Máte dotazy? GARDENA zákaznický
servis je vždy připraven vám pomoci!
Telefonicky nebo e-mailem – poradíme
a zodpovíme každý váš dotaz.

E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com
gardena.cesko / gardena.slovensko
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

GARDENA si vyhrazuje právo provádět změny výrobků a cen.

