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Zahrádkáři jsou všude – také v centru města.
Trend nelze přehlédnout: stále více lidí se stěhuje do města. Podle prognóz bude
v roce 2050 žít ve městech více než 70 % lidí. Ale ani tam se nebudou chtít vzdát
vlastní soukromé zeleně.
Bydlení ve městě a vlastní zeleň nemusí být v protikladu. Již dnes je více než
polovina balkonů a teras osázena květinami, bylinkami, zeleninou nebo ovocem.
Přesně podle hesla: pryč s šedí, zeleň má zelenou!

Hodně zeleně na minimálním prostoru

Městské zahradničení – nový trend
Nový trend – nové šance
Zahrádkáři přichází do měst. V roce 2050 bude ve městech žít více než 70 % obyvatelstva.
Proto se zvyšuje počet bytů s balkonem a terasou.
Nadprůměrně stoupá také zájem lidí o zahradničení na balkoně, takže také o pěstování
vlastní zeleniny a hezkých květin.
Tento trend zaznamenala i firma GARDENA a pro městské zahradničení vyvinula speciální
sortiment výrobků. Tento je zacílen převážně na mladší obyvatele měst.

Menší městské zahrádky
(do 100 m2)

Terasy / střešní terasy
(20–50 m2)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Řadová zástavba / zahrady za domem
Malé plochy pro trávník, záhonky a živé ploty
Omezené skladovací prostory
K dispozici je přípojka vody
Oáza pohody v privátní sféře

Průměrná velikost 20–30 m2
Hodně rostlin v květináčích a nádobách
Velmi omezené skladovací prostory
Přípojka vody je většinou k dispozici
Soukromé útočiště

Balkony
(5–50 m2)
• Velmi omezený prostor
• Výhradně pro rostliny v květináčích a nádobách
• Malé a přehledné
• Bez skladovacích prostor – požadavek na kompaktní
a úsporná řešení
• Přípojka vody je k dispozici zřídka
• Nejmenší idyla
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GARDENA městské zahradničení
Balkonový box
Praktický pomocník, kompaktní skladování
Balkonový box, který má hezký tvar a je vždy připravený k použití, nabízí 4 nejdůležitější typy nářadí. Při skladování nezabere mnoho místa. Praktický box k tomu
nabízí ještě dostatek místa pro skladování dalšího příslušenství jako jsou např.
rukavice nebo vázací drát a boduje tak mnohostranným využitím. Dokonce můžete použít víko jako lopatku – je to fakt chytré!
Odolný vůči dešti
Pro skladování venku

Úchytka
Na zadní straně pro připevnění
např. na zeď

Všechno nářadí
je uskladněno přehledně
Snadné vyjmutí, vždy poruce

Místo pro další
příslušenství
(např. provaz /
vázací drát)

Dodatečné využití
Víko je možné použít
jako lopatku

GARDENA městské zahradničení
Spirálová hadice pro balkony
a terasy 7,5 m

Skvělá velikost
Přizpůsobena oblasti
použití

Dodatečné
měkké prvky
Pro lepší úchop

Ergonomická
rukojeť
Skvěle se drží
Prvky z měkkého
plastu
Pro pohodlnou práci

Květinová lopatka
a hrábě z hliníkového odlitku
Pevné a lehké jako
pírko

Ergonomické držadlo
Skvěle se drží

Integrovaná konzole
Pro snadné skladování, nejsou
zapotřebí další díly

7,5 m dlouhá spirálová hadice
Vytáhne se podle potřeby a poté ji lze
úsporně skladovat

Pohodlný střih
Šířku rozevření rukojetí
lze nastavit na 2
velikosti ruky (S-M)

Speciální ostří
Pro květiny a bylinky, pro
optimální výsledky střihu

Přímá přípojka na vodovodní kohoutek
Snadná a rychlá manipulace, bezpečné
spojení

Nejlepší výsledky
při čištění
Díky hustým štětinám

Praktická a kompaktní
Novou spirálovou hadici pro balkony lze velmi snadno a pevně napojit nakliknutím
přímo na vodovodní kohoutek. Po použití se hadice znovu pověsí na integrovaný
držák, díky čemuž je vždy čistá a úsporně uklizena.

Název výrobku

Balkonový box pro městské zahradničení

Č. výrobku

8970-20

EAN kód

4 078500 023863

Baleno po ks

2

Materiál

Hliníkový odlitek a vysoce kvalitní plast

Ergonomická rukojeť

•

Rukojeť s prvky z měkkého plastu

•

Použití

Sázení a přesazování, kypření, stříhání květin a bylinek, zametání nečistot na balkonech a terasách
ách
ch

Zvláštnosti

Sada nářadí určená především pro použití na balkonech a terasách. Kompletně s boxem pro skladování.
ní
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Vybavena Original GARDENA
systémovými díly
Připravena k okamžitému použití

MĚSTSKÉ ZAHRADNIČENÍ
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GARDENA městské zahradničení
Box na hadici pro balkony a terasy 10 m

Obal je nejdůležitější informační částí výrobku. V zákazníkovi musí vzbudit zájem v několika sekundách. Perspektiva zákazníka je
u nového konceptu designu v centru pozornosti. GARDENA následuje novou estetiku a nabízí výraznější projev. Zahrádkáři jsou
součástí prezentace výrobku.

