
GARDENA 1www.gardena.com

2019 Vše pro vaši 
zahradu
Sortiment



MĚSTSKÉ ZAHRADNIČENÍ 3www.gardena.comGARDENA2 MĚSTSKÉ ZAHRADNIČENÍ3

vvvvvvv zzzzzzzaaaaaaahhhhhhhrrrrrraaaaaaaaddddddděěěěěěě

nnnnnnnaaaaaaaa bbbbbbbbaaaaaaaalllllkkkkkkkkoooooooonnnnnnnněěěěěěě

Zahradničení ve městech ................................. 3

Také balkonoví nebo terasoví zahrádkáři potřebují nějaké nářadí.
Připravili jsme pro vás ideální základní ruční nářadí. Vytvořte si svůj 
zelený ráj. 
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Abyste si byli jisti, že rostliny a trávník zůstanou zelené a zdravé 
i během delšího suchého období nebo při vysokých teplotách, je 
rozhodující správné zavlažování. GARDENA nabízí pro tento účel 
množství výrobků.

Trávník .............................................................13

Základem zahrady je pěkný trávník. K tomu, aby byl trávník zdravý, 
svěží a hustý, je nutná určitá péče. GARDENA má správné výrobky – 
jak pro malé, tak pro velké travnaté plochy.

Stromy, živé ploty, keře a květiny ..................18

Správná péče, jako je například pravidelný střih a hnojení, přispívá 
ke zdraví stromů, živých plotů, keřů a květin.

Záhonky a půda ...............................................21

Alfou a omegou zdravého růstu rostlin je zdravá a na živiny 
bohatá půda. Pomocí výrobků GARDENA je její zpracování snadné 
a efektivní.

GARDENA 
zahradničení ve městech

GARDENA 
Moje zahrada. Moje vášeň.

Zahrádkáři jsou všude – také v centrech měst
 
Trend je nepřehlédnutelný: stále více a více lidí se stěhuje do měst; ovšem ani tam 
se nechtějí vzdát vlastní malé zelené oázy. Kromě toho, žít ve městě a mít vlastní 
zelenou plochu se nevylučuje, proto na balkonech, terasách a zelených střechách 
kvete, raší a prospívá více a více rostlin přesně podle hesla: pryč s šedí, zelená má 
zelenou!

S GARDENA městským zahradničením si lze užít zahradní vášně i na nejmenším 
prostoru. Hledat zeleň ve městě? To už není nutné! GARDENA městské zahradničení 
přispívá zelenějším, pestřejším a zdravějším městům! A to přímo před vašim prahem!
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Jak často?
Zalévejte raději méně často, ale důkladně. Jenom tak se voda dostane 
tam, kde ji rostliny skutečně potřebují: ke kořenům a nevypaří se cestou. 
Pokud je horké léto, měli byste rostliny v květináčích zavlažovat často, 
třeba i dvakrát denně. 

Kdy?
Zalévejte nejlépe brzy ráno. Večerní zavlažování je také v pořádku, 
ale: vlhká půda může za chladných nocí způsobit rozvoj houbových 
onemocnění. 

Jakým způsobem?
Nechcete zavlažovat tak často? V tom případě vysazujte rostliny do vel-
kých, hlubokých květináčů nebo větších květinových truhlíků pro více 
rostlin, protože více půdy uchová více vody. Jednotlivé květiny v malých 

Tipy pro zavlažování na balkoně

květináčích vyžadují častější závlahu. Pozor: některé květiny nebo 
rostliny, speciálně růže a rajčata, byste neměli zalévat shora, ale 
ke kořenům, protože se na nich můžou velmi snadno rozvinout 
houbové choroby resp. rajčata popraskají.

Jaké rostliny?
Zcela nenáročné balkonové rostliny jsou ty s tvrdými, silnými nebo 
masitými listy, protože jsou zvyklé na sucho. Ukládají vodu v listoví. 
A to znamená, že je nemusíte neustále zalévat. Na balkoně se 
dobře cítí například kakosty nebo rozchodníky, ale také oleandry 
a rozmarýny.

Novinka

Obsahuje všechno. Všechno je uvnitř. Všechno je uklizeno
GARDENA balkonový box pro městské zahradničení 

Pro zahrádkáře na balkonech

Nabírání a kypření půdy 
Květinová lopatka a drapka

Stříhání a zametání – nářadí pěkně poruce
Zahradní nůžky a malý smeták

Všechno je připraveno k okamžitému 
použití. V praktickém boxu najdete 
vše, co právě potřebujete. Čtyři druhy 
nejdůležitějšího zahradního nářadí jsou 
v něm úsporně uklizeny a chráněny 
před větrem a deštěm. Kromě toho je 
v plastovém boxu také místo pro další 
příslušenství, např. pro rukavice nebo 
drát na vázání květin. A ještě něco 
docela chytré: víko boxu můžete použít 
také jako lopatku.

Přídavná funkce 
Víko lze použít jako lopatku

Držák 
Na zadní straně pro upevnění 
např. na zeď

Ochrana před 
dešťovou vodou 
Při skladování venku

Dodatečné místo 
pro příslušenství
(např. provaz / drát 
na vázání květin)

www.gardena.com/citygardening

městské zahradničení
zavlažování o dovolené

městské zahradničení
zavlažování na balkonech

Chytrá řešení zavlažování na balkoně. Také během dovolené.

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 8970
Husqvarna obj. č. 967097001

Č.v. 1266
Husqvarna obj. č. 900903201

Č.v. 1407
Husqvarna obj. č. 900916701

Pro zahrádkáře 
na terasách

GARDENA spirálová hadice pro terasy 7,5 m

Pohodlné zavlažování

Textilní hadice Liano 20 m – sada

Přímé připojení na vodovodní kohoutek
Snadná a rychlá manipulace, bezpečné 
spojení

Integrovaný držák
Pro snadné skladování, nejsou zapotře-
bí žádné dodatečné díly

Vybavena Original GARDENA 
systémovými díly 
K okamžitému použití

Spirálová hadice o délce 7,5 m
Po použití se stáhne do původního sta-
vu, čímž umožňuje úsporné skladování

Maximálně fl exibilní 
hadice se neláme ani nekroutí

Nízká hmotnost 
Pro ergonomické zacházení a snadné 
skladování

Bezpečné spojení bez průsaku
Pevné spojení s rychlospojkou zaručuje 
stoprocentní těsnost

Vybavena Original GARDENA 
systémovými díly
K okamžitému použití

Č.v. 18401
Husqvarna obj. č. 967089301

Č.v. 18434
Husqvarna obj. č. 967869401
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Zavlažování

1  Začátek hadice

1   Připojení 
na vodovodní 
kohoutek

Spojení hadic

2  Konec hadice

Snadnější přiřazení dílů díky novému 
barevnému rozlišení:

1   Světlá barva na začátek hadice – 
připojení na vodovodní kohoutek

2   Tmavá barva na konec hadice – 
tmavá stopspojka + postřikovací 
sprchy / zavlažovače

GARDENA postřikovače a sprchyOriginal GARDENA System

Zahrada je místem odpočinku a relaxace. Aby vaše rostliny a trávník zůstaly zelené a zdravé, neměli byste se zříci správného zavlažování. 
Vyberte si optimální řešení pro zavlažování a zásobování vodou.

