
Novinky2022



Akumulátorový systém POWER FOR ALL 19

Akumulátorové výrobky

Šroubení na vodovodní kohoutek s funkcí Anti-Splash

Original GARDENA System
25

Průtokoměr AquaCount
Zavlažovací sprcha AquaCount
Výkyvný zavlažovač AquaCount

AquaCount
28
29
29

Pipeline zahradní vodovodní kohoutek
Pipeline výkyvný zavlažovač
Řezač trubek 25 mm
Odvodňovací ventil – sada

Pipeline
36
37
39
39

Zásobník vody AquaBloom

AquaBloom
31

Ochrana před záplavou – sada

Příslušenství k čerpadlům
41

Držák TapFix na hadici Liano™

LianoTM Tapfi x
22

ClickUp! upevnění na balkon 
ClickUp! ptačí koupel
ClickUp! svícen
ClickUp! solární svítidlo

ClickUp!
43
44
44
45

Základní sada EcoLine
Zavlažovací sprcha EcoLine 
Výkyvný zavlažovač EcoLine
Drobné nářadí EcoLine 
Zahradní nůžky EcoLine 

5
6
7
8
9

EcoLine

Aplikace GARDENA smart 17

smart system

LONA Intelligence
Přehled robotických sekaček

13
14

Robotické sekačky

Obsah

GARDENA 
Novinky 2022



Realizujte
vaše zahradnísny



Nová éra udržitelného
zahrádkaření
ReTh!nk – nový sortiment EcoLine. Udržitelná výroba. 
Estetický design. Dlouhá životnost.
GARDENA EcoLine je první sortiment vysoce kvalitního zahradního nářadí, který je vyroben 
s významným podílem recyklovaných materiálů.
Výrobky jsou navrženy nejen proto, aby se s nimi na zahradě dobře pracovalo, ale také aby aktivně oslovovaly podvě-
domí zákazníků, kteří nákupem udržitelných a trvanlivých výrobků učiní krok vedoucí k ochraně životního prostředí.  
• Všechny plastové prvky EcoLine obsahují vysoký podíl recyklovaných plastů od spotřebitelů.
• Všechny výrobky EcoLine jsou vyráběny v Evropě nebo dokonce v Německu.
• Vynikající kvalita a udržitelnost EcoLine se odráží v poskytnuté záruce v trvání minimálně 5 až 25 let.

4 ECOLINE *Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

EcoLine koncept balení

Také obaly EcoLine jsou šetrné k životnímu prostředí:
• Jsou vyrobeny ze 100% recyklované a recyklovatelné lepenky
• Vytištěny high tech inkoustem na vodní bázi 
Na našich webových stránkách www.gardena.cz/rethink 
a www.gardena.sk/rethink nabízíme našim spotřebitelům plnou transparent-
nost o všech použitých materiálech. 

EcoLine

Source: Qualitative research in France and Germany, GARDENA, 2019.Source: Qualitative rese 019earch in France and Germany GARDENA 20

Z rozsáhlého spotřebitelského výzkumu víme…

Spotřebitelé mají rostoucí potřebu udržitelného způsobu života
Většina říká: Nákup udržitelného zahradního nářadí a zavlažovacího zařízení je smysluplný

  Kritéria udržitelnosti pro naše spotřebitele jsou: kvalita, trvanlivost, používání recyklovaných 
a obnovitelných materiálů – EcoLine tyto vlastnosti dokonale splňuje!
Spotřebitelé očekávají, že sdělení o udržitelnosti budou konkrétní a transparentní

1 Plastové prvky vyrobené z > 65% recyklovaného plastu 
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>>65%¹



EcoLine základní sada

Od jemné mlhy 
po plný paprsek

Kompletně nastavitelný 
postřikovací vzor

Sada připravená k použití
Pro vodovodní kohoutky se 
závitem 26,5 mm (G 3/4") 

a 33,3 mm (G 1") 

5ECOLINE 

Bez rozstřikování vody
Šroubení s funkcí Anti-Splash 

– usměrněný tok vody

 

Vhodné pro hadice
½"– ⅝" (13–15 mm) Ø13–15mm

1/2"– 5/8"

Kovové prvky vyrobené
z > 35% recyklovaného kovu

1Plastové prvky vyrobené z > 90% 
recyklovaného plastu

•  z toho > 85 % recyklovaných plastů 
od spotřebitelů

•  z toho > 5 % recyklovaných plastů 
z průmyslu 

pending

 

>90%¹
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EcoLine zavlažovací sprcha

Dávkování podle potřeby
Nastavitelný průtok vody

Sprchový paprsek
Ideální pro zavlažovací úkoly

1 Plastové prvky vyrobené 
z > 65% recyklovaného plastu

•  z toho > 65 % recyklovaných 
plastů od spotřebitelů 

Pohodlné používání
Ergonomický spouštěč On/Off  
s integrovanou funkcí aretace

Kovové prvky vyrobené 
z > 45% recyklovaného 

kovu 

Vynikající kvalita
Odolná vůči mrazu 

a UV záření

on/off

STAINLESS
STEEL

Snadná údržba
Odnímatelný kroužek

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.
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EcoLine výkyvný zavlažovač

Rovnoměrné pokrytí
Hliníkové trubky pro rovnoměrné 
a přesné zavlažování bez tvorby 
kaluží

Snadné čištění od vodního kamene
Čistící jehla

7ECOLINE 

EVEN
COVERAGE

1Plastové prvky vyrobené z > 65% 
recyklovaného plastu

•  z toho > 65 % recyklovaných plastů 
od spotřebitelů 

Snadné čištění od nečistot
Vnitřní kovový fi ltr indikuje 
znečištění

Intuitivní nastavení rozsahu postřiku
Zavlažovaná plocha 90–220 m²;
Dosah postřiku je plně nastavitelný 
od 7 do 17 m 

Vynikající kvalita
Odolný vůči mrazu a UV záření

Kovové prvky
Pro extra pevnost; 

vyrobeno z > 25%
recyklovaného kovu 

Patentováno / přihlášeno k patentu

  
VYR
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EcoLine drobné nářadí: malá lopatka

8 ECOLINE 

Voskované bukové dřevo 
z evropských dřevin 

certifi kované FSC®

EcoLine vyrývač kořínků

STAINLESS
STEEL

EcoLine čistič mezer 
Oboustranně broušený a kalený nerezový nůž. 
Kovové části jsou vyrobeny z > 45% recyklovaného materiálu

Povlakovaná ocel
Vyrobeno z > 25%
recyklovaného kovu 

Nejlepší ergonomie

1 Plastové prvky vyrobené z > 85% 
recyklovaného plastu

•  z toho > 65 % recyklovaných plastů 
od spotřebitelů

•  z toho > 20 % recyklovaných plastů 
z průmyslu

Povlakovaná ocel
Vyrobeno z > 25%
recyklovaného kovu 

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

>>85%¹
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EcoLine zahradní nůžky

Spodní nůž
S dodatečným výbrusem

Jednoruční bezpečnostní uzávěrSkloněná stříhací hlava
S drážkou na mízu 

a odřezávačem drátu

Ergonomicky tvarované 
rukojeti

S moderním designem

Oba nože jsou vyrobeny 
z nerezové oceli. Kovové 

prvky obsahují > 75 % 
recyklovaného materiálu 

Bypassový princip střihu – 
stříhací průměr = max. 18 mm

9ECOLINE 

18 mm
 max.

