Nadprůměrně dobré
GARDENA péče o stromy a keře

Lepší střih
kvalitně
a pohodlně

Ostříhejte si pěkně zahradu!
To není žádné tajemství. Pouze při pravidelném střihu se můžete těšit z nádherných
živých plotů, keřů, stromů a květin.
Protože pravidelný, odborný střih zajistí
krásný a zdravý růst rostlin.
Pohodlí a kvalita pro větší radost
z práce na zahradě
Již desetiletí vyvíjí GARDENA stříhací
nástroje pro každé použití.
Nůžky GARDENA jsou promyšlené,
precizní nástroje s chytrými detaily,
které Vám zpříjemní a ulehčí práci
na zahradě. Přitom je na prvním místě
kvalita, funkčnost a maximální pohodlí
při stříhání.

GARDENA
Zákazník ví, co kupuje!
Promyšlená technologie
pro maximální pohodlí při stříhání
a práci bez únavy
Vynikající kvalita střihu
pro odborný a silný střih
Nejlepší materiály a zpracování
pro trvale dobré výsledky stříhání
a snadnou péči
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Vždy vhodný
stříhací nástroj
S GARDENA nůžkami stříháte
bez únavy, ať jsou větve silné
nebo tenké. Protože nabízíme vhodné
nůžky pro každý účel.

Jaké nůžky kdy použít?
Ideální pro květiny a tenké výhonky:
zahradní nůžky na stříhání větví
do průměru cca 22 mm.

Pro silnější větve
na stromech a keřích:
nůžky na větve do průměru
cca 45 mm.

Pro stříhání v korunách stromů:
nůžky na stromy do průměru větví
cca 40 mm.
Pilky na řezání větví s průměrem
nad 40 mm.

Pro tvarovací střih a velké plochy:
elektrické nebo mechanické nůžky
na živý plot.

Jaký druh materiálu
chci stříhat?
Pro čerstvé dřevo, zelené rostliny
a stříhání květin:
Dvoubřité nůžky, které stříhají
bez zanechávání pahýlů a velmi přesně.

Pro tvrdé, suché dřevo:
Nůžky se stabilní kovadlinkou,
která chrání větev a zabraňuje
poškození kůry.
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GARDENA nůžky
Přizpůsobeny pro Vás

Třída pro Vás a Vaši zahradu
Je jedno, zda stříháte hodně
nebo málo a jak často
– GARDENA má pro Vás
vždy vhodné nůžky
- vhodné pro Vás
- vhodné pro Vaši zahradu.

Nadchnou profesionály a technicky
orientované hobby-zahrádkáře.
- Velmi kvalitní materiály.
- Ušlechtilý design.
- Silné a robustní při stříhání.
- Kvalita pro nejnáročnější.

Stříhací kalendář
Kdy se má stříhat?

Tip

Zima
Prosinec

Ovocné stromy
Popínavé dřeviny
Okrasné dřeviny
Bobuloviny
Živé ploty
Růže
Rostliny v nádobách
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Leden

Únor

Březen

Pro moderní, na pohodlí orientované
hobby-zahrádkáře.

Ideální pro začátečníky

- Extra komfortní výbava.
- Ergonomické a lehké.
- Moderní design.
- Inovační technika pro silný střih
bez námahy.

- Osvědčená technika.
- Klasické materiály.
- Univerzální použití.

Jaro
Duben

Léto
Květen

Červen

Červenec Srpen

Podzim
Září

Říjen

Listopad

5

GARDENA zahradní nůžky
Silné a ergonomické

Kvalita dobrých zahradních
nůžek se pozná až při
častějším používání.
GARDENA zahradní nůžky
jsou přizpůsobeny anatomii
Vaší ruky, což znamená,
že můžete stříhat dlouho,
silně a pohodlně.

A

30°
B

Uvolněné držení ruky
pro stříhání bez únavy.
A: Skloněná stříhací
hlava zaručuje přirozené
držení ruky a umožňuje
pohodlnou práci.
B: Narovnaný kloub
se postará o optimální
přenos síly beze ztrát.

