
     Vrtno orodje ClassicLine 
Novo vrtno orodje GARDENA ClassicLine pokriva celotni asortiman za uporabo pri vseh pomembnih opravilih na vrtu in okrog hiše ne  
glede na letni čas. Vosoko kakovostna držala iz lesa ali jekla in robustno orodje iz kakovostnega jekla ali visoko kakovostne umetne  
mase, sestavljajo učinkovite celote. GARDENA ClassicLine nudi orodje za kopanje in rahljanje zemlje ter tudi za čiščenje snega. 

Pravo orodje za vsak letni čas

Pomlad JesenPoletje Zima

Novo!

ClassicLine lopata za prekopavanje

Naziv artikla ClassicLine 
Koničasta lopata

Št. artikla 17051-20
Skupna dolžina 120 cm
Material Kaljeno jeklo, debeline 1,6 mm
Uporaba Kopanje, nakladanje, rahljanje in prenašanje zemlje
Posebnosti Široka opora za nogo omogoča dober prenos teže

in preprečuje zdrs noge z lopate

D-ročaj 
za dodatno moč

Kaljeno  
jeklo 

Made in Europe

Široka opora  
za nogo

Naziv artikla ClassicLine 
Pahljačaste grablje

ClassicLine 
Grablje

ClassicLine 
Žične grablje

ClassicLine 
Vrtna motika

ClassicLine 
Metla za ceste

ClassicLine 
Metla za terase

Št. artikla 17200-20 17201-20 17202-20 17203-20 17204-20 17205-20
Premer / Dolžina ročaja 24 mm / 150 cm 28 mm / 150 cm 28 mm / 150 cm 28 mm / 150 cm 24 mm / 150 cm 24 mm / 120 cm
Delovna širina 450 mm 360 mm 450 mm 80 mm 400 mm 250 mm
Material orodja Visoko kakovostna 

umetna masa
Jeklo Jeklo Jeklo Visoko kakovostva 

umetna masa
Visoko kakovostva 
umetna masa

Uporaba Za grabljenje listja in 
pokošene trave na 
manjših področjih

Večnamensko orodje 
za grabljenje, rahljanje 
in ravnanje zemlje

Grabljenje listja, po-
košene trave in drugih 
vrtnih odpadkov

Za lažji prodor v 
zemljo.

Pometanje umazanije 
na zunanjih ali notran-
jih površinah

Pometanje na zunanjih 
ali notranjih površinah, 
za čiščenje teras

Posebnosti Robustno in vzdržjivo orodje, luknjica za obešanje za lažje shranjevanje

ClassicLine vrtno orodje

FSC® 100%-certificiran 
borov les

Visokokakovostna umetna 
masa ali jeklo

Enostavno shranjevanje - 
luknja na vrhu držala

Stabilen spoj

Za več informacij o našem vrtnem orodju prelistajte naš katalog ali obiščite našo spletno stran na www.gardena.com.



*Pogoji garancije: www.
gardena.com/warranty ali 

+49 731 490 3773

GARDENA ponuja ustrezne priključke čez vse leto

GARDENA combisystem
Tesno povezani že več kot 40 let
GARDENA combisystem so vodilni ergonomski sistemski izdelki, ki za vsako delo na vrtu ponujajo pravo kombinacijo držala 
in orodja, tako da lahko ljubiteljski, kot tudi profesionalni vrtnar, delata učinkovito in udobno.
• Najboljša ergonomija
• Prijeten oprijem
• Enostavna uporaba
• Kombiniranje vseh držal z vsemi orodji – neodvisno od velikosti orodja
• Vedno prava kombinacija držalo / orodje – kombiniranje z več kot 80 orodji
• Zagotovljena stabilna povezava
• Visoko kakovostni materiali, najboljša obdelava

combisystem  
Držala

Od obdelave tal, do dela visoko 
v krošnjah dreves – program 
držal je optimiran za različne 
načine uporabe.

combisystem 
Malo orodje

Ergonomsko in proti-zdrsno 
oblikovani ročaji zagotavljajo 
udobno in lahkotno delo. 
Možnost podaljšanja z vsemi 
combisystem držali.

combisystem   
Orodje

Vsakemu opravilu primerno 
orodje. Enostavno se priključi 
na primerno držalo in privije z 
vijakom. Stabilnost  
zagotovljena.

combisystem  
Zimsko orodje

Orodja za sneg in led iz  
podjetja GARDENA.

Stabilno povezavo  
zagotavljamo  
od leta 1976
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Za več informacij o našem vrtnem orodju prelistajte naš katalog ali obiščite našo spletno stran na www.gardena.com.

ENO DRŽALO - 
VELIKO 

MOŽNOSTI 
UPORABE