STAINLESS
STEEL

1Plastové prvky vyrobené z > 80% 
recyklovaného plastu

•  z toho > 80 % recyklovaných plastů 
od spotřebitelů

>80%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
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Ů



Název výrobku EcoLine 
malá lopatka 3, 4

EcoLine 
vyrývač kořínků 3, 4

EcoLine 
čistič mezer 3, 4

EcoLine
zahradní nůžky 2

Č. výrobku 17700-20 17702-20 17704-20 12210-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970535401 970535501 970535601 970535701
Baleno po ks 5 5 5 5 
Způsob balení Produktová karta. Vyrobena ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu
1Plastové prvky
Z toho recyklovaný plast 
od spotřebitelů
Z toho recyklovaný plast 
z průmyslu
Kovové prvky

Vyrobeno z > 85% recykl. plastu

> 65 %

> 20 %
Vyrobeno z > 25% recykl. kovu

Vyrobeno z > 85% recykl. plastu

> 65 %

> 20 %
Vyrobeno z > 25% recykl. kovu

Vyrobeno z > 85% recykl. plastu

> 65 %

> 15 %
Vyrobeno z > 45% recykl. kovu

Vyrobeno z > 85% recykl. plastu

> 80 %

–
Vyrobeno z > 75% recykl. kovu

Použití Pro výsadbu a přesazování Odstraňování plevele Odstraňování trávy, mechu a 
plevele z mezer mezi dlaždicemi 
a u zdí 

Pro střih květin a mladých 
výhonků

Zvláštnosti Ochrana před korozí, evropské 
bukové dřevo FSC® 100%

Pracovní délka 14,5 cm, 
ochrana před korozí, evropské 
bukové dřevo FSC® 100%

Ochrana před korozí, evropské 
bukové dřevo FSC® 100%

Nerezové nože

Název výrobku EcoLine základní sada 2 EcoLine zavlažovací sprcha EcoLine výkyvný zavlažovač
Č. výrobku 18900-20 18910-20 18920-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970535901 970536301 970536401
Baleno po ks 6 4 4
Způsob balení Displejová krabice. Vyrobena ze 100% 

recyklovaného a recyklovatelného kartonu
Produktová karta. Vyrobena ze 100% 
recyklovaného a recyklovatelného kartonu

Papírový obal. Vyroben ze 100% 
recyklovaného a recyklovatelného kartonu

1Plastové prvky
Z toho recyklovaný plast 
od spotřebitelů
Z toho recyklovaný plast 
z průmyslu
Kovové prvky 

Vyrobeno z > 90% recyklovaného plastu 

> 85 %

> 5 %
Vyrobeno z > 35% recyklovaného kovu 

Vyrobeno z > 65% recyklovaného plastu

> 65 %

–
Vyrobeno z > 45% recyklovaného kovu 

Vyrobeno z > 65% recyklovaného plastu 

> 65 %

–
Vyrobeno z > 25% recyklovaného kovu

Použití Startovací sada pro čištění intenzivních skvrn 
a zavlažování jemnou mlhou 

Pro zavlažování rostlin v květináčích a ploch Pro zavlažování trávníku

Zavlažovací vzor Postřikovač plně nastavitelný od jemné mlhy 
po plný proud

Jemný postřik –

Zavlažovaná plocha – – 90 m 2 – max. 220 m 2

Možnosti připojení / zvláštnosti Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") 
a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm 
(G 3/4") a 33,3 mm (G 1") 

Odnímatelný kroužek na sprchové hlavici 
s nerezovou ocelí

Odnímatelný fi ltr z nerezové oceli; 
odnímatelná čistící jehla

10 ECOLINE 
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GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / sociální sítě
Informace o výrobcích na webových stránkách, a cílené příspěvky
na různých kanálech sociálních sítí, podporují prodej inovativní řady 
GARDENA EcoLine. EcoLine je také součástí naší nové iniciativy 
ReTh!nk.
www.gardena.com/rethink

Videa
• EcoLine: příběh. Pohled do vývoje výrobků GARDENA.
• Video fragmenty: výhody a funkce EcoLine

Druhotné umístění Ecoline pilíř
Přístupný ze 4 stran.
Zdůrazňuje sortiment výrobků z řady EcoLine v prémiovém designu. 
S 24 háky. 



Enhanced intelligence with

12 ROBOTICKÉ SEKAČKY

** Získejte úplný smart zážitek 
s naší řadou výrobků 
GARDENA smart. 

* Technologie LONA je použita 
pouze u modelů smart SILENO city 
a smart SILENO life.

GARDENA robotické sekačky
Inteligentní robotické sekačky SILENO.
Robotické sekačky GARDENA jsou inteligentní zařízení s funkcemi Full Connect, AI-precise a Auto Weather & 
Terrain a jsou nejtišší ve své třídě. Naše smart sekačky SILENO nyní také disponují novým hardwarem, který 
přináší do naší řady chytrých robotických sekaček technologii LONA.*
Ta představuje další úroveň inteligentní péče o trávník se sledováním polohy, mapováním 
zahrady, správou zón, ochranou oblasti a mnoha dalšími funkcemi.

    + EX
PE

RIE

NCE | ERFAHRUNG | EXPÉRIENCE     

YEARS | JAHRE | A

NS

Full Connect

Úplné propojení 
na GARDENA smart 

system. O vaši zahradu 
se postaráte, ať budete 

kdekoliv.**

AI-precise

Lepší navigace, se spolehlivou 
přesností si poradí i v nejužších 

prostorech a nejtěsnějších 
zákoutích.

Pro-silent

Nejtišší sekačka, nejnižší 
hlučnost ve své třídě.

Auto Weather 
& Terrain
SILENO pracuje 

za každého počasí, ať 
prší nebo svítí slunce, 
na jednoduchých nebo 

členitých trávnících.

Díky technologii Bluetooth® a technologii smart uspokojuje tento inovativní sortiment širokou 
škálu potřeb spotřebitelů
Sortiment si poradí se všemi velikostmi trávníků, od malých až po velké (250 m² – 1 500 m²)
Jako lídr v oblasti inovací vyvíjí GARDENA technická řešení zaměřená na úkoly, jejichž cílem je 
dosáhnout specifi ckých potřeb spotřebitelů
GARDENA SILENO osloví zákazníky nízkou hladinou hluku, díky níž je nejtišší robotickou 
sekačkou na trhu
Vynikající poprodejní servis je klíčovým přínosem, který spotřebitelé berou v úvahu 
při rozhodovacím procesu 
GARDENA je uznávána jako přední značka mezi spotřebiteli a dosáhla u nich vysokého povědomí 
GARDENA je s podílem 36,7 % lídrem na trhu (podíl na prodeji) 

Zdroj: Kvalitativní výzkum ve Francii a Německu, GARDENA, 2019.



smart Bluetooth®

Úplné propojení
Úplné připojení na GARDENA smart system: zavlažovací počítače, zavlažovací zařízení a čerpadla. 
Můžete řídit všechna zařízení najednou a získat tak plně automatizovanou zahradu.

Smart Home
Ovládání vaší sekačky SILENO hlasem s využitím virtuálního asistenta Alexa.

Ovládání prostřednictvím aplikace
Snadný způsob připojení vaší sekačky SILENO na aplikaci GARDENA.

Odkudkoli Do 10 m

Snadná konfi gurace
Snadné nastavení s asistencí.

Plánované řízení
SILENO přesně ví, kdy a jak posekat váš trávník. 

Technologie mapování se sledováním polohy, která se používá k učení, 
mapování a přizpůsobování se individuálním zahradám.

Objevte robotické sekačky GARDENA smart a Bluetooth®

13ROBOTICKÉ SEKAČKY

Další úroveň smart péče o trávník. Náš nový sortiment robotických sekaček smart SILENO nyní 
přichází s funkcí LONA Intelligence.* Jedná se o technologii mapování se sledováním polohy, 
která se učí, mapuje a přizpůsobuje jednotlivým zahradám. V rámci aktualizací smart aplikací 
GARDENA se bude LONA Intelligence neustále vyvíjet a našim zákazníkům bude v roce 2022 
a v příštích letech poskytovat ještě více zajímavých a vysoce relevantních funkcí.  

MAPOVÁNÍ
ZAHRADY

LONA technologie se 
naučí plán vaší zahrady.

SPRÁVA
OBLASTÍ

LONA ví, kde sekat méně 
a více často, a to díky 

uživatelem defi novaným 
oblastem nastavených pomocí 

aplikace. 

OCHRANA
OBLASTÍ

LONA vám umožní 
defi novat „chráněné“ 

oblasti.

