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4 AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

Trendová kategorie s vysokým tempem růstu a obrovským potenciálem

Jako evropská značka číslo 1 v oblasti zavlažování je GARDENA se svou dlouholetou tradicí předním inovátorem 
zavlažovacích řešení – je známá po celém světě. Automatické zavlažování je rostoucí podkategorií našeho 
zavlažovacího sortimentu a jako přesné a úsporné automatické řešení nabývá na významu v zavlažovacích 
zvycích spotřebitelů. Od roku 2018 dosáhla tato kategorie ročního tempa růstu tržeb cca 15 %.

Automatické zavlažování

Vyšší růst o

15 %

Od 2018 20/100
Obrovský potenciál 
Pouze 20 % majitelů zahrad používá 
automatický zavlažovací systém*

Úspěšný obchodní segment
Roční míra růstu 15 %*

Preferovaná značka
65 % používá automatické 
zavlažovací řešení GARDENA*

Šetří zdroje 

Šetří vodu, vaše zahrada 
přitom kvete

Přizpůsobivý
a chytrý

Pohodlně se přizpůsobí
všem potřebám uživatelů 
od malých po velké oblasti

Zdroj: Studie Market Potential Automatic Watering 2020*

Zdravější rostliny 
a zelenější trávníky
Udržuje zahradní plochy

krásné a rozkvetlé

Více času 
na odpočinek 

Užijete si volný čas, 
systém se o zavlažování 

vaší zahrady postará

Obchodní příležitosti v oblasti automatického zavlažování

Proč si spotřebitelé pořizují automatické zavlažování?
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Správné řešení pro zákazníky
Přesné a úsporné zavlažování rostlin pro všechny účely:
terasa a zahrada (včetně živých plotů, záhonů, zeleninových záhonů a trávníku)

Snížená spotřeba vody díky automatickým zavlažovacím řešením 

  Micro-Drip-System umožňuje odměřenou a cílenou zálivku přímo ke kořenům rostlin
  Nejlepší čas na zavlažování rostlin je brzy ráno a večer. Díky našemu sortimetu GARDENA zavlažovacích 

počítačů a řízení zavlažování je možné nastavit zavlažovací plány automaticky 
  Senzor půdní vlhkosti měří úroveň vlhkosti půdy a vynechává zavlažování v případě, že zjistí, že rostliny 

dostaly správné množství vody, takže ani kapka vody nepřijde nazmar
  Zavlažování trávníku pomocí zadešťovačů MD vede ke snížené spotřebě vody, protože je voda distribuována 

rovnoměrně a půda ji může snadněji absorbovat 

Terasa / balkon

Přesné zavlažování rostlin 
v květináčích a truhlících pomocí 
kapačů.

Rostliny v řádcích

Zavlažování kořenů s naprostou 
přesností pomocí kapacích hadic.

•  Nepříliš rozsáhlá, úsporná a inovativní řada pro potřeby každého zahrádkáře
•  Snadno srozumitelné komunikační a podpůrné poradenské nástroje
•  Startovací sady pro každý účel použití

Trávník

Účinné a pohodlné zavlažování 
trávníku pomocí GARDENA 
Sprinklersystému.

Záhony

Flexibilní rozprašovací trysky 
Micro-Drip pro rostliny s krátkou 
vegetační dobou nebo kapače 
pro přesné zavlažování.



GARDENA Sprinklersystem

GARDENA Sprinklersystem je trvale podzemně instalovaný automatický zavlažovací systém, který udržuje trávník jakékoliv 
velikosti svěží a zelený. Naše nová řada zadešťovačů je vyrobena z prvotřídních materiálů a poskytuje spolehlivější 
a rovnoměrnější pokrytí plochy. Když se zadešťovače nepoužívají, jsou diskrétně skryty pod zemí, aniž by narušovaly 
vzhled zahrady. Instalace tohoto spolehlivého systému je bezpečná a fl exibilní a díky plánovači myGarden si může každý 
zahrádkář správnou instalaci zavlažovacího systému GARDENA snadno naplánovat - podle svých individuálních potřeb 
a bez ohledu na velikost zahrady.
#cleverwatering

Spolehlivý automatický
zavlažovací systém s úsporou vody 
pro zdravý a zelený trávník

Řízení zavlažování a ventily

6

Pro automatizaci zavlažovacího 
systému a snadné ovládání různých 
zavlažovaných oblastí.

SPRINKLERSYSTEM

Vynikající systém pro vaše zákazníky 

  Příjemný pro spotřebitele: snadné plánování a instalace díky výrobkům připraveným 
k okamžitému použití

 Udržitelný: snížený průtok vody pro nejlepší absorpci vody rostlinami
 Inteligentní: volitelné smart výrobky poskytují mnoho funkcí pro automatizaci Sprinklersystému
 Přesný: rovnoměrná distribuce vody po celém dosahu zadešťovačů

Výsuvné zadešťovače
Široká škála spolehlivých modelů 
pro fl exibilní instalaci v zahradě 
jakékoliv velikosti 

4

Sprinklersystem a jeho komponenty

2

1

3

1 444 4

Regulátor tlaku
Regulátor tlaku s integrovaným 
fi ltrem napomáhá spolehlivějšímu 
provozu, protože zabraňuje tlakovým 
špičkám a fi ltruje znečištěnou vodu.

211 Trubky a armatury
Snadné spojení pomocí techniky 
Quick & Easy a trvale vodotěsné 
připojení

3
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GARDENA Sprinklersystem 
Naše nová řada zadešťovačů, vyrobená z prvotřídních 
materiálů, poskytuje při zavlažování spolehlivější 
a rovnoměrnější pokrytí.

min. max.

1 2 3 4 5 6 7

min.

1 2 3 4 5 6 7

max.