Vše uvnitř – k okamžitému použití
GARDENA box na hadici pro městské zahradničení 10 m nabízí kompletní výrobek k zavlažování nebo čištění
teras: hadice je vybavena Original GARDENA systémovými díly a lze ji úsporně skladovat. Jednoduše praktické!

Působivý, teplý dřevěný tón
Připomíná útulnou terasu a balkon

Velká fotografie výrobku
a jeho použití
Inspiruje a předvádí výrobek
v praxi, láká k vytvoření
zelené oázy

Pro dobrou náladu
Oranžové ikony sdělují drobnou informaci vtipným
způsobem: oslovuje to mladé obyvatele měst
a vykouzlí úsměv na tváři

Integrovaná rukojeť
Zajišťuje pohodlné přenášení

Informace o výrobku
Šmrncovní, výstižné v několika slovech

Stávající výrobky v novém balení pro městské zahradničení
Zaklapávací klika
Úsporné skladování
a pohodlné navíjení

,
drop
,...
drop

l
beautifu
colors

ƪ

Flowerbox irrigation

Flower Power

Úsporné skladování
10 m hadice
(průměr 11 mm) a 1,5 m
připojovací hadice pro
pohodlné zavlažování
Vybavena Original GARDENA
systémovými díly
Připravena k okamžitému použití

Název výrobku

Zavlažování o dovolené

Č. výrobku

1266-20

Automatické zavlažování květinových truhlíků
1407-20

EAN kód

4 078500 126601

4 078500 140706

Baleno po ks

4
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GARDENA podpora prodeje

Název výrobku

Spirálová hadice 7,5 m

Box na hadici 10 m

Č. výrobku

18401-20

18400-20

Spirálová hadice 10 m
4647-20

EAN kód

4 078500 023283

4 078500 023276

4 078500 464703

Baleno po ks

1

1

4

Průměr hadice

9 mm

11 mm

9 mm

Délka

7,5 m

10 m

10 m

Tlak, při kterém dojde
k prasknutí

30 bar

Materiál

Polyuretan

PVC

Polyuretan

Zvláštnosti

S integrovaným držákem. Snadné a úsporné
skladování. Spirálová hadice se po použití stáhne

Lehký a kompaktní, integrovaná rukojeť

Spirálová hadice se po použití automaticky
stáhne do původního stavu

Obsah

Kompletní s Original GARDENA systémovými díly
a postřikovačem

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

Kompletní s Original GARDENA systémovými díly
a zavlažovací sprchou
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Webstránky / online
Nová videa znázorňují, jak lze přetvořit skromné
městské terasy na kvetoucí oázy; další informace
ohledně zahradničením ve městech vám pomůžou
při zřizování vašeho kousku zeleně a při péči o něj

Sortimentní prospekt

POS:
Pozornost přitahující stojan pro vystavení zboží,
který vytvoří působivou městskou atmosféru

MĚSTSKÉ ZAHRADNIČENÍ
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GARDENA combisystem drobné nářadí

Praktické
a univerzální

Zaručuje pevné spojení

Komponenty z měkkého plastu
Pro pohodlnou práci

GARDENA combisystem drobné nářadí

Nové zakončení
Pro sklouzávání

Šikovné, promyšlené, všestranné. Nová řada GARDENA
combisystem drobného nářadí představuje praktické pomocníky při sázení a přesazování okrasných a užitkových
rostlin do květináčů nebo záhonků, truhlíků a květinových
nádob. Nové, ergonomicky tvarované rukojeti napomáhají
práci bez únavy.

Ergonomická rukojeť
Pro pohodlnou práci

Vyměnitelná rukojeť
Lze ji nahradit jakoukoliv násadou
combisystem; pro práci šetrnou k zádům

Práškový povlak
duroplast
Pro dlouhou životnost

Název výrobku

combisystem-malá motyčka

combisystem-malá motyčka

Č. výrobku

8911-20

8915-20

8919-20

EAN kód

4 078500 023382

4 078500 023429

4 078500 023467

Baleno po ks

5

5

5

Pracovní šířka

6 cm

6,5 cm

Materiál

combisystem-malé hrábě

12 cm

Z vysoce kvalitní oceli, s povlakem duroplast

Zvláštnosti

Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu

Účinná a pohodlná práce
GARDENA combisystem

Název výrobku

GARDENA combisystem představuje ergonomické systémové výrobky, které nabízí
vhodnou kombinaci násady a nástroje pro každý účel použití v zahradě, a tím
umožňují efektivní a pohodlnou práci.

Č. výrobku

8921-20

8923-20

8925-20

8927-20

8929 -20

EAN kód

4 078500 023481

4 078500 023504

4 078500 023542

4 078500 023566

4 078500 023580

Baleno po ks

5

5

5

5

5

Pracovní šířka

7 cm

7 cm

8,5 cm

• Nejlepší ergonomie
• Příjemný úchop
• Snadná manipulace
• Každou násadu lze kombinovat s jakýmkoliv nástrojem – bez ohledu na to, zda je
z řady velkého nebo drobného nářadí
• Zaručuje pevné spojení bez viklání
• Záruka v trvání 25 let: vysoce kvalitní materiály, nejlepší zpracování
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Materiál