Original GARDENA System

GARDENA hadice GARDENA automatické zavlažování

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Šroubení
K připojení na vodovodní kohoutek.
Snadná, bezproblémová manipulace
bez použití nářadí.

Rychlospojka
Jednoduché zatažení uvolní spojení
na začátku hadice.

Spojka
K prodloužení hadice. Také 
k přechodu z hadice 19 mm (3/4") 
na hadici 13 mm (1/2").

Stopspojka
Odpojením se průtok vody 
automaticky zastaví. 
Připojením koncového přístroje 
bude opět proudit. Ušetří chůzi 
k vodovodnímu kohoutku.

GARDENA zavlažovače

GARDENA postřikovače, sprchy, hadice

GARDENA postřikovače
Ideální pro čisticí úkoly

GARDENA sprchy
Ideální pro zavlažovací úkoly

V sortimentu GARDENA čisticích postřikovačů, zavlažovacích sprch 
a hadic se vždy najde správný nástroj pro jakékoliv použití v zahradě. 
Všechny nové zavlažovací přístroje se vyznačují:

• odolností vůči mrazu pro trvalou kvalitu
• ergonomickým impulsním spouštěčem s pohodlnou 

trvalou aretací
• pohodlnou regulací průtoku vody jednou rukou
• Made in Germany

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Čistící postřikovač
ecoPulse Comfort 
Pro účinné a úsporné čištění. Vhodný 
také pro zavlažování. Tvary vodního pa-
prsku: ecoPulse čistící, bodový, plochý, 
jemný rozprašovací paprsek.

Čisticí postřikovač Comfort
K čištění a jemnému zavlažování. 
Tvary vodního paprsku: bodový 
paprsek, jemná mlha, plynule 
nastavitelné. S impulsním spouště-
čem a regulací průtoku vody.

Novinka Novinka

City gardening balkonová sprcha
Pro šetrné zavlažování rost-
lin na balkonech a terasách. 
Tvary vodního paprsku: extra 
měkký rozprašovací proud.

Multifunkční sprcha Premium
Pro veškeré zavlažovací a čisticí úkoly. 
Tvary vodního paprsku: sprchový, per-
ličkový, rozprašovací, bodový a plochý.

Sprcha pro záhonky Comfort
Pro záhonky a větší plochy. Tvary 
vodního paprsku: koncentrovaný 
a vějířový sprchový proud.

Multifunkční sprcha Classic
Pro veškeré zavlažovací a čisticí úkoly. 
Tvary vodního paprsku: sprchový, 
perličkový a 3-bodový paprsek.

GARDENA multifunkční sprchy Ideální pro zavlažovací a čisticí úkoly

Č.v. 18304
Husqvarna obj. č. 967909001

Č.v. 18313
Husqvarna obj. č. 967307201

Č.v. 18303
Husqvarna obj. č. 967099701

Č.v. 18317
Husqvarna obj. č. 967102401

Č.v. 18405
Husqvarna obj. č. 967909101

Č.v. 18319
Husqvarna obj. č. 967632701

GARDENA kvalitní hadice
Jasně strukturovaný a přehledný sortiment ulehčuje orientaci

Bez tvoření uzlů
a kroucení

Flexibilita

Tvarová stálost

Tlak, při kterém dojde 
k prasknutí 22 bar 25 bar 30 bar 35 bar

Záruka 12 let 20 let 25 let 30 let

Průměr / délka 13 mm–18 m / 20 m / 50 m 
19 mm–20 m / 50 m 

13 mm–10 m / 15 m / 20 m / 50 m 
19 mm–25 m

13 mm–15 m / 20 m / 50 m 
19 mm–25 m / 50 m 

13 mm–20 m / 50 m
19 mm–25 m 

GARDENA Classic GARDENA Comfort 
FLEX

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium
SuperFLEX

Power 
Grip

Power 
Grip

Power 
Grip
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Připojovací krabice Výsuvný zadešťovač S 80 
(S-zadešťovač)

Turbínové výsuvné zadešťovače (T-zadešťovače) Výsuvný čtyřplošný 
zadešťovač OS 140

K podzemnímu napojení vody 
na Sprinklersystem.

Doporučuje se pro plochy 
do 150 m². Nastavitelný 
dosah od 2,5 do 5 m. Plynulé 
nastavení sektorů v rozmezí 
5–360°.

Doporučují se pro plochy větší než 150 m². Dosah podle 
modelu od 4 do 11 m.* Plynulé nastavení sektoru podle modelu 
od 25° do 360°. S paměťovou funkcí.

Pro plochy do 140 m².* 
Nastavitelný dosah, šířka postři-
ku, průtok vody. Otočná hlava 
zadešťovače. Lze jej kombinovat 
s turbínovými výsuvnými zadeš-
ťovači a výsuvným čtyřplošným 
zadešťovačem. 

Č. v. 2722
Husqvarna obj. č. 966408701

Č. v. 1569
Husqvarna obj. č. 900938501

Č. v. 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206
Husqvarna obj. č. 966409201, 966409301, 966409401, 966409501, 
966409601, 966409701

Č. v. 8220
Husqvarna obj. č. 967170901

GARDENA Sprinklersystem
S trvale zabudovaným zavlažovacím systémem GARDENA budete zavlažovat svůj trávník pohodlně z podzemí. Podle tvaru travnaté plochy si můžete vybrat z různých druhů 
výsuvných zadešťovačů, které vám rozptýlí vodu přesně tam, kde jí je zapotřebí. Po ukončení práce zase zmizí pod zemí.

GARDENA Pipeline
Zavlažovací systém GARDENA Pipeline je trvale podzemně položený. Díky němu se můžete klidně zřeknout dlouhých hadic roztahaných po zahradě.
Prostě připojíte hadici a vodu odebíráte na místě.

Box se spirálovou hadicí
Podzemně instalované odběrné místo vody včetně 
10 m dlouhé spirálové hadice a postřikovače Classic.