8

Řada SD

Řada MD

Pro malé a úzké plochy se statickým 
vzorem postřiku

Pro středně velké plochy s účinnou 
rotační tryskou 

Objevte nové řady:



Výsuvné zadešťovače: řada SD
Pro malé travnaté plochy

Flexibilní přizpůsobení jakékoliv 
velikosti zahrady

Nastavení vzdálenosti postřiku 
pomocí šroubováku

Flexibilní přizpůsobení 
každému tvaru zahrady
Pohodlné nastavení sektoru od 5–360° 
bez nářadí

Dlouhá životnost
Ochrana trysky před nečistotami díky integrovanému fi ltru

Dodatečná montáž do stávajícího 
Sprinklersystému

Výměna zadešťovače S-Line nebo konkurenčních 
výrobků (se závitem 1/2")

Název výrobku Výsuvný zadešťovač SD30 Výsuvný zadešťovač SD80
Číslo výrobku 8241-20 8243-20
EAN kód

  
Husqvarna obj. č. 970633501 970633601
Počet ks v balení / paletová jednotka 15 / 720 15 / 720
Způsob balení V displejovém boxu se 4-barevnou nálepkou V displejovém boxu se 4-barevnou nálepkou
Zavlažovaná oblast Do 30 m² Do 80 m²
Dosah Nastavitelný v rozmezí 1,5–3 m Nastavitelný v rozmezí 3–5 m
Připojovací závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit
Odolnost vůči nečistotám Integrovaný fi ltr Integrovaný fi ltr 
Typ trysky Rozprašovací tryska Rozprašovací tryska
Možnost kombinace S výsuvným zadešťovačem SD80 S výsuvným zadešťovačem SD30

8 SPRINKLERSYSTEM

5°– 360°

1,5 – 5 m



Výsuvné zadešťovače: řada MD
Rotační zadešťovače pro středně velké travnaté plochy

Dvojitý výsuvný systém
Dodatečná ochrana před vniknutím 

nečistot/částic v náročných podmínkách
Snadné plánování
Kombinace zadešťovačů MD a T na jedné zavlažovací větvi
(stejné množství srážek)

Účinný vzor zavlažování
Efektivní postřikovací obrazec díky technologii rotačních trysek

Flexibilní přizpůsobení jakékoliv 
velikosti zahrady
Nastavení vzdálenosti postřiku bez 
použití nářadí

Dodatečná montáž do stávajícího 
Sprinklersystému

Výměna zadešťovačů S-Line a T 100 nebo 
konkurenčních výrobků (se závitem1/2")

2,5 – 7,5 m

  80-360°

Flexibilní přizpůsobení každému tvaru zahrady
Nastavení zavlažovaného sektoru 80–360° bez nářadí

Dlouhá trvanlivost
Ochrana proti nečistotám díky integrovanému 
fi ltru prodlužuje životnost výrobku

PLACEHOLDER

Jednodušší plánování s nižším průtokem vody:
Nové funkce přívětivé pro spotřebitele: 

  Umožňuje instalaci více zavlažovačů
na jedné zavlažovací větvi

  Možnost kombinace se zadešťovači T na jedné 
zavlažovací větvi (T 100, T 200, T 380)

Účinná rotační tryska:

  Rotační postřikovací obrazec s nízkými srážkami
pro nejlepší absorpci vody rostlinami

 Menší citlivost na vítr
  Rovnoměrná distribuce vody nezávislá

na nastavení dosahu postřiku a sektoru
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Zadešťovač MD40/300
Účinný zadešťovač pro keře a vyšší rostliny

Ideální rozprašovací obrazec pro efektivní zavlažování trávníku Pro zavlažování přes vyšší rostliny (např. keře)

Účinný rotační vzor postřiku Výška tělesa a pístu činí 30 cm 

Snadné plánování
Možnost kombinace MD a T-zadešťovačů na jedné zavlažovací větvi 
(stejná hodnota srážek)

Dlouhá trvanlivost
Ochrana před nečistotami díky 
integrovanému fi ltru pro prodloužení 
životnosti výrobku

Flexibilní výška instalace
Dva vnější závity 3/4" kompatibilní s našimi spojkami

Dvojitý systém výsuvu
Dodatečná ochrana před nečistotami/

částicemi v náročných podmínkách

Flexibilní přizpůsobení každému tvaru zahrady
Nastavení zavlažovaného sektoru 80–360° bez nářadí

Zavlažování přes vyšší rostliny
Těleso a píst měří 30 cm 

Odolný vůči mrazu
Integrovaný odvodňovací ventil

2,5 – 3,5 m

10 SPRINKLERSYSTEM

80°– 360°



Snadné čištění
Odnímatelná zátka umožňuje 
čištění fi ltru

Regulace tlaku do 3,1 bar
Chrání Sprinklerystem před vysokým tlakem 

a tlakovými špičkami a zabraňuje jeho poškození

Integrovaný fi ltr
Integrovaný nerezový síťový fi ltr brání pronikání 

nečistot do Sprinklersystému  

Regulátor tlaku
Kombinace regulace tlaku a fi ltrace vody prodlužuje 
životnost Sprinklersystému
Kompaktní výrobek zajišťuje regulaci tlaku a fi ltraci, díky čemu je instalace velmi snadná.
Regulátor je vyroben z odolného nylonu vyztuženého skleněnými vlákny pro vysoce kvalitní domovní instalace.