SLEDOVÁNÍ 
MÍSTA

LONA vám umožní určit 
polohu vaší sekačky 

SILENO v reálném čase. 
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Celkový sortiment propojený pomocí aplikace
Přehled modelů robotických sekaček GARDENA

Pro trávníky do 600 m2 Pro trávníky do 1 000 m2 Pro trávníky do 1 500 m2

0 m2

250 m2

400 m2 600 m2 750 m2 1 000 m2 1 250 m2 1 500 m2

250 m2 500 m2 750 m2 1 000 m2 1 250 m2 1 500 m2

SILENO city
SILENO minimo SILENO life 

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

NOVÝ
DESIGN

500 m2

Název výrobku smart SILENO city 
250 – sada

smart SILENO city 
500 – sada

smart SILENO life 
750 – sada

smart SILENO life 
1000 – sada

smart SILENO life 
1250 – sada

smart SILENO life 
1500 – sada

Č. výrobku 19601-72 19602-72 19701-72 19702-72 19703-72 19704-72
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970571507 970550307 970571907 970550407 970573107 970573207
Počet kusů v balení 1 1 1 1 1 1
Způsob balení 4-barevná displejová krabice
Doporučená travnatá plocha < 250 m² < 500 m² < 750 m² < 1 000 m² < 1 250 m² < 1 500 m²
Max. sklon Do 35 %
Výška sečení, min–max 
(cca)

20–50 mm

Ohraničující vodič 150 m 200 m 250 m
Skoby 200 kusů 300 kusů
Spojky 4
Konektory 5
Řízení pomocí aplikace GARDENA smart aplikace, volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony, tablety a web
Požadavky Wi-Fi router a internetový přístup, smartphone, tablet nebo pc
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GARDENA marketingová podpora

Balení
Balení je v novém tmavém designu. Na krabici jsou všechny 
důležité informace o benefi tech robotických sekaček 
a možnostech jejich připojení.

1/2 paletový displej na robotické sekačky
Nabízí prostor pro 2 krabice. Včetně 3 háků a místa 

pro příslušenství na robotickou sekačku.  

Prospekt robotické sekačky
Aktualizovaný prospekt vysvětlující klíčové vlastnosti a výhody 
robotických sekaček GARDENA a rozdíly mezi nimi.



GARDENA smart system

Pro propojení se smart systémem 
potřebujete aplikaci GARDENA smart a smart gateway 

26MÄHROBOTER 17SMART SYSTEM

Aplikace GARDENA smart
Díky bezplatné aplikaci GARDENA smart máte celou vaši zahradu vždy 
na dosah ruky. Sekání trávníku a zavlažování nikdy nebylo tak pohodlné. Nyní 
můžete snadno ovládat i světla nebo jiná elektrická zařízení na zahradě. 

smart gateway
Připojení vaší aplikace GARDENA smart k vaší smart zahradě pomocí 
domácí WiFi nebo kabelu LAN.
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Prozkoumejte klíčové funkce aplikace GARDENA smart
Okamžité ovládání
Snadný způsob řízení vaší zahrady pomocí aplikace 
GARDENA smart odkudkoliv.

Plánované řízení
Aplikace GARDENA smart vám prostřednictvím asistenta 
plánování pomůže udržet vaši zahradu v pořádku. Vše 
pod kontrolou: kdy sekat trávník, zavlažovat rostliny 
a další, ať jste kdekoliv, s plánováním na dálku.

Snadná konfi gurace s nápovědou
Snadné nastavení s průvodcem. Aplikace GARDENA smart 
poskytuje podrobné pokyny pro nastavení vašeho vlastního 
smart systému. S jasnými ilustracemi, tipy a užitečným 
průvodcem nastavením.

Předpověď počasí
Bude pršet? Aplikace GARDENA smart přizpůsobí plán 
podle předpovědi počasí.

Knihovna rostlin
Zjistěte vše, co potřebujete vědět o rostlinách, 
od květenství až po klimatické podmínky, ve kterých 
se jim daří.

Technologie LONA Intelligence
Další úroveň smart péče o trávník: technologie založená 
na sledování polohy, která se učí, mapuje a přizpůsobuje 
individuálním zahradám. K dispozici pouze u smart 
SILENO robotických sekaček.

smart Home
Smart Home se setkává se smart zahradou. Integrujte 
smart zahradní zařízení do svého Apple HomeKit nebo 
je ovládejte hlasem pomocí virtuálního asistenta Alexa 
od společnosti Amazon.

Řízení pomocí senzoru     
Smart senzor sleduje teplotu a vlhkost půdy ve vaší zahra-
dě za účelem optimalizace zavlažování a úspory vody.

Sortiment GARDENA smart system

smart SILENO city smart SILENO life smart senzor smart zavlažovací počítač

smart automatické čerpadlo
pro dům a zahradu

smart zásuvkasmart řízení zavlažování



Šetřete místo. Šetřete peníze. Chraňte životní prostředí – pouze s JEDNÍM akumulátorem můžete 
provozovat řadu výkonných nástrojů; využití najde v mnoha případech po celém domě a zahradě
100% kompatibilita v rámci Aliance POWER FOR ALL – nabízí nejširší škálu aplikací, protože 
můžete svůj akumulátorový systém fl exibilně rozšířit o nástroje napříč všemi značkami 
zapojenými do aliance
GARDENA poskytuje více než 45 let vše, co vášniví zahradníci potřebují
Široký sortiment produktů nabízí inovativní řešení se zaměřením na potřeby spotřebitelů, 
skvělý výkon a vysoké standardy kvality 

GARDENA 18V akumulátorový 
systém POWER FOR ALL
Aliance POWER FOR ALL je jednou z největších aliancí předních výrobců akumulátorů 
na světě a nabízí nejširší možnosti použití v domácnosti nebo na zahradě. 
Aliance má obrovský potenciál, protože se již prodalo více než 20 milionů 
kompatibilních akumulátorů.**
Aliance POWER FOR ALL, kterou založily fi rmy GARDENA a Bosch, 
nabízí pro zákazníky i spotřebitele velké možnosti.

Podívejte se na všechny značky v alianci na
powerforall-alliance.com

Aliance POWER FOR ALL mění pravidla hry:

S jedním univerzálním 18V akumulátorovým 
systémem pro všechny vaše přístroje 
v domě a kolem něj, se snadno dostanete 
z interiéru do exteriéru. 

 *  Online registraci pro prodloužení záruky výrobce je nutné provést na 
www.gardena.com/cz/podpora/registration-warranty/ do 3 měsíců od data nákupu – podmínky najdete tamtéž.

**Bosch PSM 18 Li + Bosch ALB 18 Li 
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Akumulátorový trimmer
EasyCut 23/18V P4A a 
ComfortCut 23/18V P4A

Akumulátorová sekačka 
HandyMower 
22/18V P4A

Nůžky 
na živý plot
ComfortCut 
50/18V P4A

Akumulátorová sekačka 
PowerMax™ 
32/36V P4A

Nůžky 
na živý plot 
ComfortCut 
60/18V P4A

Akumulátorové 
teleskopické nůžky 
na živý plot 
THS 42/18V P4A

Akumulátorová 
teleskopická 
vyvětvovací pilka 
TCS 20/18V P4A

ČIŠTĚNÍ ČERPÁNÍ 
VODY

Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Akumulátorový středotlaký čistič 
AquaClean 24/18V P4A  

Ponorné čerpadlo pro čistou 
vodu 2000/2 18V P4A

Čerpadlo do sudu
2000/2 18V P4A

Systémový akumulátor 
P4A PBA 18V/45 

Systémový akumulátor 
P4A PBA 18V/72

Rychlonabíječka P4A 
AL 1830 CV

Startovací sada P4A
PBA 18V/45 + AL
1830 CV

Startovací sada P4A
2x PBA 18V/45 +
AL 1830 CV

Startovací sada P4A
PBA 18V/72 + AL
1830 CV

    

Akumulátory

KompatibilitaLED indikátor
Se všemi přístroji Aliance 
POWER FOR ALL.