Zvláštnosti

combisystemmalý kultivátor

combisystemkvětinová drapka

combisystemkvětinové hrábě

Z vysoce kvalitní oceli, s povlakem duroplast

Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub
s prvky z měkkého plastu

combisystemčistič mezer

combisystemkvětinová lopatka

8,5 cm
Oboustranně broušený
a kalený nůž z ušlechtilé
oceli, nerezavějící

Z vysoce kvalitní oceli,
s povlakem duroplast

Kompletně s kvalitním
chráničem nože, ochrana proti
korozi, možnost prodloužení,
neztratitelný upevňovací šroub
s prvky z měkkého plastu

Ochrana proti korozi,
možnost prodloužení,
neztratitelný upevňovací
šroub s prvky z měkkého
plastu

DROBNÉ NÁŘADÍ
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Vysoce kvalitní a šikovné
GARDENA drobné nářadí
Veškeré GARDENA drobné nářadí je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli a před korozí jej chrání povlak
z duroplastu. Nové, ergonomicky tvarované rukojeti umožňují snadnou práci bez námahy.

GARDENA drobné nářadí
Sortiment se skvělým poměrem cena/výkon
Ergonomická rukojeť
Pro pohodlnou práci
Práškový
povlak duroplast
Pro dlouhou
životnost

Nové zakončení
Proti sklouzávání

GARDENA podpora prodeje
Prodej nového GARDENA combisystem drobného nářadí je podporován především na místě prodeje. Tím je zajištěn vyšší
obrat díky spontánnímu nákupu.
Název výrobku

Vyrývač kořínků

Květinová lopatka

Č. výrobku

8935-20

8950-20

8951-20

EAN kód

4 078500 023627

4 078500 023603

4 078500 023658

Baleno po ks

5

20

20

Pracovní šířka

–

8 cm

Materiál

Květinová lopatka

6 cm

Z vysoce kvalitní oceli, povlak duroplast

Zvláštnosti

Chráněno proti korozi

Název výrobku

Základní vybavení – drobné nářadí

Č. výrobku

8965-30

Drobné nářadí – akce
8966-30

EAN kód

4 078500 023368

4 078500 023856

Baleno po ks

20

20

Materiál

–

Multifunkční konev z kvalitního plastu

Ergonomická rukojeť

•

•

Rukojeť s prvky z měkkého plastu

–

–

Neklouže ani při tažných pohybech

•

•

Použití

Sázení a přesazování, odstraňování plevele, stříhání květin
a mladých výhonků

Zavlažování, nabírání, sázení, přesazování a stříhání květin
a mladých výhonků
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Sortimentní prospekt

Kartonový stojan
Dodávka výrobků 8965-30 a 8966-30
také v barevném kartonovém stojanu

Stojan pro drobné nářadí
Pro umístění drobného nářadí na druhotných plochách
nebo v oblasti pokladen

DROBNÉ NÁŘADÍ 11

Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32
Špičkový výkon za super cenu

Nejlepší výkon
a skvělá ergonomie

ErgoTec – ergonomická rukojeť
Pro pohodlné a flexibilní
manévrování

ečné

Jedin

Centrální nastavení
výšky QuickFit
Pro snadné přizpůsobení
výšky sekání

GARDENA PowerMax™ sekačky
ErgoTec

GARDENA prosazuje nové standardy v segmentu elektrických a akumulátorových sekaček na trávu. Extrémně vysoký výkon a pohodlnost – to jsou charakteristické vlastnosti sekaček na trávu GARDENA PowerMax™. Zákazníci
stále častěji požadují kromě vysokého výkonu i flexibilitu a tichý provoz. Díky
doplněnému segmentu sekaček GARDENA o novou akumulátorovou sekačku
splňujeme veškerá jejich očekávání.

QuickFit

CnC-system (sekání a sbírání)
S vylepšenou cirkulací vzduchu
a optimalizovanou pozicí sběrného
koše pro optimální sekání a sběr trávy

Výkonný motor 1200 W
Speciálně broušený nůž,
účinné a přesné sekání
trávy

Travní hřebeny
Pro sekání v blízkosti zdí
a okrajů trávníku

Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32
Všestranná akumulátorová sekačka
ErgoTec – ergonomická rukojeť
Pro pohodlné a flexibilní manévrování

ErgoTec

Motor PowerPlus (bezkartáčkový)
Obzvláště účinný, pro dlouhou dobu chodu
a životnost

Akumulátorový systém 40 V Li-Ion
Výkonný vyměnitelný akumulátor pro různé
přístroje a účely použití
CnC-system (sekání a sbírání)
S vylepšenou cirkulací vzduchu
a optimalizovanou pozicí sběrného
koše pro optimální sekání a sběr trávy

QuickFit

ErgoTec

Požadovanou výšku sekání lze pohodlně nastavit
„stisknutím a pootočením“ centrálního nastavení
výšky QuickFit.