Vodní zásuvka
Podzemně instalované odběrné místo vody s auto-
matickým stopventilem.

Startovací sada pro zahradní systém Pipeline
Startovací sada pro zahradní systém Pipeline s připojo-
vací krabicí, 2 vodními zásuvkami a spojovacími prvky.

Sada

Vybrané výrobky GARDENA Sprinklersystem
Pohodlné zavlažování trávníku díky trvalé podzemní instalaci; budete mít víc volného času a času pro užívání si v zahradě.

Kruhový zadešťovač

Tento typ zadešťovače je vhodný pro zavlažování různých ploch, protože jej lze individuálně 
kombinovat s jinými zadešťovači.

Čtyřplošný zadešťovač
 
K zavlažování obdélníkových 
a čtvercových ploch.

* Provozní tlak (v barech) určuje 
zavlažovanou plochu! Data o výkonu 
všech výsuvných zadešťovačů se 
vztahují na provozní tlak 2 bary před 
zadešťovačem.

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 8250
Husqvarna obj. č. 966409801

Č.v. 8253
Husqvarna obj. č. 966602801

Č.v. 8255
Husqvarna obj. č. 966410001

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Novinka Novinka

S M L

AquaRoll S – pro malé zahrady
• Pro max. 40 m 13 mm (1/2") hadice
• Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí

AquaRoll M – pro středně velké zahrady
• Pro max. 60 m 13 mm (1/2") hadice
• Maximální stabilita díky inovativním vlastnostem

AquaRoll L Easy – pro velké zahrady
• Pro max. 100 m 13 mm (1/2") hadice
• Maximální stabilita díky inovativním vlastnostem
• Vybaven pevnou kovovou vodicí kladkou hadice 

jako standard pro přesné navíjení

AquaRoll S
Č.v. 18500
Husqvarna obj. č. 967674501

Dostupný také v sadě s 20 m 
hadice 13 mm (1/2") Classic, 
Original GARDENA systémo-
vými díly a postřikovačem

AquaRoll M
Č.v. 18510
Husqvarna obj. č. 967674901

Dostupný také v sadě s 30 m 
hadice 13 mm (1/2") Classic, 
díly Original GARDENA 
System a postřikovačem

AquaRoll M Easy kovový – 
sada
Č.v. 18547
Husqvarna obj. č. 967916901

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

AquaRoll L Easy
Č.v. 18520
Husqvarna obj. č. 967675501

AquaRoll L Easy kovový 
Č.v. 18550
Husqvarna obj. č. 967917301

GARDENA vozíky na hadici
Správný vozík na hadici pro zahradu jakékoliv velikosti

Náš jasně strukturovaný sortiment usnadňuje vaše rozhodování. Navíc, všechny naše plastové 
vozíky na hadici disponují odolností vůči mrazu. Trvalá kvalita made in Germany.
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Květináče / truhlíky (kapače) Rostliny v řádcích (kapací hadice)

GARDENA Micro-Drip-System
Pomocí Micro-Drip-systému jsou všechny rostliny (kromě trávníku) zavlažovány cíleně a úsporně. Okrasné nebo užitkové rostliny, samostatně rostoucí rostliny, přísady
ve skleníku nebo rostliny na balkonech a terasách jsou zásobovány vodou z kapačů nebo trysek ve formě jemné mlhy. Půda se rovnoměrně provlhčí, aniž by se příliš
mnoho vody zbytečně odpařilo, vsáklo nebo odteklo. GARDENA Micro-Drip-System je fl exibilní a díky spojovací technice trubek „Quick & Easy“ se velmi snadno instaluje.
A spolu s GARDENA zavlažovacím počítačem pracuje plně automaticky – pohodlněji už to nejde.

Systém přehledně
Rozprašovací přístroje pro různé účely použití

Kapače pro rovnoměrné zvlhčování půdy bez odpařování

Micro-Drip-System startovací sada pro rostliny v květináčích 
GARDENA Micro-Drip-System startovací sada pro rostliny v květináčích slouží 
k bezstarostnému a úspornému zavlažování květinových truhlíků a nádob. 
Pro 7 květinových nádob a 3 květinové truhlíky, systém lze libovolně rozšířit. 

SadaSada

Kapací hadice pro přesné zavlažování kořenů živých plotů nebo citlivých rostlin

Micro-Drip-System startovací sada pro rostliny v řádcích
S GARDENA Micro-Drip-System startovací sada pro rostliny v řádcích 
slouží k pohodlnému a úspornému zavlažování rostlin v řádcích.
Pro 15 m rostlin v řádcích, lze rozšířit až na 30 m.

Pro cílené a úsporné zavlažování vašich rostlin s různou potřebou vody.
Vybrané výrobky GARDENA Micro-Drip-System a jejich použití

Začátek systému
Základní přístroj redukující tlak
a centrální přimíchávač 
hnojiva.

Spojovací technika
Individuální instalace po-
mocí patentované spojovací 
techniky Quick & Easy. 

Kapače
Přesné zavlažování rostlin
ke kořenům.

Rozprašovací trysky
Plošné, jemné zavlažování.

Kapací hadice
Přesné zavlažování kořenů 
živých plotů a citlivých rostlin.

Rostliny v řádcích
Živé ploty / citlivé užitkové 
rostliny

Rostliny v květináčích
Terasy / balkony

Plochy s rostlinami
Květiny / záhonky s užitkovými 
rostlinami

Začátek systému Spojovací technika Záhonky

Začátek systému Spojovací technika Květináče / truhlíky
(kapače)

Plochy s rostlinami 
(rozprašovací trysky)

Rostliny v řádcích 
(kapací hadice)

Terasy / balkony

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 13001
Husqvarna obj. č. 967039401

Č.v. 13010
Husqvarna obj. č. 967039101

Řízení zavlažování

Šneci a slimáci milují vlhko a jsou aktivní především večer. 
Pokud tedy budete zavlažovat večer, připravíte kromě jiného 
šnekům dobrou, vlhkou půdu. Proto vám doporučujeme zavla-
žovat nejlépe ráno, aby se voda stihla do odpoledních horkých 
hodin vsáknout.

TIPY A TRIKY

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Zavlažovací hodiny
Vstupní model s možností 
základního nastavení. Intuitivní 
výběr dat zavlažování. Čas 
zavlažování nastavitelný 
od 5 do 120 minut. Lze také 
navolit trvalý průtok vody.

Flex
Možnost fl exibilního progra-
mování. Libovolně volitelné 
dny zavlažování. Četnost 
zavlažování každých 4, 6, 8, 
12, 24, 48, 72 hodin. Délka 
zavlažování až 99 minut.