Během práce neustále vidíte stav nabití 
akumulátoru.

Záruka 3 roky*Rychlonabíjení
Výrazně redukovaný čas nabíjení o 50 %. 
Výkon a kvalita zůstávají na stejné úrovni 
jako doposud.

Po zaregistrování výrobku na 
www.gardena.com/cz/podpora/
registration-warranty/.

PÉČE O TRÁVNÍK PÉČE O STROMY 
A KEŘE

20 AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY *Informace o záruce na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/ nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044
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GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / sociální sítě
Informace o výrobku na webových stránkách 
a cílené příspěvky na různých kanálech sociálních 
sítí podporují prodej 18V akumulátorového systému 
GARDENA. POWER FOR ALL.

1paletový kartonový displej pro 
prezentaci startovacího setu
Zajímavý a stabilní displej. Jazykově 
neutrální.

Balení
Obal je velmi důležitým zdrojem informací. Proto 
jsou klíčové vlastnosti produktu komunikovány 
velmi srozumitelně a jasně.

1paletový kartonový displej 
s čelem
Zajímavý a stabilní displej. Jazykově 
neutrální. 



To se hodí
GARDENA držák TapFix 
na hadici Liano™
GARDENA držák TapFix pro hadici 
Liano™ se hodí téměř ke všem vo-
dovodním kohoutkům, aniž by došlo 
k poškození nebo poškrábání zdi.

30%
More growth

Kompletní sortiment Liano™

Textilní hadice LianoTM Držák TapFix pro skladování 
hadice Liano™ 

Držák TapFix pro skladování hadice 
Liano™ + 10 m hadice Liano™ 
v displeji

Držák TapFix pro skladování 
hadice Liano™ + 15 m 
hadice Liano™ 

tak
é k dispozici jakoSADYPRO OKAMŽITÉ POUŽITÍ

 

 Spotřebitelé si oblíbili lehkost, fl exibilitu, robustnost a prostorově 
úsporné skladování na zahradě, terase nebo balkoně  

  Liano™ zaznamenává od svého uvedení 
na trh v roce 2019 významnou míru 
v nárůstu prodejů

Kompaktní držák na hadici Liano™ je velkou výhodou

*Informace o záruce na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/ nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 04422 DRŽÁK TAPFIX PRO LIANO



 

Pro vodovodní kohoutky se závitem 33,3 mm 
(G 1"), 26,5 mm (G 3/4"), 23 mm (G 5/8") 
a 21 mm (G 1/2") 

min.
50 cm

Držák TapFix pro skladování hadice Liano™

Pevné spojeníInstalace bez použití 
nářadí

Pro hadici LianoTMSnadné skladování

Díky závitu drží pevně na vodovodním 
kohoutku a snadno se používá.

Bez poškození nebo poškrábání zdi –
při použití hadice Liano™. 

S hadicí Liano™ funguje perfektně – nabízí pro-
stor pro navinutí až 20 m hadice Liano™ 1/2". 

Prostorově úsporné skladování hadice 
na zahradě, terase nebo balkoně.

Prostorově úsporné skladování hadice 
na zahradě, terase nebo balkoně

Instalace
bez použití nářadí

Odolný vůči UV záření a mrazu
Lze jej používat celoročně

Bez viklání
Díky závitu drží pevně na vodovodním 

kohoutku a snadno se používá 

Otvor pro hřebík / šroub
Držák lze i zavěsit do místnosti / garáže – 
snadné a pohodlné 

Šrouby nejsou potřeba
Bez poškození nebo poškrábání zdí

Místo pro max. 20 m 
hadice Liano™ 1/2"

Dost místa na to, abyste dosáhli 
do každého rohu na balkoně 

nebo terase
MAX.

LIANO™
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Název výrobku Držák TapFix pro hadici Liano™ 1,2,4 Textilní hadice Liano™ 10 m s držákem 
TapFix pro hadici Liano™ – sada 1,3,4

Textilní hadice Liano™ 15 m s držákem 
TapFix pro hadici Liano™ – sada 1,3,4

Č. výrobku 18590-20 18596-20 18595-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970547701 970547601 970547801
Počet kusů v balení 4 14 1
Způsob balení 4-barevná displejová krabice
Prodej / info – Prodej pouze v displeji se 14 kusy –
Průměr 13 mm (1/2") LianoTM 20 m 13 mm (1/2") 13 mm (1/2")
Délka – 10 m 15 m
Materiál Vnitřní hadice z PVC, vnější textilní opláštění
Obsah Pro vodovodní kohoutky se závitem 33,3 mm 

(G 1"), 26,5 mm (G 3/4"), 23 mm (G 5/8") 
a 21 mm (G 1/2") 

Kompletně se systémovými díly Original GARDENA System, zavlažovací sprchou a držákem TapFix 
pro skladování hadice Liano™

Zvláštnosti Instalace bez použití nářadí, bez poškození nebo 
poškrábání zdi, odolný vůči UV záření a mrazu, 
otvor na zadní straně pro případné pověšení

Neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), odolný vůči UV záření a mrazu, 
odpuzuje špínu, nezanechává skvrny, ideální pro citlivé povrchy 

     

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / sociální sítě
Informace o výrobku na webových stránkách 
a také příspěvky na různých kanálech sociálních 
sítí podporují prodej sortimentu nových držáků 
hadic Liano™. 

2             3         

1

4         

Displej Liano™

24 DRŽÁK TAPFIX PRO LIANO *Informace o záruce na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/ nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044



Dostupné ve všech 
příslušných velikostech

Anti-Splash Změna u všech 
šroubení

Pohodlná instalace

Integrovaná žebra zabraňující 
rozstřikování vody.

Všechny výrobky se šroubením disponují 
funkcí Anti-Splash.

Optimální tvar šroubení.

Nové šroubení s funkcí 
Anti-Splash
Original GARDENA System 
Konec rozstřikování vody a mokrých bot díky novému šroubení z řady Original GARDENA System s funkcí 
Anti-Splash, která rozstřikování vody zabraňuje. Jako evropská značka číslo 1 v oblasti zavlažování 
a vynálezce Original GARDENA systému neustále pracujeme na vylepšování našeho portfolia a uvádění 
inovativních výrobků na trh, aby bylo zahradničení pro naše spotřebitele potěšením.

#cleverwatering

Text content?

  Důvěřujte kvalitě GARDENA jako evropské jedničce v zavlažovacím 
sortimentu s více než 50 lety zkušeností v zavlažovacích technologiích 

  Profi tujte na osvědčené technologii proti rozstřikování vody použité 
u šroubení Original GARDENA System GARDENA

Pohodlné připojení
Optimální tvar šroubení

21 mm (G 1/2"), 26.5 mm (G 3/4") 
a 33.3 mm (G 1")
K dispozici ve všech příslušných 
velikostech 

Anti-Splash
Integrovaná žebra zabraňující 
rozstřikování vody 

přihlášeno

Dokonale do sebe zapadají. Stejně jako 
předtím.
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Název výrobku Šroubení Šroubení Šroubení
Č. výrobku 18220-29 18221-29 18222-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970521501 970522001 970522601
Počet kusů v balení 12 24 12
Způsob balení 4-barevná blistrová karta
Také ve volném provedení
Č. výrobku 18220-50 18221-50 18222-50
EAN kód

4078 5493 4078 5622 4078 5646
Husqvarna obj. č. 970521601 970522301 970523401
Počet kusů v balení 20 50 50
Použití K připojení na vodovodní kohoutek
Ochrana před mrazem • • •
Možnosti připojení Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 

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

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

Zvláštnosti Protiskluzový vnější tvar zaručuje bezproblémovou a pohodlnou montáž. Snadná manipulace.
Funkce Anti-Splash: inovativní tvar umožňuje čerpat vodu bez rozstřikování – zaručeno 

     

GARDENA marketingová podpora

Název výrobku Připojovací sada na hadici
Č. výrobku 18279-34
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970481301
Počet kusů v balení 10
Ochrana před mrazem •
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") 
Informace o výrobku, viz výrobek 18215, 18213
Obsah 1x 18215, 1x 18213

 Patentováno / přihlášeno k patentu

GARDENA internetové stránky / sociální sítě
Informace o výrobku na webových stránkách, a také 
příspěvky na různých kanálech sociálních sítích, podporují 
prodej inovovaného GARDENA šroubení.
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Barevný koncept
systému

Tyto sady jsme vytvořili proto, 
abychom zvýšili povědomí 
o spojkách a aby zákazník díky 
barevnému konceptu (světle 
šedá na začátek hadice, tmavě 
šedá na konec hadice), který 
používáme již několik let, 
porozuměl jejich používání.