Pro pohodlné a snadné ovládání. Rukojeť ErgoTech pro
flexibilní práci a snadnou manévrovatelnost sekačky
rukami v přirozené poloze.

ečné

Jedin

QuickFit
12

SEKAČKY

CnC systém
(sekací a sběrný systém)
S vylepšenou cirkulací vzduchu a optimální pozicí
sběrného koše pro optimální sekání a sběr trávy

Větší zadní kolečka
Pro větší obratnost sekačky
ečné

Speciálně broušený nůž
Účinné a přesné sekání trávy

Jedin

Travní hřebeny
Pro sekání v blízkosti zdí
a okrajů trávníku

Centrální nastavení výšky QuickFit
Pro snadné přizpůsobení výšky sekání

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

Název výrobku

Náhradní akumulátor BLi-40/160

Č. výrobku

9843-20

EAN kód

4 078500 021845

Baleno po ks

1

Akumulátorová technologie

Li-Ion

Akumulátorový výkon maximální /
nominální

40 V / 36 V

Kapacita akumulátoru

4,2 Ah

GARDENA akumulátorový systém pro vyšší bezpečnost
High-tech elektronika pro kompletní řízení všech procesů
• Šetrné, ale přitom rychlé nabíjení akumulátoru
• Rovnoměrné vybíjení s ochranou proti přetížení a ochranou
před úplným vybitím
• Bezpečné skladování bez samovybíjení

GARDENA indikátor nabití Power Info
• Snadno srozumitelný indikátor stavu nabití se 3 LED

Čas nabíjení

2 h 20 min

Indikátor stavu nabití POWER info

•

Lehký a pevný
• Nízká hmotnost pro optimální pracovní ergonomii
• Odolnost vůči nárazům pro obzvláště pevný plášť

Hmotnost

1200 g

Použitelný pro

Akumulátorová sekačka č. v. 5033 a 5041

* Maximální výstupní napětí bez zátěže činí 40 V, nominální napětí 36 V.

GARDENA podpora prodeje
Prodej GARDENA elektrických a akumulátorových sekaček na trávu
je zajištěn ze dvou stran:
1. Informace jako pomůcka při rozhodování zákazníků, např. online
nebo v prospektech
2. Přímo na místě prodeje, k vysvětlení předností výrobku
a prezentaci zboží

Název výrobku

Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32

Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32

Č. výrobku

5032-20

5033-20

EAN kód

4 078500 022873

4 078500 022880

Baleno po ks

1

1

Výkon

1.200 W

40 V (maximální / 36 V nominální)
Li-Ion / 2.6 Ah

Šířka sekání nože na trávu

32 cm

32 cm

Doporučená travnatá plocha

do ca. 300 m2

do ca. 280 m2

Objem sběrného koše

30 l

30 l

Centrální nastavení výšky sekání

10 poloh 20–60 mm

10 poloh 20–60 mm

Ergonomická rukojeť

ErgoTec

ErgoTec

Travní hřebeny (sekání v blízkosti okrajů)

•

•

Motor PowerPlus

–

•

Zaklapávací rám

•

•

Indikátor stavu naplnění

•

•

CnC systém

•

•

Ocelový plášť

–

–

Hmotnost

8,3 kg

Zvláštnosti
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SEKAČKY

8,9 kg

Internetové stránky
S množstvím informací ohledně
sekaček a péče o trávník.

Kartonový stojan

Sortimentní prospekt

Wobbler
Nápadné visačky pro připevnění přímo na demonstrační modely;
odkazují na nejdůležitější vlastnosti výrobku.

Nastavení výšky sekání QuickFit, úsporné skladování
Maximální výstupní napětí bez zátěže činí 40 V, nominální napětí 36 V.

SEKAČKY
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Akumulátorový
program – trend
současnosti

Živé ploty
v nejlepší formě
GARDENA nůžky na živý plot
Větší pohodlí – vyšší výkon

Akumulátorové zahradní přístroje jsou u hobby zahrádkářů stále
oblíbenější. GARDENA již od roku 1973 působí jako průkopník
akumulátorové technologie v zahradě a od té doby své výrobky
neustále vyvíjí.

Výkonné nůžky na živý plot s ergonomicky tvarovanými rukojetěmi pro
pohodlný a bezpečný střih středních až velkých živých plotů. Moderní
nože s antiblokovací funkcí – také střih velkých větví bez přerušení.

ComfortCut 550/50 a ComfortCut 600/55
Pohodlný a účinný střih

Akumulátor BLi-18 lze použít pro více strojů s různými účely
použití: pro střih živých plotů a stromů, pro péči o okraje trávníku
nebo pro úklid okolo domu a na zahradě – nový GARDENA
akumulátor s navýšenou kapacitou je možné používat flexibilně.

Výkonný motor 550 W resp.
600 W
Rychlý, účinný a čistý střih bez
přerušení

ErgoLine
Ergonomicky tvarované rukojeti pro pohodlný
a bezpečný střih, ideálně vyvážená rovnováha

ErgoLine
Ochrana před nárazem
Chrání nože při stříhání
v blízkosti země

Laserem řezané přesné nože
Pevné s dlouhou životností – pro přesný,
rychlý a čistý střih

Název výrobku

Trimmer
EasyCut Li-18/23R

Trimmer
ComfortCut
Li-18/23R

Nůžky na živý plot
EasyCut Li-18/50

Univerzální foukač
AccuJet 18-Li

Teleskopické nůžky
na živý plot
THS Li-18/42

Teleskopická
vyvětvovací pilka
TCS Li-18/20

Č. výrobku

9823-20

9825-20

8877-20

9335-20

8881-20

8866-20

EAN kód

4 078500 001557

4 078500 001571

4 078500 002691

4 078500 002707

4 078500 888103

4 078500 886604

Baleno po ks

1

1

1

1

1

1

Obsah

včetně 20 ks pevných
náhradních nožíků
RotorCut

včetně 20 ks pevných
náhradních nožíků
RotorCut

–

–

–

vč. nosného popruhu
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AKUMULÁTOROVÝ PROGRAM

Ergoline
Ergonomicky tvarované rukojeti a vynikající rovnováha
zajišťují pohodlný a bezpečný střih.
NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
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Snadné
odčerpávání vody
GARDENA ponorná a kalová čerpadla
V segmentu ponorných a kalových čerpadel přináší GARDENA na trh dva
nové modely, které disponují moderními vlastnostmi. Jedná se o vlastnosti,
které jsou u čerpadel v tomto cenovém segmentu jedinečné a kupující
překvapí: skvělé funkce a osvědčená kvalita za špičkovou cenu.