Flexibilní používání
Vysoký průtok vody v rozsahu od 45 l/h 
do 4 300 l/h umožňuje fl exibilitu v počtu 
připojených zadešťovačů

Snadná instalace
Vnější závit 1" pro dokonalou integraci 
do Sprinklersystému (spojka 2762-20)

11SPRINKLERSYSTEM



Výsuvné zadešťovače

Název výrobku Výsuvný 
zadešťovač 
SD30

Výsuvný 
zadešťovač 
SD80

Výsuvný 
zadešťovač 
MD40

 Výsuvný 
zadešťovač 
MD80

Výsuvný 
zadešťovač  
MD180

Výsuvný 
zadešťovač 
MD40/300

Regulátor tlaku

Číslo výrobku 8241-20 8243-20 8231-20 8232-20 8233-20 8239-20 8200-20
EAN kód

       
Husqvarna obj. č. 970633501 970633601 970633901 970634001 970633301 970633401 970633701
Počet ks v balení / 
paletová jednotka

15 / 720 15 / 720 15 / 720 15 / 720 15 / 720  4  / 252 2 / –

Způsob balení V displejové krabici 
4-barevná nálepka 
na výrobku

V displejové krabici 
4-barevná nálepka 
na výrobku

V displejové krabici 
4-barevná nálepka 
na výrobku

V displejové krabici 
4-barevná nálepka 
na výrobku

V displejové krabici 
4-barevná nálepka 
na výrobku

 4-barevná 
displejová krabice 

 4-barevná 
displejová krabice 

Použití Zavlažování malých 
travnatých ploch

Zavlažování malých 
travnatých ploch

Zavlažování středně 
velkých travnatých 
ploch

Zavlažování středně 
velkých travnatých 
ploch

Zavlažování středně 
velkých travnatých 
ploch

Zavlažování přes 
vysoké rostliny

Redukce tlaku 
na max. 3,1 bar

Průtok vody – – – – – – 45 l/h–4 300 l/h
Systém Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem
Instalace – – – – – – Podzemní
Zavlažovaná oblast Do 30 m² Do 80 m² Do 40 m² Do 80 m² Do 180 m² Do 40 m² –
Zavlažovaný sektor Plně nastavitelný 

bez nářadí v rozsahu 
5–360°

Plně nastavitelný 
bez nářadí v rozsahu 
5–360°

Plně nastavitelný 
bez nářadí v rozsahu 
80–360°

Plně nastavitelný 
bez nářadí v rozsahu 
80–360°

Plně nastavitelný 
bez nářadí v rozsahu 
80–360°

Plně nastavitelný 
bez nářadí v rozsahu 
80–360°

–

Dosah postřiku Nastavitelný 
v rozsahu 
1,5–3 m

Nastavitelný 
v rozsahu 
3–5 m

Nastavitelný bez 
nářadí v rozsahu 
2,5–3,5 m

Nastavitelný bez 
nářadí v rozsahu 
3,5–5 m

Nastavitelný bez 
nářadí v rozsahu 
5–7,5 m

Nastavitelný 
v rozsahu 
2,5–3,5 m

–

Připojovací závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit 1" vnější závit
Odolnost vůči 
nečistotám

Integrovaný fi ltr Integrovaný fi ltr Integrovaný fi ltr + 
dvojitý systém 
výsuvu

Integrovaný fi ltr + 
dvojitý systém 
výsuvu

Integrovaný fi ltr + 
dvojitý systém 
výsuvu

Integrovaný fi ltr + 
dvojitý systém 
výsuvu

Integrovaný fi ltr

Typ trysky Rozprašovací 
tryska

Rozprašovací 
tryska

Rotační tryska Rotační tryska Rotační tryska Rotační tryska –

Možnost kombinace S výsuvným 
zadešťovačem 
SD80

S výsuvným 
zadešťovačem 
SD30

S výsuvnými 
zadešťovači MD80, 
MD180, MD40/300, 
s turbínovými výsuv-
nými zadešťovači 
T 100, T 200, T 380

S výsuvnými 
zadešťovači MD40, 
MD180, MD40/300, 
s turbínovými výsuv-
nými zadešťovači T 
100, T 200, T 380

S výsuvnými 
zadešťovači MD40, 
MD80, MD40/300, 
s turbínovými výsuv-
nými zadešťovači 
T 100, T 200, T 380

S výsuvnými 
zadešťovači MD40, 
MD80, MD180, 
s turbínovými výsuv-
nými zadešťovači 
T 100, T 200, T 380

Se všemi spojkami 
Gardena 1" s vnitř-
ním závitem

Zvláštnosti – – Technologie Water smart zlepšuje absorpci vody rostlinou
(až 30% úspora vody v porovnání s rozprašovacími tryskami)

Včetně odnímatelné-
ho fi ltru pro ochranu 
před nečistotami

12 SPRINKLERSYSTEM



smart řízení zavlažování
Inteligentní zavlažování pro více zahradních ploch

Aplikace smart system
Pohodlná konfi gurace automatického 
zavlažování pomocí chytrého telefonu

Řízení více kanálů
Až pro šest nezávislých 

zavlažovaných oblastí

Nový napájecí zdroj
Snížená spotřeba energie

Ovládání senzorem
V kombinaci se smart senzorem lze u každé zavlažované oblasti 
přesně určit požadavky na vodu

smart řízení stávajícího 
systému je možné

smart řízení zavlažování smart senzor

Jednoduchou výměnou stávajícího řízení zavlažování 
za smart řízení zavlažování můžete snadno zavlažovat 
vaši zahradu smart způsobem. Díky tomuto smart 
zařízení lze stávající MDS nebo Sprinklersystem ovládat 
pomocí aplikace GARDENA smart a automatické 
plány zavlažování lze nastavit pro každou jednotlivou 
zavlažovanou oblast.

GARDENA smart řízení zavlažování je součástí GARDENA 
smart systému, který vám umožní propojit toto smat 
zahradní zařízení s aplikací GARDENA smart. Můžete 
ovládat až šest zcela nezávislých zavlažovaných oblastí 
a nastavit automatické zavlažovací plány pro každou 
jednotlivou oblast, abyste zajistili správnou péči o vaši 
individuální zahradu.