Měřte spotřebu vody 
a navyšte své prodeje
GARDENA AquaCount
Voda a udržitelné využívání tohoto cenného zdroje získávají na důležitosti. Mnoho spotřebitelů 
chce mít o její spotřebě na zahradě přehled, a také by ji rádi omezili.
GARDENA průtokoměr AquaCount je navržen tak, aby vodou jednak udržitelně šetřil, a to jejím 
měřením, správou a řízením, ale také aby rostliny dostávaly přesné množství vody dle svých 
potřeb. Snadné ovládání, okamžitě připraven k použití.

#cleverwatering

Různé způsoby použití

1 
ST

EP

2 
ST

EP

3 
ST

EP

4 
ST

EP

> 200 %
růst od roku 2014**

Zavlažovače

Postřikovače / sprchy Čerpadla

Vodovodní kohoutek

56 %
chce šetřit vodou a snížit její 
spotřebu***

63 %
uživatelů chce znát 
spotřebu vody***

Zdroj: ***GARDENA prodejní data ***Kvantitativní online studie majitelů průtokoměru, n= 150 (DE), n=150 (FR)

Velký prodejní potenciál z důvodu 
růstu cen vody a povědomí spotřebitelů 

Unikátní na trhu díky různým patentům 
Spolehlivá kvalita od vedoucí značky na trhu
Kompaktní a vynikající design 
Sortiment výrobků pokrývající hlavní způsoby použití 
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Zavlažování s měřenou péčí
GARDENA průtokoměr AquaCount

Všestranné použití
Připojte k vodovodnímu kohoutku nebo 
na konec hadice; možnost vertikální 
nebo horizontální instalace

Kompaktní a skvělý design
Hodí se do nového designového jazyka 
GARDENA

Vynikající kvalita
Odolný vůči mrazu a UV-záření

Údržba bez nářadí
Jednoduchá výměna baterie; 

snadné čištění od nečistot

 

electronic

Pohodlné používání
Otočný a snadno čitelný display

Snadná obsluha
Jedno tlačítko pro všechny 
funkce

Připraven 
k okamžitému 

použití
Včetně baterie

Funkce 1
sum 1: 
Spotřeba vody např. za den

Funkce 3
Přesná hodnota vody využité 
k zavlažování jedné rostliny 
(auto reset)

Funkce 2
sum 2: 
Spotřeba vody např. za sezónu

Funkce 4
Průtok vody v l/min nebo gal/min

Snadné ovládání

READY
2 USE

EASY
2 USE

4 in1

Patentováno / přihlášeno k patentu28 AQUACOUNT



Účinné zavlažování rostlin a trávníků
pomocí integrovaných řešení 
GARDENA zavlažovací sprcha AquaCount

Kovové prvky 
pro extra pevnost

Vynikající kvalita
Odolný vůči mrazu 
a UV-záření

Snadné čištění od nečistot
Vnitřní kovový fi ltr s indikací znečištění

Snadné čištění 
od vodního kamene

Čistící jehla

Intuitivní nastavení dosahu
Zavlažovaná plocha 90–220 m2; 
Dosah plně nastavitelný v rozmezí 7–17 m 

Optimální zavlažování trávníku
Integrovaný průtokoměr s otočným 
displayem

Dávkování podle 
potřeby
Nastavitelný průtok vody

Vynikající kvalita
Odolná vůči mrazu a UV-záření

Optimální zavlažování rostlin
Integrovaný průtokoměr s otočným 
displayem pro praváky i leváky

Jemný sprchový paprsek
Ideální pro zavlažovací úkoly

Snadná údržba
Odnímatelný kroužek

Pohodlné používání
Ergonomický spouštěč On/Off  
s integrovanou funkcí aretace

GARDENA výkyvný zavlažovač AquaCount

 

electronic

 

electronic

Rovnoměrné pokrytí
Hliníkové trubky pro 
rovnoměrné a přesné 
zavlažování bez tvorby kaluží

EVEN
COVERAGE

on/off

  

 

electronic

 

electronic

 Patentováno / přihlášeno k patentu

*Informace o záruce na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/ nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044 AQUACOUNT 29



GARDENA internetové stránky / sociální sítě
Informace o výrobcích na webových stránkách a příspěvky na různých 
kanálech sociálních sítí podporují prodej nového a jedinečného 
průtokoměru AquaCount.

GARDENA marketingová podpora

Online obsah AquaCount
Jak používat výrobky AquaCount a šetřit vodu? Tipy a triky, 
jak nejlépe zavlažovat rostliny.

Název výrobku Průtokoměr AquaCount Zavlažovací sprcha AquaCount Výkyvný zavlažovač AquaCount 
Č. výrobku 18350-20 18352-20 18354-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970545901 970546001 970546801
Počet kusů v balení 4 4 4
Obsah – – –
Zvláštnosti Otočný a snadno čitelný display, čtyři funkce lze 

snadno vybrat stisknutím jediného tlačítka: spotřeba 
vody za den, za sezónu, za zavlažovací cyklus 
a aktuální průtok (l/min nebo gal/min), baterie je 
součástí balení

Integrovaný vodoměr s otočným a snadno čitelným 
displayem pro praváky i leváky, každou ze čtyř 
funkcí lze snadno vybrat stisknutím jednoho tlačítka: 
spotřeba vody za den, za sezónu, za zavlažovací 
cyklus a aktuální průtok (l/min nebo gal/min), 
baterie je součástí balení 

Integrovaný vodoměr s otočným a snadno čitelným 
displayem, čtyři funkce lze snadno vybrat stisknutím 
jednoho tlačítka: spotřeba vody za den, za sezónu, 
za zavlažovací cyklus a aktuální průtok (l/min nebo 
gal/min), baterie je součástí balení.
Odnímatelná čisticí jehla 

30 AQUACOUNT *Informace o záruce na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/ nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044



Udržitelné a oceněné řešení výrobku 

 Vítěz ocenění Red Dot Design a ocenění „inovativní výrobek“

  Udržitelné řešení: solární napájení, kapková závlaha a recyklovaný plast – nová sada AquaBloom 
se zásobníkem na vodu

Solární zavlažování AquaBloom 
se zásobníkem vody – sada

Nový zásobník na vodu pro sady AquaBloom 
a zavlažování o dovolené
• Sady k okamžitému použití, obsahují vše, co potřebujete  
• Přípojka vody není nutná
•  Udržitelné řešení výrobku, funkce úsporného skladování 

na podzim / v zimě 
• Možnost rozšíření díky propojení zásobníků na vodu

#cleverwatering

GARDENA zásobník na vodu

>80%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

GARDENA zásobník na vodu
Optimální příslušenství pro AquaBloom a zavlažování o dovolené

Zásobník vodyZavlažování o dovolené – sada

Sady k okamžitému použití
jsou k dispozici

1 Plastové prvky vyrobené z > 80% recyklovaného plastu
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Obsahují všechny potřebné komponenty.

Optimalizované používání vody

Možnost fi xace fi ltru AquaBloom a čerpadla zavlažování 
o dovolené.

Udržitelné řešení

•   1 Plastové prvky jsou vyrobeny z > 80%
recyklovaného plastu

•  Možnost úsporného skladování na podzim / v zimě

Úzký a chytrý design
Prohlubeň pro umístění zavlažování AquaBloom 
a moderní design pro vnitřní i venkovní použití.