Název výrobku

ComfortCut 550/50

Č. výrobku

9833-20

ComfortCut 600/55
9834-20

EAN kód

4 078500 022774

4 078500 022781

Baleno po ks

1

1

Výkon motoru

550 W

600 W

Délka nože

50 cm

55 cm

Vzdálenost mezi zuby

27 mm

27 mm

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

ErgoLine

ErgoLine

Ochrana před nárazem

•

•

Laserem stříhané přesné nože

•

•

ProZone

–

–

Hmotnost

3,5 kg

3,5 kg
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NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Začněte s cenově výhodnými
modely
GARDENA ponorné čerpadlo 7000/C Classic
a kalové čerpadlo 7000/D Classic
•
•
•
•

Stabilní díky integrovanému výstupu, bez převracení
Systém s rychlouzávěry pro snadnou údržbu a čištění
Samostatný hadicový adaptér s možností uložení na čerpadle
Trvalý provoz s plovákovým spínačem

ČERPADLA
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Ponorné čerpadlo na čistou vodu 7000/C Classic

Kalové čerpadlo 7000/D Classic

Bezproblémové odvodňování

Čerpání se systémem

Držadlo + přípojka pro lano v těžišti
Pro pohodlnou manipulaci

Nástrčný prvek
Pro snadné přepnutí
na manuální, trvalý provoz

Držadlo + upevnění lana v těžišti
Pro trvale pohodlnou manipulaci

Plovákový spínač
Přestavitelný do 3 poloh

Plovákový spínač
Přestavitelný do 3 poloh

Možnost uskladnění
hadicového adaptéru
Závit G1 / 1" / 1 1/4"
Zajistí bezpečnost a pořádek

Možnost uskladnění
hadicového adaptéru
Závit G1 / 1" / 1 1/4"
Zajistí bezpečnost a pořádek
Samostatná převlečná matice
Pro 3 přípojné adaptéry. Rychlá
a snadná montáž /demontáž.

Samostatná převlečná
matice
Pro 3 přípojné adaptéry.
Rychlá a snadná montáž /
demontáž.

Stabilita
Díky integrovanému výstupu
nedochází k převrácení

Stabilita
Díky integrovanému výstupu,
bez převrácení

Standsicher · Stable

Standsicher · Stable

Max. průměr nečistot 25 mm
Pro znečištěnou vodu

Max. průměr nečistot 5 mm
Pro čistou a lehce znečištěnou vodu

EasyClean
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ČERPADLA

Nástrčný přípravek
Pro snadné přepnutí
na manuální, trvalý provoz

Systém s rychlouzávěry
Snadná údržba a čištění při
zablokovaném oběžném kole
čerpadla

Systém s rychlouzávěry
Snadná údržba a čištění při zablokovaném
oběžném kole čerpadla
EasyClean

* Patentováno / patent přihlášen

* Patentováno / patent přihlášen

ČERPADLA
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Přehled nových GARDENA ponorných
a kalových čerpadel

Doplněný a vylepšený
sortiment
GARDENA postřikovače, sprchy, zalévací tyče
S přepracovaným sortimentem postřikovačů, sprch a zalévacích tyčí nabízí GARDENA to,
co nadchne všechny uživatele. Správný výrobek pro příslušné použití a vylepšené vlastnosti. Díky tomu je, po modernizaci řady Classic a uvedení vybraných výrobků z řady
Comfort v roce 2016, nyní již sortiment kompletní.

Název výrobku

Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 7000/C Classic

Č. výrobku

1661-20

Kalové čerpadlo 7000/D Classic
1665-20

EAN kód

4 078500 022378

4 078500 022385

Baleno po ks

1

1

Možnosti použití

K odvodňování, rovněž k přečerpávání a vyčerpávání čisté až
lehce znečištěné vody

K odvodňování, rovněž k přečerpávání a vyčerpávání
znečištěné vody

Jmenovitý výkon

300 W

300 W

Max. čerpané množství

7.000 l/h

7.000 l/h

Max. čerpací výška / tlak

5 m / 0.5 bar

5 m / 0.5 bar

Automatická funkce

Plovákový spínač

Plovákový spínač

Max. hloubka ponoru

7m

7m

Plošné odsávání do

5 mm

30 mm

Max. průměr nečistot

5 mm

25 mm

Hmotnost ca.

3,8 kg

4 kg

Rozměry (d × š × v) ca.