Select
Lze vytvořit až tři různé 
a nezávislé programy. Přímo 
připojitelné na vodovodní 
kohoutek a snadno ovládat 
pouze pomocí otočného 
a stlačovacího knofl íku pro 
výběr dat a a jejich potvrzení.

Master
Pro zavlažovací účely lze vytvo-
řit šest nezávislých programů. 
Čas začátku, délka zavlažování 
a dny v týdnu jsou nastavitel-
né. Plány je možné pružně při-
způsobit vašim požadavkům.

Čidlo půdní vlhkosti
Přeruší nebo zabrání auto-
matickému zavlažování při 
dostatečné vlhkosti půdy.

Rozdělovač vody automatic
K plně automatickému řízení až 6 
přípojných přístrojů (např. pro 
květinové truhlíky, trávník, rostliny 
v květináčích, záhonky a živé ploty).

Pro řízení mobilních zavlažovačů, trvale nainstalované závlahy Micro-Drip nebo Sprinklersystem nabízíme model, který zavlažování ulehčí.
Ke všem GARDENA zavlažovacím počítačům lze připojit čidlo půdní vlhkosti nebo dešťový senzor – aby zavlažování probíhalo jenom tehdy, kdy je to opravdu nutné.

Více než 30 let zkušeností – řízené zavlažování pro více volného času v zahradě

Kvalita – spolehlivá technika ventilů „Made in Germany“

Manipulace – přehledné zobrazování a snadno srozumitelné kroky při programování

Řízené zavlažování zahrady – pro více volného času

že se GARDENA uvedla na trh v oblasti zavlažování zahrad již v roce 1985 – celo-
světově prvním zavlažovacím počítačem pro soukromé zahrady? Neustálými inova-
cemi jak pro začátečníky, tak pro náročné majitele zahrad vyvíjí GARDENA modely 
i nadále. Díky tomu si můžete čas věnovaný zavlažování užít jako volný čas.

VĚDĚLI JSTE,...

Řízené zavlažování

Příslušenství pro úsporné zavlažování

Č.v. 1892
Husqvarna obj. č. 967928001

Č.v. 1891
Husqvarna obj. č. 967927701

Č.v. 1890
Husqvarna obj. č. 967927401

Č.v. 1169
Husqvarna obj. č. 900897501

Č.v. 1188
Husqvarna obj. č. 900898601

Č.v. 1197
Husqvarna obj. č. 966769301

Novinka Novinka Novinka

MultiControl duo
Variabilní díky 2 individuálně 
nastavitelným výstupům pro 
dvě oblasti zahrady. Možnost 
řízení zavlažování také výhrad-
ně pomocí čidla půdní vlhkosti.

Č.v. 1874
Husqvarna obj. č. 966769601
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K zavlažování vaší zahrady můžete velmi jednoduše využívat vodu ze zásobníků, sudů nebo ze studní – pomocí čerpadel od fi rmy GARDENA. 
V nabídce jsou vhodné modely jak k odčerpávání vody, tak k zásobování domácnosti vodou. 
40 let inovací – nyní se speciální slavnostní 40měsíční zárukou.

Zavlažování

Odčerpávání vody Zásobování domácnosti vodou

Sada

Sada

Čerpání vody
Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

TIPY A TRIKY

Zahradní čerpadlo 
3000/4 Classic – sada

Kompletní sada obsahující 
čerpadlo 3000/4, sací hadici o délce 
3,5 m, 20 m hadice 13 mm (1/2") 
a Original GARDENA systémové díly.

Čerpadlo do sudu 
4000/2 automatic Comfort

Snadné využívání dešťové vody ze 
zásobníku. Lze použít k provozu 
GARDENA postřikovačů, sprch, 
zavlažovačů a systémů Micro-Drip. 
Vhodné také k odčerpávání vody.

Akumulátorové čerpadlo do sudu 
2000/2 Li-18 – sada

Pro čerpání dešťové vody ze zásobníku 
za účelem zavlažování zahrady postři-
kovači, sprchami nebo zavlažovači. 
Vhodné i pro odčerpávání vody. 

Ponorné tlakové čerpadlo 
5500/3 Classic

Pro hluboké studny (až 12 m) nebo 
zásobníky s vodou. Ideální také pro 
provoz zavlažovačů a zavlažovacích 
systémů.

Max. čerpané množství 4000 l/hMax. čerpané množství 1900 l/h Max. čerpané množství 5500 l/h Max. čerpané množství 3100 l/h

Ponorné čerpadlo 
pro čistou vodu 7000/C
K odčerpávání a přečerpávání 
čisté vody. Vybaveno plová-
kovým spínačem a zástrčným 
prvkem pro snadné přepínání 
mezi manuálním a trvalým 
provozem. Maximální průměr 
nečistot 5 mm.

Akumulátorové ponorné 
čerpadlo pro čistou vodu 
2000/2 Li-18
Čerpání vody bez potřeby elek-
trické energie. Box s akumu-
látorem lze připojit k čerpadlu, 
díky čemuž je transport 
a skladování snadnější. 

Ponorné kalové čerpadlo 
7000/D
K odčerpávání a přečerpávání 
lehce znečištěné vody. Vyba-
veno plovákovým spínačem 
a zástrčným prvkem pro snad-
né přepínání mezi manuálním 
a trvalým provozem. Maximální 
průměr nečistot 25 mm. 

Domácí vodní automat 
5000/5E LCD
Využívejte dešťovou vodu nebo 
vodu ze studní k zavlažování 
zahrady nebo jako užitkovou 
vodu v domácnosti, např. pro 
splachování toalet nebo provoz 
pračky. Pro stacionární nebo 
mobilní použití. S LC-dis-
playem. 

Domácí vodárna 4000/5 eco
Úspora energie a peněz: 
využívání užitkové vody ze sudů, 
studní nebo zásobníků pro 
zavlažování zahrady a zásobování 
domácnosti. V případě potřeby se 
automaticky zapne a poté zase 
vypne. Eco-provoz pro doda-
tečnou úsporu energie až 15 % 
oproti normálnímu provozu. 

Max. čerpané 
množství 7000 l/h

Max. čerpané 
množství 1900 l/h

Max. čerpané 
množství 7000 l/h

Max. čerpané 
množství 5000 l/h

Max. čerpané 
množství 3500 l/h

Potřebujete odčerpávat vodu, zavlažovat nebo zásobovat užitkovou vodou domácnost? Na našich videích 
na www.gardena.com získáte informace o tom, jak můžete používat čerpadla s ještě větším pohodlím, vyšší bezpečnos-
tí a lepším využitím vody. 