Zvýšení kapacity
Zásobníky na vodu lze propojit: lze k tomu použít několik 
zásobníků.

Větší objem
Zásobník pojme 10,5 l vody (to je dostatečný objem pro 
zavlažování až 20 rostlin po dobu 12 dní).

Sady k okamžitému použití pro 
interiéry a exteriéry

Ideální pro zavlažování v interiéru:
zavlažování o dovolené – sada
Automatické zavlažování až 36 rostlin v květináčích. Ideální pro zavlažování 
vašich rostlin během dovolené.
3 kapkové rozdělovače s různým průtokem a 12 výstupů pro individuálně 
dávkované zavlažování.

• Interiér: pokojové rostliny
• Až 36 rostlin
• 1 min/denně

Ideální pro nezávislé zavlažování:
AquaBloom – sada
Solární automatické zavlažování pro max. 20 rostlin. Připraveno k okamžitému 
použití, ideální pro balkony / terasy bez přípojky vody a elektřiny. Díky kapačům 
vyrovnávajícím tlak dostává každá rostlina stejné množství vody.

• Exteriér: balkon / terasa
• Až 20 rostlin
• 14 předdefi novaných nastavení

Nyní v sadách sezásobníkem vody

ž é ř š í

>80%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

ž é ž í

READY
2 USE

36x

2020x

READY
2 USE

READY
2 USE

DripMicro

INDOOR
OUTDOOR

/
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Sada k okamžitému použití
Obsahuje všechny potřebné komponenty

Velký objem
10,5 litru – ideální pro zavlažování 
rostlin po dobu až 12 dnů pomocí 
solárního zavlažování AquaBloom

Možnost zvětšení 
objemu vody
Zásobníky lze propojit

Moderní a intuitivní design
Úzký tvar – ideální pro použití 

na balkonech / v interiérech

Udržitelné řešení
Možnost skladování na podzim a v zimě

1 Plastové prvky jsou vyrobeny 
z > 80% recyklovaného plastu

>80%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

Optimalizované využití vody
Možnost fi xace fi ltru AquaBloom 

a čerpadla zavlažování o dovolené

>80%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

GARDENA zásobník vody 
AquaBloom – sada
Inteligentní skladování vody

Název výrobku Solární zavlažování AquaBloom 
se zásobníkem vody

Zavlažování o dovolené 
se zásobníkem vody – sada 1,2,3

Zásobník vody 1

Č. výrobku 13301-20 13366-20 13367-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970548701 970548801 970548601
Baleno po ks 3 3 3
Použití Pro max. 20 rostlin Pro max. 36 rostlin Zásobník na vodu
Aktivace zavlažování Řídící jednotka vybavená integrovaným solárním panelem, časovač 

a elektrické čerpadlo, možnost výběru ze 14 programů, funkce 
ručního zavlažování

Transformátor s integrovaným časovačem –

Zavlažovací programy Výběr ze 14 předdefi novaných zavlažovacích programů 1 minuta denně –
Průtok vody Na jeden tlak vyrovnávající řadový kapač: 0,5 l/h Na jeden výstup: světle šedý 15 ml/min, střed-

ně šedý 30 ml/min, tmavě šedý 60 ml/min
–

Elektrické napájení Solární panel, který napájí 3 dobíjecí baterie Plně utěsněný nízkonapěťový transformátor 
napájený ze sítě pro vnitřní i venkovní použití 

–

Zásobování vodou Solární řídící jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem 
čerpá vodu a distribuuje ji k rostlinám

Zásobník na vodu 10,5 l s možností zvětšení 
kapacity, nízkonapěťové čerpadlo 14 V s fi ltrem 
na nečistoty

Zásobník o objemu 10,5 l

Obsah 1x 10,5 l zásobník na vodu s možností rozšíření s koncovou zátkou, 
1x hlavní jednotka s integrovaným čerpadlem a solárním panelem, 
20x 0,5 l/h tlak vyrovnávající vložené řadové kapače, 
15x 3/16" držáky trubky, 3x dobíjecí baterie AA 1,2 V 2 400 mAh, 
8x 3/16" T-kusy, 8x 3/16" zásuvky, 1x fi ltr, trubka 20 m 3/16" 

Zásobník na vodu 10,5 l, transformátor, čer-
padlo, 3 kapkové rozdělovače po 12 vývodech, 
rozvodná trubka 9 m, kapací hadice 30 m, 
36 držáků trubky, 20 koncových zátek 

1x zásobník vody o objemu 10,5 l
1x koncová zátka 3/16"

1

3

Možnost umístění zavlažování AquaBloom

2

1 Plastové prvky jsou vyrobeny
z > 80% recyklovaného plastu

yrobeny
o plastu
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GARDENA internetové stránky / sociální sítě
Informace o výrobku na webových stránkách a také příspěvky 
na různých kanálech sociálních sítí podporují prodej nového 
a jedinečného zavlažování AquaBloom. 

GARDENA marketingová podpora

Videa
Nová videa vysvětlují hlavní výhody sady AquaBloom 
a ukáží vám, jak ji nastavit. 

Prospekt o zavlažování
Přehled kompletního sortimentu 
výrobků AquaBloom.
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Voda všude tam, kde je potřebná
GARDENA zařízení Pipeline
GARDENA Pipeline je trvale instalovaný podzemní zavlažovací systém, který je vhodný pro zásobování zahradních 
ploch vodou. Systém lze dle potřeb spotřebitelů snadno naplánovat a fl exibilně přizpůsobit zahradám všech velikostí. 
Nový moderní design výrobků z řady Pipeline nabízí nové možnosti systému a další tržní potenciál.  

#cleverwatering

Všestranné PohodlnéSnadné
Připojuje se k Original GARDENA systému 
a Micro-Drip-systému 

Pouze jedno kliknutí a zavlažovací zařízení je 
nainstalováno. Díky podzemní instalaci nikde 
nepřekáží hadice. Čisté a uklizené řešení.

Více vodních zásuvek na zahradě.

*Objem prodeje Gardena

Rostoucí segment výrobků + 120 %
Jedinečné tržní řešení
Dodatečné využití s unikátním
zařízením Pipeline

+120%
růst tržeb*

35PIPELINE



Zahradní vodovodní kohoutek
Pohodlné rozšíření systému GARDENA Pipeline

Pohodlné používání
Kohoutek je otočný o 360°

Bez rozstřikování 
vody
Soustředěný vodní 
paprsek

Dlouhá životnost
S odolnou kovovou 

povrchovou úpravou 

POZNÁMKA: k výrobku je dodáváno nové víko 
umístěné na vodní zásuvce. Spotřebitelé si musí 
vodní zásuvku zakoupit samostatně.

Flexibilní použití
Vodovodní kohoutek se připojuje ke všem dílům Original GARDENA 
System a lze na něj nainstalovat zavlažovací počítač 

Pohodlné používání Napouštění vody bez rozstřikování
Vodovodní kohoutek je otočný o 360°. Anti-Splash – usměrněný proud vody.

Regulační a
uzavírací ventil on/off

360°

K instalaci je nutná 
vodní zásuvka
Snadná montáž zahradního 
vodovodního kohoutku na vodní 
zásuvku.

WATER
OUT

Bezpečné a těsné 
spojení
Se zajišťovací 
páčkou
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Výkyvný zavlažovač
Pohodlný a plně fl exibilní

Nastavitelný zavlažovací vzor Nastavitelná výška postřiku
Dosah, šířka postřiku a průtok vody jsou fl exibilně nastavitelné. S prodlužovací trubkou (č. v. 8363) pro zavlažování nad vyššími rostlinami.