23 × 20 × 29 cm

23 × 20 × 31 cm
10 m H05 RNF

Připojovací kabel

10 m H05 RNF

Max. teplota média

35° C

35° C

Připojovací závit

41,9 mm (G 1/4)

41,9 mm (G 1 1/4)

Přípojky

Tři individuální adaptéry pro hadice
13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"),19 mm (3/4"),
25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

Tři individuální adaptéry pro hadice
13 mm (1/2"),
16 mm (5/8"),19 mm (3/4"),
25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")

Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem

Tichý, bezúdržbový

Tichý, bezúdržbový

Zvláštnosti

Hřídel z nerezové oceli

Hřídel z nerezové oceli

Třída ochrany

IP X8

IP X8

GARDENA podpora prodeje

Internetové stránky s průvodcem čerpadly
Pro jednoduchý výběr správného čerpadla
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ČERPADLA

Prospekt o zavlažovacích
systémech, včetně čerpadel
Poskytuje přehled také o různých
oblastech použití GARDENA čerpadel
a objasňuje jejich přednosti

Ergonomické

Odolné vůči mrazu

Mnohostranné použití

Nové GARDENA postřikovače a sprchy řady Comfort
a Premium zajišťují svými prvky z měkkého plastu v oblasti úchopu velmi velké pohodlí při používání.

Díky integrované technologii ochrany před mrazem
fungují GARDENA sprchy na jaře bez problémů, a to
i přesto, že jste je během zimy zapomněli venku.

GARDENA vždy nabízí správný přístroj – ať k čištění
zahradního nářadí, k zavlažování rostlin v květináčích
nebo k šetrnému zavlažování sazenic.

Informační karty
Upozorňují na speciální vlastnosti výrobku

ORIGINAL GARDENA SYSTEM
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GARDENA čisticí postřikovače Comfort

GARDENA multifunkční sprcha Comfort

Zvládne i čištění silných nečistot

Multitalent

Název výrobku
Název výrobku

Bodový paprsek
a rozprašovací mlha
K čištění silných nečistot
a postřikování citlivých
rostlin

Čisticí postřikovač
Comfort

Č. výrobku

18315-20

EAN kód

4 078500 024228

Č. výrobku

18303-20

Baleno po ks

4

EAN kód

4 078500 024280

Použití

Baleno po ks

5

Použití

Ideální k čištění intenzivních
nečistot, rovněž také k jemnému postřiku

Skvělá pro zavlažování
květinových záhonků,
rostlin v květináčích a citlivých
rostlin, rovněž také pro účinné
čištění a odstraňování nečistot

Tvar vodního paprsku

Bodový paprsek, jemná
mlha – plynule nastavitelné

Tvar vodního paprsku

Sprchový, perličkový, rozprašovací, bodový paprsek
a jemná mlha

Impulsní spouštěč

•

Impulsní spouštěč

•

Trvalá aretace

•

Trvalá aretace

•

Odolnost vůči mrazu

•

Odolnost vůči mrazu

•

Pevné kovovo-plastové
provedení

–

Pevné kovovo-plastové
provedení

–

Ochrana před poškozením
Pomocí kroužku z měkkého
plastu na sprchové hlavici

Promyšlené
Pouzdro trysky nelze ztratit

Pohodlná regulace průtoku
vody
Pohodlné ovládání jednou rukou

Ochrana před poškozením
Díky prvkům z měkkého plastu

Multifunkční
sprcha Comfort

Příjemná a bezpečná
obsluha
Díky ergonomické rukojeti
s prvky z měkkého plastu

Pohodlná regulace
průtoku vody
Komfortní ovládání jednou rukou

Sprchový, perličkový,
rozprašovací, bodový
a plochý paprsek
Pro nejrůznější účely použití

Snadné čištění
Sprchovou hlavici je možné
lehce odšroubovat

Pohodlná manipulace
Ergonomický impulsní spouštěč
s prvky z měkkého plastu
a pohodlnou trvalou aretací

Příjemná a bezpečná
obsluha
Díky ergonomické rukojeti
s prvky z měkkého plastu
Pohodlná manipulace
Ergonomický impulsní spouštěč
s prvky z měkkého plastu
a pohodlnou trvalou aretací
Snadné čištění
Filtr na nečistoty lze
odejmout a vyčistit

Všude kolem čisté věci

Odolná vůči mrazu –
trvalá kvalita
Díky integrované ochraně vůči
mrazu nedojde k poškození
sprchy ani za mrazivého počasí.

Pro čištění vytrvalých nečistot pomocí silného bodového paprsku nebo pro
postřikování citlivých rostlin jemnou mlhou. Vodní paprsek je možné přizpůsobit.

Pro různé účely použití
Všeuměl s mnoha možnostmi použití
Odolný vůči mrazu – trvalá kvalita
Díky integrované ochraně vůči mrazu
nedojde k poškození postřikovače ani
za mrazivého počasí.
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GARDENA čisticí postřikovač Premium

GARDENA multifunkční sprcha Premium

Pevný a vysoce kvalitní díky kovovým prvkům

Pevná a ušlechtilá: pro všestranné použití v zahradě

Název výrobku
Název výrobku

Odolný a pevný
Díky kovovému prvku
na hlavici postřikovače

Čisticí postřikovač
Premium

18317-20
4 078500 024181

Č. výrobku

18305-20

Baleno po ks

4

4 078500 024242

Použití

Skvělé pro zavlažování
květinových záhonků,
rostlin v květináčích a citlivých
rostlin, rovněž také pro účinné
čištění a odstraňování nečistot