Perfektní ostří pro přesný,
hladký střih.
Vícenásobně broušený
precizní nůž z dvakrát
kalené speciální oceli.

S 2 pozicemi úchopu
Pro silný a rychlý střih.

Zahradní nůžky Comfort
Dvoubřité nůžky pro přesný
střih mladých výhonků a
čerstvého dřeva. Hliníkové
pohodlné rukojeti a nastavitelná šířka rozevření.
č.v. 8792
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Kovadlinkové zahradní
nůžky Comfort
K řezání starších, dřevnatých
větví a výhonků. Horní nůž
s antiadhezivním povlakem.
Optimální přenos síly.
č.v. 8787

Univerzální zahradní
nůžky Classic
Ideální pro balkón, terasu
a zahradu. Stříhají bez problémů drát, provaz, karton,
tenké větvičky a bylinky.
č.v. 8759

Tvarované do ruky:
Ergonomicky tvarované
rukojeti s měkkou
neklouzavou vrstvou
a jednoručním bezpečnostním uzávěrem se skvěle
drží. Snadná manipulace,
bezpečné skladování
a transport.
Vhodné pro praváky
i leváky.

Antiadhezivní povlak chrání
před korozí a střih je díky
němu ještě lehčí.

Otevření rukojetí lze plynule
přizpůsobit velikosti ruky
nebo použití.

Zahradní nůžky
BP 50 Premium
Pro nejnáročnější.
Přebrousitelné nože ze speciální oceli a plynulé jemné
nastavení nože pro trvale
dobré výsledky stříhání.
č.v. 8702
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GARDENA nůžky na větve
Stříhání bez vynaložení velké síly

Čím jsou GARDENA nůžky
na větve tak zvláštní?
Je mnoho detailů
– od speciálně tvarovaných
čelistí přes převodový
mechanizmus, perfektní
ergonomii až ke špičkové
kvalitě materiálu
a zpracování.
GARDENA nůžky se dobře
zaříznou, drží se optimálně
v ruce a skvěle stříhají.
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38%
power

1

620 g

Kovadlinkové nůžky
500 AL Comfort
Ideální pro suché,
tvrdé dřevo.
Celková délka: 500 mm
č.v. 8771
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Nůžky na větve
650 BT Comfort
Větší páka, větší dosah.
Díky teleskopickým hliníkovým ramenům je možné
jedním zmáčknutím přizpůsobit délku ramen každé
stříhací situaci.
Celková délka: 650 – 900 mm
č.v. 8772

Nůžky na větve
780 BL Comfort
Vícenásobně broušené
precizní nože a plochý,
zaoblený šroub umožňují
přesný střih blízko kmene.
S patentovaným převodem.
Celková délka: 780 mm
č.v. 646

Nůžky na větve
500 BL Comfort
č.v. 8770
Stabilní a lehké
1 Plastová ramena zesílená skleněnými vlákny
a optimální rozdělení
hmotnosti činí stříhání
těmito nůžkami velmi
snadným a pohodlným.
2 Patentovaný ozubený
převod zaručuje o 38 %
větší sílu.
Ideální pro čerstvé větve
do průměru 35 mm.
Celková délka: 500 mm

Nůžky na větve
680 A Classic
Precizně broušený
horní nůž a vyměnitelná
kovadlinka pro čistý,
hladký střih suchého
nebo tvrdého dřeva.
Stabilní hliníková ramena.
Celková délka: 680 mm
č.v. 8767

Nůžky na větve
130 BL Premium
Silné a robustní.
Vyměnitelné nože
ze speciální oceli, spodní
nůž kovaný. Ergonomicky
tvarovaná dvakrát zahnutá
hliníková ramena.
Celková délka: 700 mm
č.v. 8710