Rychlá instalace
Nakliknutí na rychlospojku 
Original GARDENA System

Snadné čištění 
od vodního kamene
Měkké trysky

Flexibilní 
zavlažovací vzor
Intuitivní nastavení 

dosahu postřiku

Snadné čištění 
od nečistot

Filtr uvnitř se zvětšenou 
fi ltrační plochou

Flexibilní rozprašovací vzor
Jemné nastavení průtoku vody

Flexibilní 
zavlažovací vzor
Intuitivní nastavení 

šířky postřiku

Snadné nastavení zavlažované oblasti
Lze otáčet na vodní zásuvce o 360°

Zavlažování nad rostlinami
S prodlužovací trubkou OS 90 (č. v. 8363)

 

K instalaci je nutná 
vodní zásuvka
Snadná montáž zahradního 
vodovodního kohoutku na vodní 
zásuvku.

WATER
OUT

QUICK
SET UP

   

CLEAN

CLEAN
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Název výrobku Startovací sada Pipeline Startovací sada Pipeline 
s výkyvným zavlažovačem

Startovací sada Pipeline s výkyvným 
zavlažovačem – nabídka v displeji

Č. výrobku 8270-20 8272-20 8274-34
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970537301 970548001 970548101
Počet kusů v balení 3 3 6
Prodej / info – – Prodej pouze v displeji se 6 kusy
Způsob balení 4-barevná displejová krabice 4-barevná displejová krabice V displeji
Informace o výrobku Startovací sada se 2 vodními zásuvkami Startovací sada se 2 vodními zásuvkami a Pipeline 

výkyvným zavlažovačem
Sada k okamžitému použití se 2 vodními zásuvkami 
a Pipeline výkyvným zavlažovačem

Obsah 1 sada spojek „Profi “ Maxi-Flow System,
1 připojovací krabice, 2 vodní zásuvky,
1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní 
závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4 " vnitřní závit, 
1 odvodňovací ventil 

1 sada spojek „Profi “ Maxi-Flow System,
1 připojovací krabice, 2 vodní zásuvky,
1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní 
závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4 "vnitřní závit, 
1 odvodňovací ventil, 1 Pipeline výkyvný zavlažovač

1 sada spojek „Profi “ Maxi-Flow System, 2 m hadice 
Flex 19 mm (3/4"), 1 připojovací krabice, 2 vodní 
zásuvky, 20 m rozvodné trubky 25 mm, 1 T-kus 
25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 
25 mm x 3/4 " vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil, 
1 Pipeline výkyvný zavlažovač

Potřebné příslušenství Rozvodná trubka 25 mm (č. v. 2700/2701/2718), zahradní hadice 19 mm (3/4") –

Název výrobku Výkyvný zavlažovač 1 Zahradní vodovodní kohoutek 2,3 Připojovací krabice 1 Vodní zásuvka 1

Č. výrobku 8251-20 8252-20 8262-20 8266-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970545601 970545701 970537101 970537201
Počet kusů v balení 2 2 3 3
Způsob balení 4-barevná displejová krabice 4-barevná informační karta 4-barevná displejová krabice
Připojení Vodní zásuvka (č. v. 8266) Vodní zásuvka (č. v. 8266), 

krytka, fi ltr a šroubení lze odejmout
3/4" vnější závit

Instalace Nadzemní Podzemní
Použitelné s Prodlužovací trubka pro zavlažovač 

OS 90 (č. v. 8363) pro zavlažování 
přes vyšší rostliny

Dvoucestný rozdělovač, čtyřcestný 
rozdělovač, zavlažovací počítač, 
výrobky Original GARDENA System

Připojovací sada „Profi “ Maxi-Flow
(č. v. 2713), připojovací sada 
„Profi “ Maxi-Flow (č. v. 1505) nebo 
adaptérový kus (č. v. 1513) 

Pipeline výkyvný zavlažovač 
(č. v. 8251), Pipeline zahradní 
vodovodní kohoutek (č. v. 8252), 
výrobky Original GARDENA System, 
Micro-Drip System

1

2

3

WATER
IN

WATER
OUT

vací sada Pipeline s výkyvným

38 PIPELINE 



Odvodňovací ventil – sada 
Pro Pipeline, Sprinklersystem a Original GARDENA System

Snadná instalace do spojek 
GARDENA Quick & Easy 
Sražení hran na konci trubky pootočením

Řezač trubek 25 mm
Pro Pipeline & Sprinklersystem

 

Název výrobku Řezač trubek 25 mm Odvodňovací ventil – sada 2,3 Regulační a odvodňovací ventil 1

Č. výrobku 2727-20 2770-20 8264-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970545401 970545501 970540801
Počet kusů v balení 3 4 2
Způsob balení 4-barevná displejová krabice
Použití Pro snadné řezání rozvodných trubek 25 mm 

a srážení jejich hran
Pro výrobky a systémy GARDENA, aby se staly 
odolnými vůči mrazu

Pro ruční, plynulou regulaci a vypnutí jednotlivých 
zavlažovačů nebo zavlažovaných oblastí 

Systém Pipeline, Sprinklersystem Pipeline, Sprinklersystem, Original GARDENA 
System, Profi  System

Sprinklersystem

Instalace –  – Podzemní
Připojení – – Připojení 3/4" vnější závit
Obsah – 1 ventil, 1 rychlospojka, 1 šroubení Original 

GARDENA System, 1 šroubení Profi  System
– 

Potřebné příslušenství – Kompresor, vzduchové čerpadlo nebo pumpička na kolo –

1

2

3

Dlouhá životnost
Integrovaný nůž;
nelze jej ztratit;

až 1000 čistých řezů 

Integrované 
zkosení hran

Snadná instalace 
do spojek GARDENA 

Quick & Easy 

Odvodňovací ventil
Používá se ve spojení s adaptéry; 

Potřebné příslušenství: vzduchové 
čerpadlo / kompresor

Odvodnění Sprinklersystému
Adaptér pro nakliknutí na připojovací sadu 
Maxi Flow

Odvodnění systému Pipeline
Adaptér pro nakliknutí na vodní zásuvku

Odvodnění boxů a vozíků na hadici
Adaptér pro nakliknutí na stopspojku

5
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Instalační video
GARDENA internetové stránky / sociální sítě
Informace o výrobcích na webu, stejně jako cílené příspěvky 
na různých kanálech sociálních sítí, podporují prodej inovativního 
sortimentu GARDENA Pipeline.

GARDENA marketingová podpora

Prospekt zavlažování
Kompletní přehled zavlažovacích výrobků 
GARDENA včetně sortimentu Pipeline.
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Ochrana před záplavou
Snadné skladování a rychlé použití v nouzových případech

1

Název výrobku Ponorné kalové čerpadlo 9000 – odvodňovací sada
Č. výrobku 9041-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970573601
Počet kusů v balení 1
Výkon 300 W
Max. dodávaný objem 9 000 l/h
Max. dodávaná výška / tlak 6 m / 0,6 bar
Max. velikost nečistot 25 mm
Hmotnost cca 7,9 kg
Rozměry (d x š x v) 400 x 300 x 325 mm
Rychloupínací systém •
Zvláštnosti Ponorné kalové čerpadlo 9000, plochá hadice o délce 10 m, hadicová spojka 38 mm, 3 hadicové spony, 0,5 m žebrované hadice, hadice 38 mm 

a pevný úložný box, vhodný také pro předfi ltraci v případě záplav. Krabice je vyrobena z recyklovaného materiálu 

5

Bez zalamování hadice
Tato sada je dodávána s kusem 
žebrované hadice do zahradního 
jezírka o délce 0,5 m, aby se 
zabránilo zalomení hadice přes 
hranu boxu 

1 Box je vyroben z recyklovaného 
materiálu

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

Plochá hadice 10 m – sada
Dvouvrstvá síťovina z PVC, 
odolná vůči počasí a UV záření

Ponorné kalové čerpadlo 9000
Nastavitelný plovákový spínač 

s blokovací funkcí, kalená hřídel 
s dvojitým těsněním, ergonomický 
design rukojeti s možností navinutí 

kabelu a lana a rychlospojkou

Se 3 svorkami na hadici a spojkou

Pevný úložný box a předfi ltr
Dodáváno v odolném úložném boxu. Funguje také jako 
předfi ltr, který chrání čerpadlo před zaplavením, což 
zabraňuje jeho zablokování. 
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Celoroční lifestyle system
Sezónní ClickUp! 