Tvar vodního paprsku

Měkký rozprašovací paprsek, jemná mlha, bodový,
sprchový a plochý paprsek

Baleno po ks

5

Použití

Ideální k čištění intenzivních
nečistot, rovněž také k jemnému postřiku

Tvar vodního paprsku

Bodový paprsek, jemná
mlha – plynule nastavitelné

Impulsní spouštěč

•

Impulsní spouštěč

•

Trvalá aretace

•

Trvalá aretace

•

Odolnost vůči mrazu

•

Odolnost vůči mrazu

•

Pevné kovovo-plastové
provedení

•

Pevné kovovo-plastové
provedení

•

Ochrana před poškozením
Pomocí kroužku z měkkého plastu
na sprchové hlavici
Pohodlná regulace
průtoku vody
Komfortní ovládání jednou rukou
Pohodlná regulace
průtoku vody
Komfortní ovládání jednou rukou

Příjemná a bezpečná
obsluha
Díky ergonomické rukojeti
s prvky z měkkého plastu

Ochrana před poškozením
Pomocí prvků z měkkého
plastu

Pohodlná manipulace
Ergonomický impulsní spouštěč
s prvky z měkkého plastu
a pohodlnou trvalou aretací

Nastavitelný vodní paprsek: bodový paprsek pro účinné čištění a rozprašovací
mlha pro zavlažování citlivých rostlin.
S pevnou, neztratitelnou kovovou tryskou.

Sprchový, perličkový,
rozprašovací, bodový
a plochý paprsek
Pro nejrůznější účely použití

Odolný a pevný
Díky kovovému připojovacímu čepu

Příjemná a bezpečná obsluha
Díky ergonomické rukojeti s prvky
z měkkého plastu

Snadné čištění
Sprchovou hlavici je možné
lehce odšroubovat

Odolný a pevný
Díky kovovému připojovacímu čepu

Pohodlná manipulace
Ergonomický impulsní spouštěč
s prvky z měkkého plastu a pohodlnou
trvalou aretací

Snadné čištění
Filtr na nečistoty lze
odejmout a vyčistit
Odolná a pevná
Díky kovovému připojovacímu čepu

Vysoce kvalitní a promyšlený

ORIGINAL GARDENA SYSTEM

Č. výrobku
EAN kód

EAN kód

Bodový paprsek a jemná mlha
K čištění silných nečistot a zavlažování
citlivých rostlin

Promyšlené
Pouzdro trysky
nelze ztratit
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Multifunkční
sprcha Premium

Odolný vůči mrazu – trvalá kvalita
Díky integrované ochraně vůči mrazu
nedojde k poškození postřikovače ani
za mrazivého počasí.

Odolná vůči mrazu –
trvalá kvalita
Díky integrované ochraně
vůči mrazu nedojde
k poškození sprchy ani
za mrazivého počasí.

Funkce spojená s ušlechtilým designem
Zvládne všechno a vypadá dobře. S dlouhou životností díky komponentům z odolných materiálů.

ORIGINAL GARDENA SYSTEM
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Vlastnosti, které přesvědčí
Lehké, s variabilním nastavením a dlouhou životností

Vyrobeno
v Německu
Nové GARDENA zahradní nůžky

S–XL
Možnost přizpůsobení rozevření
šířky rukojetí

Jasná struktura sortimentu, promyšlená ergonomie
a přesvědčivá kvalita – to jsou vlastnosti nových
zahradních nůžek. Vylepšená ergonomie úchopu,
dodatečné prvky z měkkého plastu, možnost nastavení
ve dvou polohách, rovněž také integrovaná, neztratitelná
pružina – to vše činí práci s novými GARDENA
zahradními nůžkami tak příjemnou jako nikdy předtím.

Přesně broušený nůž

Argumenty jsou následující:
• Inovativní produktová řešení
• Jasně strukturovaný sortiment s relevantními
výhodami pro zákazníka
• Atraktivní poměr cena / výkon
• Obal podporující prodej
• Vyrobeno v Německu
• Záruka 25 let

Ergonomické rukojeti

Soft
Neztratitelná pružina

ø max. 24 mm

Na obrázku jsou zahradní nůžky č. v. 8905

Proč GARDENA
Spolehlivost:
Spolehlivé a pevné zahradní nářadí – to je požadavek, který GARDENA splňuje.

Velmi dobrý poměr cena
a výkon

Nejoblíbenější zahradní nůžky
v testu *

Pro náročné

Kromě pohodlných měkkých prvků na horní části rukojetí
nabízí nové zahradní nůžky moderní přizpůsobení ve 2
polohách (přihlášeno k patentu). Tím je možné zahradní
nůžky pomocí jednoručního bezpečnostního uzávěru přizpůsobit velikosti ruky uživatele.

Možnost plynulého rozevření rukojetí podle velikosti ruky
v kombinaci s integrovanou pružinou (přihlášeno k patentu)
představuje na trhu zahradních nůžek absolutní novinku.