Profesionální střih
GARDENA nůžky na
větve mají speciální tvar
nožů, díky kterým stříhaný
materiál v nůžkách pevně
drží a tím je možný
optimální přenos síly.
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GARDENA combisystem
nůžky na stromy / pilky
Bez námahy silné i tenké
Chcete prosvětlit stromy,
uříznout silnější větve
a kmeny nebo občas
něco z kovu či plastu?
Je úplně jedno, zda je to
doma nebo na zahradě:
GARDENA má
tu správnou pilku.
Prvotřídní zpracování
a obzvláště pevné pilové
listy zajišťují efektivní práci.
Ergonomické rukojeti
jsou předpokladem
pro příjemné řezání.
GARDENA pilky
pro všechny případy:
např. klasická GARDENA
oblouková pilka a GARDENA
univerzální pilka se třemi
různými pilovými listy.
Nebo praktická GARDENA
sklápěcí pilka na cesty.
GARDENA zahradní pilky
z řady combisystém
je možné použít buď jako
ruční nebo v kombinaci
s násadou, umožňující práci
v korunách stromů.

Univerzální pilka
Pro všechny řezací práce
v domácnosti i na zahradě.
Tři kalené, nerezavějící
pilové listy se speciálním
výbrusem pro řezání dřeva,
kovu a plastu. Snadná výměna zmáčknutím knoflíku.
č.v. 8749
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1

Combisystém-zahradní
pilka ohnutá
č.v. 8751
Lehký chod
díky jemně broušenému
ozubení 1.
Pevná, s dlouhou
životností
díky speciálně kaleným
zubům s povlakem
proti korozi.

2

Dobře se drží a neklouže
ani při tažných pohybech
2.

Sklápěcí zahradní pilka
340
Mnohostranná pilka
s precizními zuby pro
hladký, čistý střih.
S bezpečnostní aretací.
Celková délka: 340 mm
č.v. 663

Oblouková pilka 760
Pro silné větve a kmeny.
Impulsně kalený pilový list se
stranově rozvedenými zuby.
Řeže tahem i tlakem bez svírání.
Komfortní rukojeť s chráničem
kloubů prstů. Pohodlně nastavitelný šroubový mechanismus pro
optimální napnutí pilového listu.
č.v. 8748

Do 2,9 nebo 3,9 m

1*

Dobré nůžky na stromy
stříhají s lehkostí větve
až do průměru 40 mm
combisystém-nůžky
na stromy
č.v. 302
Energická práce
s časovou úsporou
Pomocí kladkového
převodu 1.
Cílená a přesná práce
Díky kompaktní konstrukci
lze dosáhnout i na těžce
dostupné větve, bez toho,
aby se přitom jiné větve
poškodily.
Bezpečná práce ze země
Hliníková teleskopická
násada umožňuje stříhání
až ve výšce 5 m.

combisystem-nůžky
na stromy S
Obzvláště silné díky 3-násobnému kladkovému převodu.
Nůžky lze pověsit na větev.
S 4,7 m netrhavého tažného
lanka a výškově nastavitelným tažným pouzdrem.
č.v. 304
(bez násady)
(pouze na objednávku)
* ilustrační foto

U suchého dřeva:

U čerstvého dřeva:

Použijte pilky, které řežou
tahem. Zuby směrují
k držadlu.

Použijte pilky, které řežou
tahem a tlakem. Pilový list
má velké rozestupy mezi
jednotlivými zuby.

Tip
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GARDENA nůžky na stromy / keře
Specialisté na vysoké stromy
a husté keře

GARDENA nabízí jako vždy
nové, pokrokové výrobky,
které nejen ulehčují práci
na zahradě, ale ji také dělají
pohodlnější. Na těžce
dostupných místech
např. v hustých keřích
nebo v korunách stromů
je střih často namáhavý.
Ne však s GARDENA
stříhacím kopím StarCut,
které se dostane všude.
Bez nebezpečného
balancování na žebříku
a bez vnějšího lanka,
které se může zachytit
o větve. Štíhlý tvar, nízká
hmotnost a optimální
rozložení hmotnosti
zaručují snadné
a pohodlné stříhání
ve velkých výškách.

max.
6,5 m

Teleskopické stříhací kopí
StarCut 410 BL Comfort
Cílené a přesné stříhání až
do výšky 6,5 m. Bez žebříku,
bezpečně a pohodlně ze
země. Plynule teleskopická
hliníková násada.
Celková délka: 230 – 410 cm
č.v. 8782
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Bezpečnostní uzávěr
pro bezpečný transport
a skladování