Smart senzor měří vlhkost půdy přímo u kořenů rostlin a in-
formace se přenášejí do aplikace GARDENA smart. Tento 
propojený GARDENA smart system umožňuje smart zařízením 
komunikovat mezi sebou a podle toho upravovat plány. Každá 
jednotlivá zavlažovaná oblast tak dostává správné množství 
vody.

DOSTUPNÉ TAKÉ JAKO SADA

13SPRINKLERSYSTEM

Název výrobku smart řízení zavlažování, senzor – sada smart řízení zavlažování
Číslo výrobku 19210-20 19035-20
EAN kód

  
Husqvarna obj. č. 970658401 970658701
Počet ks v balení / paletová jednotka 1 / 81 1 / 180
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Obsah smart řízení zavlažování, smart senzor, smart gateway smart řízení zavlažování
Použití Zavlažování více oblastí pomocí smart aplikace, ovládání až šesti 24V zavlažovacích ventilů na zařízení
Možnost rozšíření / lze použít s Prostřednictvím dalších rozšíření smart systému pro více než šest 

zavlažovaných oblastí s dalšími smart zařízeními pro řízení zavlažování
Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), smart senzor (č. v. 19040), 
všechny sady smart systému

Zásobování energií 230 V / 36 V 230 V / 36 V
Počet zavlažovacích ventilů 24 V, které lze 
ovládat

6 6

Individuální programy zavlažování na ventil Individuální konfi gurace pomocí smart aplikace Individuální konfi gurace pomocí smart aplikace
Délka zavlažování na program Individuální konfi gurace pomocí smart aplikace Individuální konfi gurace pomocí smart aplikace
Vhodné pro použití venku • Třída ochrany IP X4 • Třída ochrany IP X4 
Hlavní kanál pro řízení čerpadla • •
Připojení k ventilu Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)
Řízení prostřednictvím aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, vhodný pro smartphony, tablety a weby
Požadavky Wi-Fi router a přístup k internetu, smartphone, tablet nebo počítač smart gateway, wi-fi  router a přístup k internetu, smartphone, tablet 

nebo PC

Ovládání ventilů
Řídí zavlažovací ventily 24 V GARDENA 
(č. v. 1278-20) nebo jakékoliv jiné kon-

kurenční ventily 24 V 

Also turns existing 
water systems into 

smart systems.



GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na webových stránkách a také 
cílené zveřejňování na různých kanálech sociálních 
médií podporují prodej/výprodej inovativního GARDENA 
Sprinklersystému

GARDENA marketingová podpora

Videa
Instalační videa 

Prospekt zavlažování
Sortiment pro automatické zavlažování vč. novinek.

inklersystému

14 SPRINKLERSYSTEM

Poutač do děrované stěny 
představuje klíčové součásti Sprinklersystému 
a vysvětluje systém, jeho výhody a vlastnosti.

Patented

The combination of our electronic valves with the irrigation controls allows the automatic irrigation  
of various zones. Choose between different irrigation controls depending if electricity is available:  
24 Volt or 9 Volt. 

Accurately control your system

24 V 9 V

Patented Quick & Easy  
connection technology
Insert – twist once – secure!

Drains automatically
Cold and frost resistant

Easy, secure & flexible to install

We’re here to support you

with the GARDENA planning brochure

with the online GARDENA Sprinklersystem planner at www.gardena.com/mygarden

with the GARDENA planning service

Scan and discover the online 

Sprinklersystem 
Planning Tool

This below ground installed automatic watering system keeps 
any size lawn looking lush and green. Our range of Sprinklers are 
made from premium materials and features to guarantee reliable, 
even and sustainable watering coverage.

Further information in the brochure or on the Internet at 
www.gardena.com

LAWN IRRIGATION

GARDENA Sprinklersystem 
Trustworthy, water-efficient automatic  
irrigation system for a healthy and  
green lawn

The Sprinklersystem that 
understands your lawn

T200  
Large 
200m2 
5-8m

T380  
Large 
380m2 
5-11m

Pop-up Sprinklers
 
T-range:
Turbo driven Pop-up Sprinklers for 
large-sized lawn areas 

Sprinkler
Lawn size  
Area (up to)  
Range

MD40  
Medium 
40m2 
2.5-3.5m

MD80  
Medium 
90m2 
3.5-5m

MD180  
Medium 
180m2 
5-7.5m

Sprinkler
Lawn size 
Area (up to)  
Range

The installation of electronic valves 
allows the automatic control of various 
separate irrigation zones. This flexibility 
allows watering of any garden size.  

Automatic Irrigation Control System

OS140:  
Oscillating Sprinklers are perfect  
for square and rectangular areas.

MD40/300 with higher body for the 
irrigation of shrubs and higher plants.

OS140  
Medium 
140m2

5-8m and 2-15m

Sprinkler
Lawn size  
Area (up to)  
Range

MD40/300  
Medium 
40m2

2.5-3.5m

Sprinkler
Lawn size  
Area (up to)  
Range

SD-range:
Pop-up Sprinklers for small-sized 
lawn areas

LAWN IRRIGATION

Convenient lawn 
irrigation for your garden

25°– 360°

80°– 360°

MD-range:
Pop-up Sprinklers for medium-sized 
lawn areas 

SD30  
Small 
30m2 
1.5-3m

Sprinkler
Lawn size 
Area (up to)  
Range

SD80  
Small 
80m2  
3-5m

5°– 360°

Děrovaná stěna
Nový popis kategorie pro snadné pochopení pro spotřebitele: vodní sortiment, zavlažování trávníku a zavlažování rostlin.
Zavlažování rostlin nabízí barevné schéma pro snadnou identifi kaci a navigaci podle oblasti použití.