Nové hliníkové zahradní nůžky jsou tradiční cílovou
skupinou pro zákazníky s vysokými požadavky na pevné
výrobky s dlouhou životností. S vyměnitelným nožem a nastavitelným předepnutím nože.
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ZAHRADNÍ NŮŽKY

* GARDENA průzkum trhu 2015

Pohodlná práce:
Ergonomie a práce bez námahy jsou u všech našich výrobků v centru pozornosti.
Kvalita:
Všechny materiály jsou podle účelu použití a požadavků pečlivě vybírány.
Mnohé z rukojetí jsou například zesíleny skelnými vlákny – z důvodu ještě delší životnosti a redukce hmotnosti.

* Patentováno / patent přihlášen

ZAHRADNÍ NŮŽKY
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Název výrobku

Zahradní nůžky
B/S

Zahradní nůžky
A/S

Zahradní nůžky
B/S-M

Zahradní nůžky
A/M

Zahradní nůžky
B/M

Zahradní nůžky
B/S-XL

Hliníkové zahradní
nůžky B/L

Č. výrobku

8854-20

8855-20

8857-20

8903-20

8904-20

8905-20

8906-20

EAN kód

4 078500 018647

4 078500 018661

4 078500 018685

4 078500 018722

4 078500 018746

4 078500 018760

4 078500 018784

Baleno po ks

10

10

10

5

5

5

5

Způsob balení

4-barevná
informační karta

4-barevná
informační karta

4-barevná
informační karta

4-barevná
informační karta

4-barevná
informační karta

4-barevná
informační karta

4-barevná
informační karta

Max. průměr střihu

20 mm

18 mm

22 mm

23 mm

24 mm

24 mm

25 mm

Princip stříhání

Bypass

Kovadlinka

Bypass

Kovadlinka

Bypass

Bypass

Bypass

Precizně broušené
nože

•

•

•

•

•

•

•

Nože s antiadhezivním
povlakem

•

•

•

•

•

•

•

S drážkou na odvod
mízy

•

–

•

–

•

•

•

S odřezávačem drátu

•

–

•

–

•

•

•

2 polohy úchopu

•

•

•

•

•

•

•

Jednoruční bezpečnostní uzávěr

•

•

•

•

•

•

•

Variabilní rozevření
rukojetí

–

–

2 polohy

–

–

plynulé

–

Rukojeti s dodatečnými
měkkými prvky

• 1×

• 1×

• 1×

• 2×

• 2×

• 2×

• 2×

Zvláštnosti

Nerezový spodní
nůž, rukojeti vyztužené skleněnými
vlákny

Pevná kovadlinka,
rukojeti vyztužené
skleněnými vlákny

Nerezový spodní
nůž, rukojeti vyztužené skleněnými
vlákny

Pevná kovadlinka,
rukojeti vyztužené
skleněnými vlákny

Nerezový spodní
nůž, rukojeti vyztužené skleněnými
vlákny

Nerezový spodní
nůž, rukojeti vyztužené skleněnými
vlákny

Spodní nůž z nerezavějící oceli, pevné
hliníkové rukojeti,
vyměnitelný nůž,
nastavitelný kloub

Oblast použití

Stříhání květin
a mladých výhonků, čerstvého
dřeva

Stříhání starších
dřevnatých výhonků a větví

Stříhání květin
a mladých výhonků, čerstvého
dřeva

Stříhání starších
dřevnatých výhonků a větví

Stříhání silnějších
větví a výhonků
s větším průměrem, čerstvého
dřeva

Stříhání silnějších
větví a výhonků
s větším průměrem, čerstvého
dřeva

Stříhání silnějších
větví a výhonků
s větším průměrem,
čerstvého dřeva

Výjimečná přesnost
a lehký chod
GARDENA vřetenové sekačky
V dnešních, neustále se zmenšujících zahradách, zajišťují GARDENA vřetenové
sekačky perfektně posečený trávník tichým a pro přírodu šetrným způsobem.
Nejnovější potomek rodiny ručních sekaček – GARDENA vřetenová sekačka 330 – pracuje přesně a díky bezdotykovému sekacímu principu extrémně
lehce, tiše a bez velké námahy.

GARDENA vřetenová sekačka 330 Classic
Úspora síly a nízká hlučnost

Název výrobku

Koncept balení pro podporu prodeje
Usnadňuje výběr správných nůžek – pro větší obrat
Srozumitelná komunikace
Hlavní oblast použití / způsob použití, důležité vlastnosti jsou zřetelné na první pohled

Eurootvor v plastovém poutku
Prodloužená trvanlivost

Č. výrobku

4027-20

EAN kód

4 078500 023351

Baleno po ks

1

Příslušenství

Sběrný koš (č. v. 4029)

Vlastnosti

Bezdotyková sekací technika,
pracovní šířka 33 cm, doporučena pro travnaté plochy
do ca. 150 m²

Zaklapávací rám
Úsporné skladování / snadný
transport a přenášení

24 mm

Funkce Try-me
Zákazníci mají možnost uchopit výrobek a vyzkoušet si jej

Vřetenová sekačka
330 Classic

Velká kolečka se
speciálním profilem
Pro lehké vedení
a dobrou trakci

S - XLL

Ochrana nožů
Vylepšená bezpečnost na POS
Softt

Ochrana proti krádeži pružiny
Méně vratek z důvodu ukradené pružiny
4 078500 018708

8902
89

Bezdotyková sekací technika
Extrémní úspora síly a tichý chod
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Snadné nastavení
výšky sekání
12–42 mm (4 polohy)

VŘETENOVÉ SEKAČKY
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