Č.v. 1742
Husqvarna obj. č. 966647601

Č.v. 1749
Husqvarna obj. č. 967912001

Č.v. 1661
Husqvarna obj. č. 967068301

Č.v. 1748
Husqvarna obj. č. 967912401

Č.v. 1665
Husqvarna obj. č. 967068401

Č.v. 1759
Husqvarna obj. č. 967296401

Č.v. 1754
Husqvarna obj. č. 967246001

Č.v. 1461
Husqvarna obj. č. 966963501

Č.v. 1717
Husqvarna obj. č. 966626001

GARDENA péče o trávník
GARDENA kvalitní sekačky na trávu pro jakékoliv použití
Zdravý trávník je neodmyslitelnou součástí krásné zahrady. Péče o trávník a sečení trávy patří k časově nejnáročnějším pracím, pro-
tože čím častěji budete trávník sekat, tím bude hustší a svěžejší. Pokud si ovšem vyberete správné vybavení, bude sekání rychlejší. 
Co to ale je správná sekačka? Který přístroj je správný pro vaše potřeby? GARDENA nabízí široký sortiment sekaček a vyžínačů.

Při rozhodování vám pomohou následující body:
• velikost trávníku
• aspekty okolí
• mulčování, sběr posečené trávy do koše nebo boční výhoz
• hospodárnost / rozpočet

Robotické sekačky
Posekají trávník místo vás, 
vy můžete relaxovat

Sekačky na trávu
V elektrickém nebo 
akumulátorovém provedení

Nůžky na trávu
V ručním nebo akumulátorovém 
provedení

Turbotrimmery
V elektrickém nebo 
akumulátorovém provedení

Vřetenové sekačky
V ručním nebo akumulátorovém 
provedení

Novinka

Novinka
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GARDENA sekačky na trávu PowerMax™

Výkonné a kdykoliv připravené k použití
Všechny sekačky na trávu PowerMax™ pracují s vysoce výkonným motorem PowerPlus, který zaručuje vynikající převod a výkon. Sekačky Power lze použít na jakýkoliv 
druh trávy. Dokonce posekají i vysokou nebo ještě vlhkou trávu. A další velká výhoda: technologie sekaček PowerMax™ snižuje jejich celkovou hmotnost. To znamená 
maximální výkon a příjemnější práci díky lepší manipulovatelnosti. 

PowerMax™ 1200/32 E
Výkon 1200 W
Objem koše 30 l
Nastavení výšky QuickFit

Do 300 m²

PowerMax™ 1600/37 
Výkon 1600 W
Objem koše 45 l
PowerPlus Motor

Do 500 m²

PowerMax™ 1800/42
Výkon 1800 W
Objem koše 45 l
PowerPlus Motor 

Do 800 m²

Elektrické sekačky Akumulátorová sekačka

QuickFit 
Díky funkci centrálního nastavení výšky 
sekání QuickFit je nastavení extrémně 
snadné pouhým stisknutím tlačítka.

ErgoTec a ErgoTec Plus
Pro pohodlnou a snadnou obsluhu. Rukojeť ErgoTec 
a ErgoTec Plus přispívá fl exibilní práci a snadnému 
manévrování se sekačkou v přirozené pozici ruky. 

Motor PowerPlus
Vysoce výkonný motor s velkou sílou 
pro přesné sekání trávníku. Obzvláště 
účinný při dlouhé době provozu.

TIPY A TRIKY

Do 280 m²

Sekačka PowerMax™ Li-40/32 – sada
Výkon 40 V **
Li-Ion / 2,6 Ah
PowerPlus Motor

Profesionálové si během sečení přehazují kabel přes rameno. Díky tomu jej mají neustále pod kontrolou. 

Sada

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 5032
Husqvarna obj. č. 967087201

Č.v. 5037
Husqvarna obj. č. 967656601

Č.v. 5042
Husqvarna obj. č. 967657001

Č.v. 5033
Husqvarna obj. č. 967085901
(dostupné také ve verzi bez akumulátoru)

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

Do 400 m²

Vřetenové sekačky

Pro malé travnaté plochy. Pro trávník jako na golfovém hřišti.
U vřetenových sekaček se rotující vřeteno a pevný spodní nůž nedotýkají. Střih je velmi čistý a šetrný a tráva vypadá jako postřihaná nůžkami. Výsledkem je perfektní 
trávník jako na golfovém hřišti.

TIPY A TRIKY

Vřetenová sekačka 380 Li
Li-Ionový akumulátor, bez akumulátoru 
ji lze použít také jako ruční sekačku.

Vřetenová sekačka 400 C

Do 250 m²

Vřetenová sekačka 400

Do 200 m²

Vřetenová sekačka 330

Do 150 m²

Naše výkonné a moderní Li-Ionové akumulátory se snadno přezimovávají. 
Ačkoliv nebudete akumulátor používat dokonce až 2 roky, přesto se téměř nevybije.

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Robotická sekačka SILENO city 250
Pro malé travnaté plochy s jednoduchou 
strukturou.

Robotická sekačka SILENO city 500
Pro malé travnaté plochy s jednoduchou 
strukturou.

Do 250 m² Do 500 m²

Robotická sekačka SILENO life 
Pro středně velké travnaté plochy 
s přiměřeně komplexní strukturou.

Do 750 m²

Robotická sekačka SILENO+
Pro velké travnaté plochy a komplexní 
zahrady.

Do 1600 m²

Robotické sekačky
Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 15001
Husqvarna obj. č. 967646807

Č.v. 15002
Husqvarna obj. č. 967647207

Č.v. 4027
Husqvarna obj. č. 967093401

Č.v. 4018
Husqvarna obj. č. 967302501

Č.v. 4022
Husqvarna obj. č. 967302601

Č.v. 4025
Husqvarna obj. č. 965863701

Č.v. 15101 
Husqvarna obj. č. 967845307

Č.v. 4055
Husqvarna obj. č. 967264307

Novinka
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Šikovné a lehké
S pohodlnou rukojetí pro ergonomic-
kou práci

Kvalitní nože
S přesným výbrusem a antiadhezivním 
povlakem pro optimální střih

Flexibilní
Výměna nožů na trávu za nože na keře 
bez použití nářadí

Kdykoliv připravené k použití
Nůžky na trávu se postarají o perfektní trávník. Stejnoměrná výška střihu přispívá k celkovému vzhledu trávníku – platí to také pro okraje trávníků, které často nelze sekačkou 
posekat. Další oblastí použití mechanických nebo akumulátorových nůžek na trávu je např. střih trávy v úzkých místech, např. kolem zahradního jezírka, záhonků nebo terasy.