890g

max.
3,5 m

Teleskopické stříhací kopí
StarCut 160 BL Comfort
Hodí se všude tam, kde je
pro obvyklé nůžky na větve
příliš málo místa. Extra
lehká, úzká stříhací hlava.
Táhlo a převodovka jsou
umístěné uvnitř. Lehká a
pevná hliníková násada.
Celková délka: 160 cm
č.v. 8780

Od 2,3 m do 4,1 m

+ power

Dostane se všude
bez toho, aniž by se
zachytávalo
Extra lehká a úzká stříhací
hlava. Táhlo je umístěné
uvnitř.
Vždy volný výhled
na nože
Nakloněná stříhací hlava.
Silný střih
Optimální tvar nožů,
pevně drží stříhaný materiál. Dodatkový převod.
Pro větve do průměru
32 mm.
Precizní stříhání větví,
které mohou růst
v jakémkoliv směru
Úhel stříhání nastavitelný
ze země.
Tažné pouzdro se stopkou
proti sklouzávání a dodatkovou T-rukojetí pro ještě
větší dosah.

200°

Vždy ideální úhel střihu
máte s GARDENA stříhacím kopím
na stromy a keře. Lehkým zatlačením
o silnější větev nebo kmen stromu
přizpůsobíte úhel střihu každé stříhací
situaci - lehce a pohodlně ze země.

Tip
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GARDENA mechanické nůžky na živý plot
Živý plot dostane tvar

Nůžky na živý plot 600
s převodem Comfort
č.v. 393
(pouze na objednávku)

Živé ploty jsou
živou architekturou,
kterou můžete ozdobit
Vaši zahradu nebo ji
strukturovat. Přebírají
funkci zdí a plotů a nabízí
také životní prostor
pro zvířata. Čím hustší
a zdravější je živý plot,
tím účinněji slouží jako
ochrana proti větru,
nežádoucím pohledům
a hluku. Bohatou krásu
živého plotu dosáhnete
pravidelným střihem
pomocí nůžek GARDENA.

Ultra lehké a silné
pro všechny, kteří kladou
důraz na ergonomii
a pohodlí.
Úspora síly
díky dodatkovému
ozubenému převodu
pro větší sílu
až o 46 % 1.
Lehké a stabilní
ramena z plastu zesíleného skleněnými vlákny 2.
Šetří klouby
integrovaný nárazníkový
systém: rukojeti s podložkami z Technogelu® 3
a dvojité nárazníky 4.

Nůžky na živý plot
540 FSC Classic pure
Ideální pro hladký,
efektivní střih živých plotů.
Nože s vlnitým výbrusem
a antiadhezivním povlakem.
Ergonomicky tvarovaná
dřevěná ramena
(dřevo certifikováno FSC).
Délka nožů: 23 cm
č.v. 391
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Nůžky na živý plot
570 Comfort
Ideální pro přesný tvarovací
střih. Obzvláště nízká
hmotnost (690 g).
Optimální tlumení nárazů
díky gelovým podložkám
a nárazníkům.
Nože s rovným výbrusem
a povlakem proti ulpívání
rostlinných zbytků.
Délka nožů: 20 cm
č.v. 392

Nůžky na tvarování keřů
Comfort
Obzvláště vhodné
pro přesný a pohodlný
tvarovací střih keřů
např. zimostráze.
Velmi lehké, pouze 615 g.
Nože s rovným výbrusem
s antiadhezivním povlakem.
Délka nožů: 18 cm
č.v. 399

ultra lehké
a silné

1

4
4

2

antiantináshock
razové

3

gelové
podložky
Gelpad

Teleskopické nůžky
na živý plot 700 T Comfort
Větší páka, větší délka,
větší dosah. Hliníková
ramena lze prodloužit
o 20 cm.
Délka nožů: 25 cm
č.v. 394

Přesný tvarovací střih:

Velké plochy:

Vhodné jsou nůžky
s krátkými noži a rovným
výbrusem.