Srážkoměr Hmyzí hotel Květináč Krbové svítidlo Krmítko pro ptáky

Ptačí koupel Svícen Solární svítidlo Upevnění na balkon

Násada

2021

2022

Známka

**

click 

Informace o záruce na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/ nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044

**

**

Silná zahradní značka nabízející zahradní dekorace
Na trhu zatím není k dispozici jiný zaměnitelný systém
Podpora prodeje díky displejům, které ukazují celý systém jasným a strukturovaným způsobem 

ClickUp! 
Celoroční lifestyle system

GARDENA rozšiřuje moderní řadu ClickUp! o několik nových 
dekorativních prvků pro každé roční období.
Nově je možné unikátní dekorační systém ClickUp! používat 
i na balkonech, a to díky upevnění na zábradlí. 
Naše známá spojka na jedno kliknutí funguje na upevnění stejně 
rychle a snadno jako na ClickUp! násadě. Umožňuje skvělou 
kombinaci designu a chytré funkčnosti. 
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ClickUp! upevnění na balkon
Nový prostor pro ClickUp!

Nové možnosti upevnění
Nyní k dispozici také pro balkony

Flexibilní a stabilní
Spojka na jedno kliknutí pro neviklavé 
spojení

Vhodné pro každý balkon
Fixace na balkon s hranatým 

zábradlím od 1 do 6 cm nebo kulatým 
zábradlím do průměru až 5 cm

Spojka na jedno kliknutí Možnost výměny
S inovativním systémem GARDENA ClickUp! lze příslušenství 
vyměňovat velmi snadno. Praktický mechanismus na jedno 
zakliknutí vám umožní upevnit dekorační prvky jednoduše, 
rychle a bezpečně. Spojka na jedno kliknutí funguje 
na upevnění pro balkony stejně rychle a snadno jako 
u násady ClickUp! 

Mnoho možností na vašem balkoně nebo zahradě.
Upevnění na balkon, násada a všechny prvky jsou 
kompatibilní.

Prémiový design
Prémiový vzhled i pocit.

click 
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Flexibilní a stabilní
Spojka na jedno kliknutí

Nové možnosti upevnění
Nyní k dispozici také pro balkony

Pohodlné
Bazén pro ptáčky o průměru 25 cm

Vysoká kvalita
Velmi kvalitní plastový materiál 

odolný vůči mrazu

ClickUp! ptačí koupel
Malé lázně pro ptáčky

ClickUp! svícen 
Trocha světla ve tmě!

Praktický
Výškově nastavitelný, vhodný pro různé 
velikosti svíček (až do výšky 8 cm 
a průměru 6 cm)

Vysoká kvalita
Spodní část z kovového plechu, 

horní část skleněná

Informace o záruce na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/ nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044

Nové možnosti upevnění
Nyní k dispozici také pro balkony

click 

Flexibilní a stabilní
Spojka na jedno 

kliknutí

click 
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Pohodlné
Vyměnitelný Ni-MH akumulátor 
(běžně komerčně dostupný 
Ni-MH AA 2 500 mAh 1,2 V)

Akumulace solární energie
Zapíná se automaticky za tmy 

(doba svícení 6 hodin)

Kvalitní
Polykrystalický solární modul pro rychlé nabíjení 
a dlouhou životnost a vysoce kvalitní materiál 
PMMA

Rovnoměrné osvětlení

ClickUp! solární svítidlo
Světlo, když ho potřebujete!

Praktická předvolba
Tlačítko On/Off 

Flexibilní a stabilní
Spojka na jedno 

kliknutí

click Nové možnosti upevnění
Nyní k dispozici také pro balkony
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Název výrobku ClickUp! 
upevnění na balkon

ClickUp! 
ptačí koupel

Č. výrobku 11410-20 11420-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970536701 970536801
Počet kusů v balení 3 3
Způsob balení 4-barevná displejová krabice
Materiál Velmi kvalitní plastový materiál odolný vůči mrazu a UV záření Velmi kvalitní plastový materiál odolný vůči mrazu
Rozměry 8,6 cm x 3,2 cm x 16 cm (d x š x v) ø 26 cm, výška: 9,1 cm
Systémové propojení GARDENA ClickUp! spojka na jedno kliknutí, rychlé, snadné a neviklavé 

spojení
GARDENA ClickUp! spojka na jedno kliknutí na ClickUp! násadu nebo 
ClickUp! upevnění na balkon

Použití Fixace na balkon Ptačí koupel
Účel Upevnění na balkon pro ClickUp! system Malá lázeň pro domestikované ptactvo
Použití Lze jej použít pro všechny prvky ClickUp! – výměna příslušenství podle 

vaší momentální nálady nebo ročního období
Ptačí koupel pro menší domestikované ptáky – k umístění na zahradu 
nebo balkon s využitím ClickUp! násady nebo ClickUp! upevnění na bal-
kon (není součástí balení)

Zvláštnosti Fixace na balkon s hranatým zábradlím od 1 do 6 cm nebo kulatým 
zábradlím do průměru až 5 cm, pouze horizontální použití, včetně 
bezpečnostního popruhu

–

Název výrobku ClickUp!
svícen

ClickUp!
solární svítidlo

Č. výrobku 11430-20 11440-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970536901 970537001
Počet kusů v balení 3 3
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Materiál Horní část skleněná, spodní část kovová HDPE
Rozměry ø 15,4 cm, výška: 19,7 cm ø 11 cm, výška: 30,7 cm
Systémové propojení GARDENA ClickUp! spojka na jedno kliknutí na ClickUp! násadu nebo ClickUp! upevnění na balkon
Použití Osvětlení Osvětlení
Účel Malé světýlko ve tmě, útulná atmosféra na vaší zahradě nebo na bal-

koně 
Světlo, když je zapotřebí

Použití Osvětlení na vaší zahradě nebo na balkoně, použijte svíčky nebo 
čajové svíčky (nejsou součástí balení) a ClickUp! násadu nebo ClickUp! 
upevnění na balkon (není součástí balení) 

Akumulace solární energie – zapne se automaticky, když se setmí (svítí 
přibližně 6 hodin)

Zvláštnosti Vhodné pro svíčky do výšky 8 cm nebo čajové svíčky. Výškově 
nastavitelná vnitřní podložka k přizpůsobení podle výšky svíčky 

V případě potřeby: snadno vyměnitelný dobíjecí Ni-MH akumulátor 
(komerčně dostupný Ni-MH AA 2500 mAh 1,2 V). Odnímatelná horní 
část s přihrádkou na akumulátor a solárním modulem 

Informace o záruce na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/ nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044
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GARDENA marketingová podpora

GARDENA webové stránky / sociální sítě
Informace o produktech na webových stránkách, a stejně tak 
příspěvky na sociálních sítích, podporují prodej inovovaného 
systému GARDENA ClickUp!.

Sada pro 1paletový a 1/2paletový ClickUp! displej
•  Sada obsahuje stojan se zábradlím, který může být jednoduše uchycen do stojanu s násadami po boku displeje. 
•  Sada rovněž zahrnuje plakát s ukázkou nových výrobků a 3 info karty, které mohou být uchyceny na násadě.

1/2 paletový displej pro prezentaci 2 výrobků 
z řady ClickUp! system
• Vč. vysvětlujícího plakátu a 5 info karet pro uchycení na násadu.
•  Pro ukázku všech 4 systémů ve dvou oddělených displejích.
•  Držák pro 28 násad po stranách displeje.



Společnost si vyhrazuje právo na změny v zájmu 
technologického pokroku. 

www.gardena.com

Bezplatná infolinka 
pro české zákazníky:
800 100 425
E-mail: servis@gardena.cz

Bezplatná infolinka 
pro slovenské zákazníky:
0800 154 044
E-mail: servis@gardena.sk

Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov
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