Nůžky na trávu

Mechanické nůžky na trávu

Akumulátorové nůžky na trávu

Nůžky na trávu Comfort, otočné Nůžky na trávu Comfort Nůžky na trávu Classic Nůžky na trávu 
s násadou Comfort

Pohodlná práce
Pro leváky i praváky díky nožové hlavě 
otočné o 360°

Pohodlná manipulace
Díky pohodlným rukojetím s prvky 
z měkkého plastu

Čistý střih
Nože s antiadhezivním povlakem, spe-
ciální uložení nožů pro účinný střih.

Lehký střih
Speciální tvar rukojetí s optimálním 
vedením síly a nejlepší ergonomie 
v každé situaci

Sada Sada

Akumulátorové nůžky 
na trávu ClassicCut

Akumulátorové nůžky 
na trávu a keře ClassicCut 
– sada 

Akumulátorové nůžky 
na trávu ClassicCut – sada 

Akumulátorové nůžky 
na trávu ComfortCut

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 9853
Husqvarna obj. č. 967854301

Č.v. 8735
Husqvarna obj. č. 901186501

Č.v. 9854
Husqvarna obj. č. 967854401

Č.v. 8733
Husqvarna obj. č. 901186001

Č.v. 9855
Husqvarna obj. č. 967856601

Č.v. 8730
Husqvarna obj. č. 901184801

Č.v. 9856
Husqvarna obj. č. 967856701

Č.v. 12100
Husqvarna obj. č. 967670501

Trimmery (vyžínače)

Akumulátorové vyžínače

Elektrické vyžínače

Pro těžce přístupné travnaté plochy a okraje trávníků
Kam se nedostane sekačka na trávu, tam převezme práci turbotrimmer. Například, pokud je plocha příliš úzká, jako je mezi hustě vysázenými keři. Nebo také u travnatých 
ploch na strmých svazích je ideální volbou právě vyžínač. Vyžínače sekají trávu a okraje trávníku pomocí plastové struny nebo nožíků s vynaložením malé síly.

SmallCut 300/23
Výkon 300 W
Průměr sečení 230 mm

EasyCut 400/25
Výkon 400 W
Průměr sečení 250 mm

ComfortCut 450/25
Výkon 450 W
Průměr sečení 250 mm

ComfortCut Plus 500/27
Výkon 500 W
Průměr sečení 270 mm

PowerCut Plus 650/30
Výkon 650 W
Průměr sečení 300 mm

Akumulátorový trimmer 
SmallCut Li-23R 
Výkon 14,4 V / 2,0 Ah
Průměr sečení 230 mm
Pracovní čas ca. 40 minut

Sada ComfortCut Li-18/23R
Výkon 18 V / 2,6 Ah
Průměr sečení 230 mm
Pracovní čas ca. 60 minut
Sekací systém RotorCut

Sada EasyCut Li-18/23R 
Výkon 18 V / 2,6 Ah
Průměr sečení 230 mm
Pracovní čas ca. 60 minut
Sekací systém RotorCut

PowerCut Li-40/30 – sada 
Výkon 40 V / 2,6 Ah
Průměr sečení 300 mm
Pracovní čas ca. 40 minut
Vyžínací struna 1,6 mm

Sada Sada Sada

Otočná sekací hlava
Pro kolmé sekání převislých okrajů trávníků. 
Díky integrovanému vodicímu kolečku je práce 
obzvláště snadná a pohodlná.

Nastavení sklonu sekací hlavy
Pomocí nožního pedálu. Pro lehkou a ergo-
nomickou práci také pod překážkami (např. 
trampolínou, zahradní lavičkou).

Sekací systém RotorCut
Trvanlivé plastové nožíky pro velmi přesné 
sekání trávy a účinnou práci. Snadná 
výměna.

Pro malé zahrady Pro středně velké zahrady Pro středně velké zahrady Pro velké zahrady Pro velké zahrady

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 9805
Husqvarna obj. č. 967623801

Č.v. 9822
Husqvarna obj. č. 967854101

Č.v. 9823
Husqvarna obj. č. 967243201

Č.v. 9827
Husqvarna obj. č. 967667801
(Dostupné také ve verzi bez akumulátoru)

Č.v. 9825
Husqvarna obj. č. 967243401

Č.v. 9807
Husqvarna obj. č. 967242301

Č.v. 9809
Husqvarna obj. č. 967242701

Č.v. 9808
Husqvarna obj. č. 967242501

Č.v. 9811
Husqvarna obj. č. 967242901

Novinka Novinka Novinka Novinka

Novinka
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Střih živých plotů

Péče o stromy

SadaSada

Novinka

Novinka Novinka

Novinka

Malé živé ploty Menší/střední živé ploty Střední/velké živé ploty Velké živé ploty

Nůžky na živý plot vám pomůžou při stříhání živého plotu, protože pravidelný zpětný střih je zárukou toho, že vaše rostliny budou zdravé a husté. 
Vaše tvořivost nezná mezí.

Elektrické nůžky na živý plot

EasyCut 420/45
Výkon 420 W
Délka střihu 45 cm
Vzdálenost mezi zuby 18 mm

EasyCut 450/50
Výkon 450 W
Délka střihu 50 cm
Vzdálenost mezi zuby 18 mm

ComfortCut 550/50
Výkon 550 W
Délka střihu 50 cm
Vzdálenost mezi zuby 27 mm

ComfortCut 600/55
Výkon 600 W
Délka střihu 55 cm
Vzdálenost mezi zuby 27 mm

Stromy, živé ploty, 
keře a květiny
Pravidelným odstraňováním starých a suchých větví, neustálým tvarováním a stříháním na správnou velikost dospívají 
stromy, živé ploty a keře do plné krásy. S nůžkami a nástroji pro péči o stromy a keře GARDENA provedete nutné zásahy 
na rostlinách přesně, efektivně a šetrně.