Lze lehce a efektivně
stříhat pomocí nůžek,
které mají dlouhé nože
s vlnitým výbrusem nebo
speciálním ozubením.

Tip
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GARDENA akumulátorové nůžky na keře
Přesné stříhání bez kabelu
Akumulátorové nůžky
na keře

Pěstěná zahrada se pozná
podle pravidelně stříhaných
keřů, živých plotů, křovin –
tyto představují dostatečný
prostor pro kreativní úpravu.
GARDENA akumulátorové
nůžky na keře jsou na to
pravými specialisty. Snadná
manipulace, silný a přesný
střih a osvědčená spolehlivost. Díky individuálnímu
přizpůsobení se každé stříhací situaci je stříhání
s GARDENA akumulátorovými nůžkami na keře ještě
větší zábava. Výkonné
lithiové akumulátory je
možné kdykoliv nabíjet
a odejmout z nabíječky.
Tím jsou pořád připravené
k použití.

Výkonné a nenáročné
na údržbu
díky nejmodernější
akumulátorové technologii.
- dlouhá doba chodu
- krátký čas potřebný k nabití
- dobíjení je možné kdykoliv
bez paměťového efektu
- nízká hmotnost

Prakticky a rychle
snadná výměna nožů
bez použití nářadí

Akumulátorové nůžky
na keře
Flexibilní v keřích. Nastavitelná
rukojeť, optimální rozložení
hmotnosti. Kalené, laserem
řezané nože s povlakem pro
snadnou údržbu. Výkonný
lithiový akumulátor. Délka
střihu: 20 cm. Doba chodu:
80 minut. Možnost přestavění
na nůžky na okraje trávníku.
č.v. 8824
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Teleskopická otočná
násada
V kombinaci s teleskopickou
otočnou násadou se stanou
akumulátorové nůžky na
keře praktickými teleskopickými nůžkami. Ke stříhání
půdopokryvných rostlin
vestoje, pro větší dosah
u vyšších živých plotů nebo
pro boční tvarovací střih.
Nastavení výšky od 85
do 120 cm. Oboustranně
otočná po 45°.
č.v. 8817

Akumulátorové nůžky na
tvarování keřů ContourCut
Specialisté na přesný tvarovací střih. Kompaktní a lehké.
Stříhací hlava s laserem řezanými tvarovacími noži.
Antiadhezivní povlak pro
nenáročnou údržbu. Výkonný
lithiový akumulátor. Včetně
boxu na nabíjení a skladování.
Šířka střihu: 8 cm
Doba chodu: 45 minut
č.v. 8829

Akumulátorové nůžky
ContourCut
Snadná realizace
kreativních myšlenek
Abyste mohli vykouzlit kouli,
kužel, spirálu nebo jinou
umělecky střiženou skulpturu.
Stříhání jako u holiče
Stříhací hlava s tvarovacími
noži 1.
Ideální pro tvarování keřů
Speciální nože zajišťují,
aby pevné listy rostliny
nesklouzávaly 2.

1

Šikovné a výkonné
Nízká hmotnost, moderní
lithiový akumulátor.
Box na uskladnění
K bezpečnému a úspornému skladování přístroje
a příslušenství.

2

4 kroky pro dosažení perfektní koule!

Akumulátorové nůžky na
tvarování keřů ContourCut
- sada
Pro přesný tvarovací střih
nebo malé plochy.
Akumulátorové nůžky
s tvarovacími noži a dodatečnými noži na stříhání keřů.
Snadná výměna nožů bez
použití nářadí.
Tvarovací nůž: 8 cm
Nůž na stříhání keřů: 20 cm
Doba chodu: 45 minut
č.v. 8819

1

Tip
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3
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GARDENA elektrické nůžky na živý plot
Živý plot pod kontrolou

Právě ve větších
zahradách se vyplatí všestrannost GARDENA elektrických nůžek na živý
plot. Jsou variabilní ve
funkci a použití a vybaveny výkonným elektromotorem.
Živý plot dostanete
snadno do formy
– ať se jedná o hrubý
zpětný, pravidelný
plošný nebo umělecký
tvarovací střih.
GARDENA nůžky
se přizpůsobí tělesné
výšce každého uživatele
a umožňují ve všech
pracovních pozicích
uvolněné držení těla.