xx15ORIGINAL GARDENA SYSTEM 

Název výrobku Spojka s regulačním ventilem Řídící ventil
Číslo výrobku 18266-20 18267-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970625901 970625701
Počet ks v balení / paletová jednotka 6 / 576 6 / 576
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Číslo výrobku 18266-50 18267-50
EAN kód

Počet ks v balení / paletová jednotka 10 / 1 320 10 / 2 640
Použití Reguluje nebo zastavuje průtok vody v hadici Reguluje nebo uzavírá průtok vody na jednom konci Y-spojky
Ochrana proti UV záření a mrazu • • 
Možnosti připojení Rychlospojka, stopspojka Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti Ideální pro regulaci dosahu zadešťovače Ideální pro regulaci dosahu zadešťovače,

jednoduchým zatažením se spojení uvolní

Original GARDENA System. 
Nyní s novým regulačním ventilem
Připojte nové členy rodiny Original GARDENA System k hadici 
a budou skvělým pomocníkem při regulaci nebo uzavírání průtoku vody.

#cleverwatering

Řízení průtoku vody

Důvěřujte kvalitě GARDENA jako evropské zavlažovací značce č. 1 s více než 50 lety
zkušeností v oblasti zavlažovacích technologií
Osvědčená kvalita – modernizované regulační ventily dokonale zapadají 
do Original GARDENA systému a jsou spolehlivé a odolné

Úplná kontrola
Individuální nastavení 

průtoku vody nebo jeho 
úplné vypnutí

Ideální pro nastavení 
dosahu postřikovače
Dosah postřiku se reguluje 
průtokem vody

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

Snadné připojení „kliknutím“
Připojí se k hadici pomocí rychlospojky 
nebo stopspojky

Řídicí ventil reguluje nebo 
uzavírá průtok vody na konci 
Y-spojky

Odolný vůči mrazu 
a UV záření

Může zůstat venku 
po celý rok
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Úspěšná sada hadic Liano je nyní kompletní

Nový sortiment pokrývá potřeby každého uživatele. Liano™ Life jsou nové všestranné 
hadice s atraktivními cenami a ideálně se hodí pro krátké až střední zavlažování. Na rozdíl 
od nich lze hadice Liano™ Xtreme perfektně použít pro náročné a dlouhé zavlažování. 
Pro ty, kteří chtějí vodu distribuovat rychle, je tu velmi lehká hadice o průměru ¾  ". A pro ty, 
kteří nemají na balkoně vodovodní kohoutek, nabízí GARDENA bezpečné vnitřní řešení.
GARDENA přináší prémiovou kvalitu se zárukou až 30 let.

Nové textilní hadice 
GARDENA Liano™

Nízká hmotnostPevnost Snadné skladováníFlexibilita
Až o 50 % lehčí ve srovnání 
s tradičními hadicemi.

Odolává extrémním situacím – 
vydrží i v drsných oblastech.

Kompaktní a snadné uložení na jakém-
koliv místě: bez problémů ji lze zavěsit 
na držák na hadici Liano™ TapFix. 
Funguje perfektně i na vozících a bub-
nech na hadici. Nebo využijete novou 
úložnou tašku pro snadný transport.

Pro vynikající manévrovatelnost – 
hadice snadno následuje každý váš 
pohyb po zahradě.

  Hadice Liano™ zaznamenávají od svého uvedení na trh v roce 2019 vysoké 
tempo růstu. Nyní nabízí GARDENA jako jediný hráč na trhu kompletní řadu 
inovativních textilních hadic.

 Kompletní sortiment pokrývá potřeby různých uživatelů.
 Různé cenové hladiny textilních hadic Liano™ oslovují nové cílové skupiny.
 Jasná diferenciace mezi produktovými řadami.
 Prvotřídní kvalita se zárukou až 30 let.
 Spotřebitelé milují odolné, fl exibilní, lehké a prostorově úsporné hadice.

over
35%
grow

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
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Super pružná PVC vnitřní hadice 
Pro maximální výkon

Vnější textilní hadice 
pro extrémní odolnost  
a snadnou manévrovatelnost

Liano™ Xtreme pro vnitřní vodovodní kohoutky
Ideální pro bezpečnou přepravu vody z interiéru ven – hladká textilní 
vrstva hadice chrání citlivé povrchy a přiložený ventil zabraňuje 
jakémukoliv úniku vody.

Liano™ Xtreme 3/4" pro větší průtok vody
Distribuce velkého objemu vody za krátký čas, přesto si užijete lehkou 
a velmi dobře ovladatelnou hadici.

Hadice Liano™ Life a Xtreme přehledně
Pevné. Pružné. Lehké.

– •Spiralgewebe – •Super pevná

22 bar

22 bar

22 bar

25 bar

25 bar

25 bar

Berstdruck 22 bar

Předem smontované 
s díly Original GARDENA 

System

Pro krátké / střední 
zavlažování s vysokým 

komfortem

35 bar

Předem smontované 
s díly Original GARDENA 

System

Pro náročné a dlouhé 
zavlažování

Tlak, při kterém dojde k prasknutí

Frei von Phthalaten und 
Schwermetallen

Frei von Phthalaten und 
Schwermetallen

Frei von Phthalaten und 
Schwermetallen

Bez škodlivých látek
Neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), 
kadmium, olovo ani baryum 
(< 0,1 %)

K okamžitému použití

Očekávané použití

UV-Beständigkeit Odolná vůči UV / mrazuOdolná vůči UV / mrazu

GARDENA
Liano™ Life

GARDENA 
Liano™ Xtreme

GarantieZáruka
gardena.com/registratio
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Liano™ Xtreme
pro vnitřní vodovodní kohoutky
Ideální pro bezpečný transport vody z interiéru do exteriéru

Zavlažování rostlin 
na vašem balkoně nebo 

terase
Snadno a bezpečně

Řízený tlak
Je možné vypustit zbytkovou vodu 
v hadici do květináče

Připojuje hadici k vodovodnímu kohoutku
Sada připravená k okamžitému použití, která je 
dodávána s díly Original GARDENA System

Pro městského vášnivého 
zahrádkáře

Kvalita hadic Liano™ Xtreme
Vždy spolehlivé. Nekroutí se.