Střih živých plotů Péče o stromy Střih keřů

Střih květin Hnojení a péče

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 9830
Husqvarna obj. č. 967608201

Č.v. 9831
Husqvarna obj. č. 967608301

Č.v. 9833
Husqvarna obj. č. 967079301

Č.v. 9834
Husqvarna obj. č. 967079401

Č.v. 8773
Husqvarna obj. č. 966617201

Č.v. 12010
Husqvarna obj. č. 967868801

Č.v. 12002
Husqvarna obj. č. 967866801

Č.v. 8713 / 8714 / 8716
Husqvarna obj. č. 967330201 / 
967330301 / 967330401

Č.v. 8748
Husqvarna obj. č. 901187001

Č.v. 12006
Husqvarna obj. č. 967868401

Č.v. 8742
Husqvarna obj. č. 967238401

Č.v. 8866
Husqvarna obj. č. 967246501

Č.v. 9836
Husqvarna obj. č. 967854201

Č.v. 391
Husqvarna obj. č. 966651701

Č.v. 394
Husqvarna obj. č. 900842601

Č.v. 399
Husqvarna obj. č. 966958801

Č.v. 395
Husqvarna obj. č. 900842701

Č.v. 9837
Husqvarna obj. č. 967657201

Č.v. 9860
Husqvarna obj. č. 967668001
(dostupné i ve verzi bez akumulátoru)

Akumulátorové nůžky na živý plot

EasyCut
14,4 V Li-Ion / 2,0 Ah
Délka střihu 40 cm
Vzdálenost mezi zuby 16 mm

Sada ComfortCut Li-18/50
18V Li-Ion / 2,6 Ah
Délka střihu 50 cm
Vzdálenost mezi zuby 20 mm

Menší živé ploty Střední živé ploty

PowerCut Li-40/60 
40V Li-Ion / 2,6 Ah
Délka střihu 60 cm
Vzdálenost mezi zuby 24 mm

Velké živé ploty

Mechanické nůžky na živý plot

Nůžky na živý plot 540 Classic
Lehký a klasický model, pevný 
a trvanlivý. S dřevěnými rukojetěmi 
pro příjemnou manipulaci.

Nůžky na živý plot 700T Comfort
Vhodné pro střih vyšších živých 
plotů díky teleskopickým hliníkovým 
ramenům (+ 20 cm). Vlnitý výbrus.

Nůžky na keře Comfort
Obzvláště vhodné pro tvarovací 
střih keřů např. buxusu. Dobře se 
drží a jsou extrémně lehké.

Nůžky na živý plot 650 
s převodem Premium
Až o 25 % větší stříhací výkon. 
Široké kalené nože s vlnitým 
výbrusem. Pevná hliníková ramena.

Ze stromů se musí pravidelně odstraňovat staré a suché větve a výhonky. Pro zajištění správné péče nabízí GARDENA následující výrobky.

Zahradní zaklapávací pilka
Ideální pro silné a suché větve. 
Díky sklopnému pilovému listu se 
přizpůsobí každé pracovní situaci.

Oblouková pila 760 Comfort
Pevná pila s velkým ocelovým 
rámem pro řezání kmenů. Vyměni-
telný pilový list.

Nůžky na větve EnergyCut 600 B
Určené pro náročnější úkoly. Převod 
ušetří obrovskou sílu, dokonce i při 
stříhání silnějších větví.

Sekery
Velmi kvalitně zpracované a silné 
sekery s ergonomickými a užitnými 
vlastnostmi pro optimální pracovní 
výsledky.

Nůžky na větve EasyCut 500 B
Klasické dvoubřité nůžky, ideální 
ke stříhání čerstvého dřeva.

Stříhací kopí SlimCut
Vhodné pro střih hustých křovin 
a keřů. Integrovaný převod poskytu-
je optimální stříhací sílu.

Ráčnové nůžky na větve 
SmartCut Comfort
Silné ráčnové nůžky s dodatečnou sí-
lou větší o 250 %. Obzvláště vhodné 
pro silnější větve a tvrdé dřevo. 

Akumulátorová teleskopická 
vyvětvovací pilka TCS Li-18/20
Výkon 18 V / 2,6 Ah Li Ion
Pracovní doba až 140 řezů na jedno 
nabití akumulátoru
Délka lišty 20 cm
Dosah až 4 m

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách
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Stříhání květin

Hnojení a další péče

Na zdi, jsme připraveni!

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

Snadná montáž
díky nástrčnému systému

Vlastní výsadba
čerstvé bylinky, aromatické 
jahody nebo pestré letničky Perfektní řešení do rohů

nebo jako boční ukončení

NatureUp! Základní vertikální a rohové sady
Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

NatureUp! Základní vertikální sada
Č.v. 13150
Husqvarna obj. č. 967693101

NatureUp! Základní rohová sada
Č.v. 13153
Husqvarna obj. č. 967693201

Pěkné růže a pěstované keříky vyžadují péči. Pomocí zahradních nůžek GARDENA tyto práce snadno zvládnete.
Pro každý požadavek nabízíme skvělý výrobek.

Zahradní nůžky B/S-M
Model s klasickou výbavou a materiálem. Pro stříhání 
květin a mladých výhonků. Lze přizpůsobit velikosti ruky.

Zahradní nůžky B/S-XL
Velmi silný, pohodlný a ergonomický model. Rozevření 
rukojetí lze plynule přizpůsobit velikosti ruky.

Ráčnové nůžky SmartCut
Silný střih. Funkce ráčny poskytuje až o 150 % větší 
sílu. Obzvláště vhodné pro silnější větve a výhonky.

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Díky správné péči a hnojení bude vaše zahrada ještě krásnější. Výrobky GARDENA udělají z vaší zahrady ráj.

Postřikovač 0,5 l / 1 l
Víceúčelový postřikovač pro zahradu a domácnost. 
S ergonomickou postřikovací hlavou, plynule 
nastavitelnou rozprašovací tryskou a indikátorem 
stavu naplnění.

Tlakový postřikovač 1,25 l Comfort
Pro postřik rostlin v zahradě i domácnosti. Z velmi 
kvalitního plastu. S indikátorem stavu naplnění.

Tlakový postřikovač 5 l
Pro péči o rostliny s ergonomickou rukojetí ve tvaru 
písmene D a indikátorem stavu naplnění. Optimální 
pro větší objem vody.

Neztratitelná pružina

Na obrázku jsou zahradní nůžky č. v. 8905

Soft
Ergonomické rukojeti

Přesně broušený nůž

S–XL

Možnost přizpůsobení 
rozevření rukojetí

Vlastnosti, které přesvědčí
Lehké, s variabilním nastavením a dlouhou životností

ø max. 24 mm

Č.v. 8857
Husqvarna obj. č. 967048001

Č.v. 8905
Husqvarna obj. č. 967048401

Č.v. 8798
Husqvarna obj. č. 966453001

Č.v. 804 / 805
Husqvarna obj. č. 966644901 / 966645001

Č.v. 814
Husqvarna obj. č. 966645201

Č.v. 822 / 823
Husqvarna obj. č. 966645301 / 966645501

Záhonky a půda
Správná příprava půdy – krok za krokem
Půda je základem pro všechny rostliny a pomocí nářadí GARDENA jí můžete optimálně připravit: rýče a další nářadí vám 
při tom skvěle pomohou. Nářadí z řady combisystem vám poskytne mnoho možností nejen při obdělávání půdy, ale také 
při úklidu vaší zahrady nebo okolí domu.