Pohodlné stříhání
ve všech pozicích
S jemně nastavitelnou
multifunkční rukojetí
a pohodlnou otočnou spouštěcí
mechanikou. Rukojeť s praktickým tříbodovým spouštěním.
Robustní a výkonné
Výkonný elektromotor
500 W. Převodovka z kalené
oceli a bezpečnostní kluzná
třecí spojka.
Obzvláště bezpečné
Obouruční bezpečnostní
spínání proti neúmyslnému
spuštění. Elektronické bleskové
zastavení nože (< 0,5 sek.)
a bezpečnostní spodní nůž.

Čistý, přesný střih
Díky kaleným, laserem
řezaným nožům.
Speciálně vyvinutá
geometrie nožů udržuje
stříhaný materiál
v pracovní oblasti.

Elektrické nůžky
na živý plot
Ideální pro malé živé ploty.
Rukojeť s velkým spouštěcím tlačítkem pro pohodlnou
a bezpečnou práci v každé
stříhací situaci.
Délka střihu: 41 cm
č.v. 2591
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Elektrické nůžky
na živý plot vario
Pro středně vysoké nebo široké
živé ploty. S nastavitelnou multifunkční rukojetí a otočnou spouštěcí mechanikou. Výkonný
elektromotor 500 W. Převodovka
z kalené oceli a bezpečnostní
kluzná třecí spojka. Elektronické
bleskové zastavení nože.
Délka střihu: 55 cm
č.v. 2596

84°

Teleskopické nůžky
na živý plot

180°

Stříhací nůž je možné
přizpůsobit výšce živého
plotu pomocí tlačítka.
Otočná stříhací hlava.

Teleskopické nůžky
na živý plot THS 400
S výkonným elektromotorem 350 W. Kalené,
laserem řezané nože.
Převodovka z kalené oceli
a bezpečnostní kluzná
třecí spojka.
Obzvláště bezpečné:
obouruční bezpečnostní
spínání a bleskové
zastavení nože.
Délka střihu: 40 cm
č.v. 2586

310 mm

K pohodlnému stříhání
vyšších nebo nízkých
živých plotů.

Teleskopické nůžky na
živý plot THS 42
Stříhání živých plotů nezávislé na elektrickém proudu.
Výkonný akumulátor 12 V.
Kalené, laserem řezané
nože. Převodovka z kalené
oceli. Dvouruční bezpečnostní spínání a bleskové
zastavení nože.
Délka střihu: 42 cm
Doba chodu 25 – 35 minut
č.v. 2264
(pouze na objednávku)

nesprávně

správně

Správné tvarování
V lichoběžníkovém tvaru
rostou živé ploty hustě
a zdravě. Zabraňuje
se tím vzniku prázdných
míst ve spodní
části živých plotů.

Tip
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GARDENA nůžky
Kvalita dělá rozdíl

Od GARDENA nůžek můžete očekávat:
Trvale dobré výsledky střihu:
velmi kvalitní materiály,
nejlepší zpracování,
nejmodernější technika
Optimální pracovní ergonomii:
dokázaly to vědecké studie a praktické
testy u hobby-zahrádkářů a profesionálů
Spolehlivou kvalitu:
rozsáhlé testy před uvedením výrobku na
trh a během výrobního procesu nám zavdaly dostatečný podnět, abychom na všechny
GARDENA nůžky poskytli záruku v trvání 25 let!
My jsme si jistí,
Vy můžete být také!

GARDENA spol. s r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
tel.: 00420 548 217 777
fax: 00420 548 217 590
bezplatná linka: 800 100 425
e-mail: gardena@gardenabrno.cz
www.gardena.com

Pro slovenské zákazníky:
tel.: 00421 263 453 722
fax: 00421 263 453 723
bezplatná linka: 0800 154 044

Změny, také výrobků, jsou vyhrazeny.

Další informace naleznete na
www.gardena.com