Garantovaná délka

Možnosti skladování hadic Liano™

Snadné a kompaktní skladování 

Držák na hadici 
Liano™ Tapfi x** Úložná taška pro hadici Liano™

** Pro hadice Liano™Life 
a Xtreme 1/2" do 20 m.
Max. 10 m Liano™Xtreme 3/4"

*** Pro všechny hadice Liano™Life 
a Xtreme 1/2" Nástěnný držák Vozík na hadici

Chrání citlivé povrchy
Ovládací ventil zabraňuje úniku a vysoce fl exibilní 
textilní vrstva nepoškrábe váš interiér

Snadné skladování
Kompaktní hadice se 

přizpůsobí prostoru, který 
máte k dispozici

Buben na hadici***

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

SAFE

Pružné a lehké
Snadné manévrování s hadicí kolem 

vašeho nábytku
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Název výrobku Textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada Textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada
Číslo výrobku 18465-20 18468-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970643201 970626901
Počet ks v balení / paletová 
jednotka

6 / 108 2 / 42

Způsob balení Návlek Návlek
Prodej / info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Průměr 1/2" 1/2"
Délka 15 m 15 m
Tlak, při kterém dojde 
k prasknutí

35 bar 35 bar

Materiál Vnější textilní hadice, vnitřní hadice z PVC
Očekávané použití Skvělé pro dlouhé a náročné zavlažovací úkoly
Obsah Kompletní s díly Original GARDENA System, sprchou a šroubeními 

18225/18220
Kompletní s díly Original GARDENA System, postřikovačem, šroubeními 
na vodovodní kohoutek 18225/18220 a úložnou taškou pro hadici Liano™

Zvláštnosti Odolává extrémním situacím, snadno se ovládá, je lehká, dobře se skladuje, odolná vůči UV záření a mrazu, vnější textilní vrstva odpuzuje nečistoty a chrání 
citlivé povrchy, neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %)

Název výrobku Textilní hadice Liano™ Life 
10 m

Textilní hadice Liano™ Life 
10 m – sada
Tradiční promoční displej

Textilní hadice Liano™ Life 
20 m – sada

Textilní hadice Liano™ Life 
30 m – sada

Číslo výrobku 18440-20 18441-20 18450-20 18457-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970642301 970642401 970642601 970642901
Počet ks v balení / paletová 
jednotka

4 / 144 24 / 96 6 / 72 4 / 48

Způsob balení Návlek Návlek Návlek Návlek
Prodej / info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze jako 1/4 paleta s 24 kusy Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Průměr 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Délka 10 m 10 m 20 m 30 m
Tlak, při kterém dojde 
k prasknutí

22 bar 22 bar 22 bar 22 bar

Materiál Vnější textilní hadice, vnitřní hadice z PVC
Očekávané použití Univerzální pro krátké / střední zavlažování
Obsah S díly Original GARDENA System Kompletní s díly Original GARDENA 

System, sprchou a šroubeními 
18225/18220

Kompletní s díly Original GARDENA System, 
postřikovačem a šroubeními 18225/18220

Zvláštnosti Snadno ovladatelná, lehká, velmi skladná, odolná vůči UV záření a mrazu, vnější textilní vrstva odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy, 
neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %)

Liano™ Life

Liano™ Xtreme 
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Název výrobku Textilní hadice Liano™ Xtreme 20 m – sada Textilní hadice Liano™ Xtreme 10 m 
s adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada

Číslo výrobku 18470-20 18490-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970643501 970644101
Počet ks v balení / paletová 
jednotka

6 / 72 1 / 96

Způsob balení Návlek 4-barevný displejový karton
Prodej / info Prodej pouze v kompletním balení –
Průměr 1/2" 1/2"
Délka 20 m 10 m
Tlak, při kterém dojde 
k prasknutí

35 bar 35 bar

Materiál Vnější textilní hadice, vnitřní hadice z PVC
Očekávané použití Skvělé pro dlouhé a náročné zavlažovací úkoly Skvělá pro zavlažování na balkonech/terasách s citlivými povrchy
Obsah Kompletní s díly Original GARDENA System, 

postřikovačem a šroubeními 18225/18220
Kompletní s díly Original GARDENA System, vč. řídícího ventilu, sprchy 
a adaptéru pro vnitřní vodovodní kohoutky 18210

Zvláštnosti Odolává extrémním situacím, snadno se ovládá, je lehká, dobře se skladuje, odolná vůči UV záření a mrazu, vnější textilní vrstva odpuzuje nečistoty a chrání 
citlivé povrchy, bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, olova a barya (< 0,1 %)

Název výrobku Textilní hadice Liano™ Xtreme1 

19 mm (3/4"), 20 m 
Textilní hadice Liano™ Xtreme1 

19 mm (3/4"), 30 m 
Opravka k textilní hadici Liano™

1/2"
Opravka k textilní hadici Liano™

3/4"
Číslo výrobku 18480-20 18484-20 18230-20 18231-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970643801 970644001 970642101 970642201
Počet ks v balení / 
paletová jednotka