NatureUp! GARDENA combisystem 
a NatureLine

Úklid a čištění Drobné nářadí Zimní nářadí

Rukavice
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2 

3 

4 

GARDENA combisystem

GARDENA NatureLine Zimní nářadí

Čištění a úklid Drobné nářadí

Rukavice a nářadí

Novinka Novinka Novinka Novinka

Novinka

1  
combisystem-dřevěné násady
FSC® 100 %

2  
combisystem-teleskopické 
násady

3  
combisystem-hliníková násada 
ergoline

4 

combisystem-prodlužovací násada 
pro drobné nářadí

Z vysoce kvalitního, elastického 
jasanového dřeva.

Pro pohodlnou práci až ve výšce 5 m, 
vytahování bez námahy po 26 cm. 

Pro práci šetrnou k zádům: lehká, se 
zahnutou rukojetí na konci násady.

K prodloužení veškerého drobného 
nářadí combisystem. 

Č.v. 3723 / 3725 / 3728
Husqvarna obj. č. 901052001 / 
901052301 / 901052501

Č.v. 3720 / 3721
Husqvarna obj. č. 967319101 / 
967319201

Č.v. 3734
Husqvarna obj. č. 966044201

Č.v. 8900
Husqvarna obj. č. 901201901

Kypření a provzdušňování Obdělávání půdy Čištění a úklid

Přehled druhů koncových nástrojů

Jedna násada – různé nářadí – mnoho možností použití
Práce na zahradě vyžadují různé druhy nářadí: k obdělávání půdy na zeleninových a květinových záhoncích, k čištění zahradních cestiček nebo teras, 
k odstraňování listí z trávníku nebo k odklízení sněhu v zimě. Ke každé násadě GARDENA lze použít všechny druhy nástrojů. Velký upevňovací šroub 
zaručuje naprosto pevné spojení násady a nástroje bez uvolnění nebo přetáčení.

Pohodlné, pevné, ergonomické
Nástroje vyrobené z vysoce kvalitní oceli nebo kvalitního plastu s pevnou dřevěnou násadou.

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

combisystem-
kultivátor

Vějířové hrábě
Č.v. 17105
Husqvarna obj. č. 967914601

Kultivátor
Č.v. 17108
Husqvarna obj. č. 967914901

Zahradní motyčka
Č.v. 17110
Husqvarna obj. č. 967915101

Smeták na ulice
Č.v. 17111
Husqvarna obj. č. 967915201

combisystem-čistič okapůcombisystem-
kypřič

combisystem-
malé hrábě

combisystem-
zahradní motyčka

Č.v. 3166
Husqvarna obj. č.
901041001

Č.v. 3185
Husqvarna obj. č.
901042201

Č.v. 3196
Husqvarna obj. č.
901043201

Č.v. 3219
Husqvarna obj. č.
966641801

Č.v. 3651
Husqvarna obj. č. 967676901

Rukavice pro sázení a péči o rostliny
Lehké rukavice pro práce spojené s péčí o rostliny 
a jejich sázením na balkóně, terase a zahradě.
90 % bavlna, 10 % PVC.

Rukavice pro zahradní práce a práce s půdou
Přilnavé rukavice pro zahradní práce
a práce s půdou. Chrání před vlhkostí.

Pracovní rukavice
Pevné provedení pro bezpečnou a pohodlnou práci se 
zahradními přístroji.

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

combisystem-hrablo na sníh KST 50
Nehlučné odklízení sněhu na nerovných plochách 
jako je přírodní kámen nebo dlažba. Skvělé ve spojení 
s hliníkovou násadou ergoline. V nabídce v šířce
50 cm. Doporučená délka násady: 130 cm.

combisystem-škrabka 15
Pro snadné odstraňování ledových ploch a ušla-
paného sněhu. Vhodná také k celoročnímu použití 
na odstraňování nečistot.

Ruční sypač M
Ruční sypač M pro rozptylování hnojiv, semen 
a posypové soli na menších plochách. Ovládá se 
pomocí ruční kliky.

Zahradní vysavač / foukač Ergojet 3000 
Výkonný vysavač / foukač na listí s jednoduchým 
přepínáním ze sací na foukací funkci.
Č.v. 9332
Husqvarna obj. č. 966786101

Akumulátorový venkovní ruční vysavač 
EasyClean Li 
Skvělý pro fl exibilní čištění vevnitř i venku.
Č.v. 9339
Husqvarna obj. č. 967853701

Drobné nářadí
Pro práce na květinových záhoncích, na terase 
nebo balkoně. V nabídce také jako různé sady. 

GARDENA combisystem drobné nářadí
Kypření půdy, okopávání, čištění spár nebo hrabá-
ní: pro všechny tyto úkoly máme vhodný nástroj, 
který lze podle potřeby kombinovat s jakoukoliv 
násadou combisystem.

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách

Č.v. 201 / 202 / 203
Husqvarna obj. č. 966806101 / 966806201 / 
966806301

Č.v. 3241
Husqvarna obj. č. 966043701

Č.v. 3250
Husqvarna obj. č. 966044001

Č.v. 431
Husqvarna obj. č. 967675901

Č.v. 205 / 206 / 207 / 208
Husqvarna obj. č. 966806401 / 966806501 / 
966806601 / 966806701

Č.v. 213 / 214 / 215
Husqvarna obj. č. 966807001 / 966807101 / 
966807201

Větší výběr výrobků najdete 
na www.gardena.com 
nebo ve specializovaných 
prodejnách



Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
E-mail: info@cz.husqvarna.com
www.gardena.com

Servisní Centrum Gardena
Jesenická 146
793 26 Vrbno pod Pradědem
Česká republika
E-mail: servis@gardena.cz

Bezplatná infolinka pro české zákazníky: 800 100 425
Bezplatná infolinka pro slovenské zákazníky: 0800 154 044

Více o značce GARDENA
V tomto prospektu se nachází pouze část sortimentu značky 
GARDENA. Celkový sortiment výrobků, ale také množství užiteč-
ných tipů, jak provádět zahradní práce a jak uspořádat zahradu, 
najdete na našich internetových stránkách www.gardena.com.

Vyhrazujeme si právo na změny, také změny výrobků.

www.gardena.com

Aplikace My Garden
Jedinečným pomocníkem při plánování zahrady a závlahy je on-line aplikace 
My Garden, kterou najdete na našich internetových stránkách gardena.com. 
Díky ní bude plánování hračkou. Neváhejte, přesvědčte se sami!

Sledujte nás na Facebooku
facebook.com/gardena.cesko
facebook.com/gardena.slovensko
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