6 / 48 4 / 32 4 / 432 4 / 432

Způsob balení Návlek Návlek 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / info Prodej pouze v kompletním balení
Průměr 3/4" 3/4" 1/2" 3/4"
Délka 20 m 30 m – –
Tlak, při kterém dojde 
k prasknutí

35 bar 35 bar – –

Materiál Vnější textilní hadice, vnitřní hadice z PVC – –
Očekávané použití Perfektní pro dlouhé a náročné zavlažovací úkoly, průměr 3/4" pro větší 

průtok vody
Rychlá oprava hadice Liano™ bez nářadí: stačí vyříznout poškozenou část, 

vložit opravku a hadice je opět připravena na další použití
Obsah S díly Original GARDENA System – –
Zvláštnosti Odolává extrémním situacím, snadno se ovládá, je lehká, dobře se 

skladuje, odolná vůči UV záření a mrazu, vnější textilní vrstva odpuzuje 
nečistoty a chrání citlivé povrchy, bez ftalátů (< 0,1 %), kadmia, 

olova a barya (< 0,1 %)

– –

Liano™ Xtreme 
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*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
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GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na našich internetových stránkách, 
rovněž také příspěvky na různých kanálech sociálních 
médií podporují prodej.

GARDENA marketingová podpora

¼paletový dřevěný displej (MDF)
Přitahuje pozornost na inovativní textilní hadice LianoTM, 
je odolný, pružný, lehký, včetně vzorků skutečných hadic 
v horní části.

Nové balení do návleků
Aby se mohli zákazníci dotknout a ucítit
inovativní textilní hadice LianoTM.

Visačka
Pro zvýraznění výhod nové řady 
textilních hadic.

Poutač do děrované stěny
Informuje o výhodách hadic LianoTM, porovnání rodin 
LianoTM a vyzývá k otestování výrobků.

Děrovaná stěna s hadicemi
Lze přizpůsobit vašim potřebám: samostatné stěny pro sortiment LianoTM a tradiční zahradní hadice. Regál je uspořádán 
tak, aby pomohl spotřebitelům najít správný výrobek: snadná orientace podle zamýšleného použití hadice, reprezentované 
kvalitou, ale také velikostí a délkou hadice.



Nový sortiment zahradních čerpadel

GARDENA představuje v sezóně 2023 čerpadla se skvělými moderními funkcemi, díky kterým na trhu vynikají – 
zcela nová a extra tichá zavlažovací čerpadla. Top modely disponují připojením přes Bluetooth pro snadné a intuitivní 
ovládání. Toto je další úroveň pohodlnějšího zavlažování a čerpání vody s velkým výkonem.

Přivítejte sílu. Rozlučte se s hlukem.

22 ČERPADLA



Proč modernizujeme řadu zahradních čerpadel

  Provozní hluk je u čerpadel stále nevyřešeným problémem. V mnoha hodnoceních nejsou spo-
třebitelé se svými čerpadly 100% spokojeni. S hladinou hluku až 87 dB(A) jsou běžná povrchová 
čerpadla srovnatelná s projíždějícím vlakem nebo letadlem.

  Kvůli masivnímu snižování půdní vlhkosti napříč Evropou je používání nashromážděné vody 
na úrovni kořenů stále důležitější. 

       
  

     
       

        25 % uživatelů online průvodce čerpadly GARDENA
má zájem o mobilem řízená čerpadla. 
Díky naší technologii Bluetooth je to nyní dostupnější.
  

  Klimatická a energetická krize nás nutí zamyslet se (ReTh!nk).
Vysoce účinné výrobky pomáhají udržovat nízké náklady
na energii a snižovat produkci CO2 do ovzduší.

25%   €

Práh 
slyšitelnosti

Poušť Tichá 
místnost

Lehký 
provoz

Rušná ulice
přes otevřená 

okna

Hladina
hluku

v blízkosti
dálnice

Rušná 
křižovatka

Nákladní
automobil, 
motocykl

Metro Klakson 
auta

Letadlo 
při vzletu

dB(A) 

120
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  90
  80
  70
  60
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  40
  30
  20
  10

Slabá Střední Hlasitá Velmi hlasitá Extrémně 
hlasitá

 
Zdroj: https://earthobservatory.nasa.gov/images/146888/
signs-of-drought-in-european-groundwater

Percentil vlhkosti kořenové oblasti
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Přednosti nových čerpadel GARDENA

Odolnost vůči vodě
Bez ohledu na to, jestli prší nebo svítí slunce. 
Toto čerpadlo může zůstat venku.

Akustický tlak ve vzdálenosti od čerpadla

1m
58 dB

5 m
45 dB

10 m
38 dB

Hladina hluku 69 dB(A)
Zahradní čerpadlo 5600 Silent+

Tiché jako nikdy předtím
Díky kapalinou chlazené vícestupňové technologii.

Možnost ovládání přes Bluetooth®

Lze ovládat klasicky nebo přes aplikaci Bluetooth®.

Vysoká účinnost
Vysoký výkon a nízká spotřeba energie.

Přehled 
GARDENA zahradních čerpadel

RAIN UV

Zahradní čerpadla

4 100 l/h 
3,6 bar

4 200 l/h 
3,9 bar

4 300 l/h 
4,3 bar

Silent
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Výhody aplikace GARDENA Bluetooth®

Auto Schedule
Asistent plánování pomáhá
udržovat trvale dokonalou závlahu 
vašich rostlin.

EasyConfi g
Svůj vlastní výrobek GARDENA 
Bluetooth® si nastavíte krok za kro-
kem.

Připojení přes Bluetooth®

Jednoduše si vezmete svůj smartphone, 
otevřete aplikaci GARDENA Bluetooth®

a můžete vyrazit.

EasyApp Control 
Jednoduše připojíte, ovládáte 
a nastavíte vaše čerpadlo ze vzdále-
nosti až 10 m.

Čidlo půdní vlhkosti
Po připojení čidla půdní vlhkosti GARDENA se vaše 
plány zavlažování přizpůsobí naměřené vlhkosti půdy.

SENSOR

h

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

6 300 l/h 
4,9 bar

6 500 l/h 
6,0 bar

SilentComfort

25ČERPADLA



Zahradní čerpadlo 
6300 SilentComfort
Pro tiché a pohodlné zavlažování

Odolné vůči 
povětrnostním vlivům

Může zůstat venku na slunci i za deště

Připojení Bluetooth 
Čerpadla lze ovládat ručně a smart 
zařízení pomocí aplikace GARDENA 
Bluetooth

Uživatelské rozhraní s pod-
svíceným LC displejem / 
Bluetooth:
• ON/OFF
• Nastavení jazyka (28 jazyků)
• Funkce časovače
• Funkce dětské pojistky
• Připomenutí čištění fi ltru
• Režim přímého startu
• Omezovač doby chodu (2 nebo 3 h)

Pouze Bluetooth:
•  Funkce Water Control s asistentem 

pro max. 3 plány
•  Nastavení limitů úrovně vlhkosti 

pomocí čidla půdní vlhkosti
• Pokyny krok za krokem

Extra tiché a výkonné
Díky vodou chlazené vícestupňové technologii

Integrovaný fi ltr
Chrání čerpadlo a zavlažovací 

zařízení před ucpáním

Nerezová ocel
Zadní výstupy otočné 
o 180°

Připojení čidla půdní vlhkosti
S čidlem půdní vlhkosti se vaše plány 
zavlažování přizpůsobí naměřené 
vlhkosti půdy

Samonasávání 
z hloubky 8 m

Vstup z nerezové oceli

S tělem z nerezové oceli 
a hliníkovými rukojeťmi

8 m

SENSOR

!

AUTO
STOP

Funkce Safe Pump
S pojistkou proti chodu na sucho 
a přehřátí

Systém keramického těsnění

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

RAIN UV
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Název výrobku Zahradní čerpadlo 4300 Silent Zahradní čerpadlo 4100 Silent – sada Zahradní čerpadlo 4100 Silent 
a sací hadice – sada

Číslo výrobku 9056-20 9051-20 9052-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970644901 970641901 970644401
Výkon 650 W 550 W 550 W
Max. čerpané množství 4 300 l/h 4 100 l/h 4 100 l/h
Max. čerpací výška / tlak 43 m / 4.3 bar 36 m / 3.6 bar 36 m / 3.6 bar
Hydraulický typ Jet Jet Jet
Počet výstupů / materiál / závit 1 / plast / 33,3 mm (G 1") 
Materiál na vstupu Nerezová ocel Plast
Bluetooth® / podsvícený 
LC-display

– – –

Funkce Safe-pump / pojistka 
chodu nasucho / pojistka proti 
přehřátí

– / – / motor

Integrovaný předfi ltr – – –
Hladina hluku 1 / 5 / 10 m 65 / 51 / 45 dB 64 / 50 / 44 dB 64 / 50 / 44 dB
Zvláštnosti Samostatná vypouštěcí a napouštěcí zátka, 

vysoká účinnost
Samostatná vypouštěcí a napouštěcí zátka, 
vysoká účinnost; sada obsahuje hadici o délce 
20 m, 13 mm (1/2") s fi tinkami a sací jednotku 
3,5 m 25 mm (1")

Samostatná vypouštěcí a napouštěcí zátka, 
vysoká účinnost; sada obsahuje sací jednotku 
7 m 25 mm (1")

Název výrobku Zahradní čerpadlo 4200 Silent – sada Zahradní čerpadlo 6300 SilentComfort Zahradní čerpadlo 6500 SilentComfort
Číslo výrobku 9055-20 9058-20 9059-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970644701 970645301 970645501
Výkon 600 W 1050 W 1300 W
Max. čerpané množství 4 200 l/h 6 300 l/h 6 500 l/h
Max. čerpací výška / tlak 39 m / 3.9 bar 49 m / 4.9 bar 60 m / 6.0 bar
Hydraulický typ Jet 4 stupně, vodou chlazený 5 stupňů, vodou chlazený
Počet výstupů / materiál / závit 1 / plast / 33,3 mm (G 1") 2 (1 výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G 1") 2 (1 výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G 1")
Materiál na vstupu Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel
Bluetooth® / podsvícený 
LC-display

– • / (28 jazyků) • / (28 jazyků)

Hladina hluku 1 / 5 / 10 m 63 / 49 / 43 dB 59 / 45 / 39 dB 60 / 46 / 40 dB
Funkce Safe-pump / pojistka 
chodu nasucho / pojistka proti 
přehřátí

– / – / motor • / • / motor & voda • / • / motor & voda

Integrovaný předfi ltr – • •
Zvláštnosti Samostatná vypouštěcí a napouštěcí zátka, 

vysoká účinnost; sada obsahuje hadici 20 m, 
13 mm (1/2") s fi tinkami a sací jednotku 3,5 m 
25 mm (1")

Samostatná vypouštěcí zátka vody, vysoká účinnost a extrémně tichý chod, plášť čerpadla z nerezové 
oceli, časovač a funkce řízení zavlažování (pouze Bluetooth®), pokyny pro spuštění a řešení poruch (pouze 

Bluetooth®), připomenutí čištění v aplikaci GARDENA Bluetooth®. Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici 
pro smartphony a tablety Android nebo iOS nebo tablety s potřebnou funkcí Bluetooth®

ENGINEERED
IN GERMANY

RAIN UV

ENGINEERED
IN GERMANY

RAIN UV
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GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách 
a také příspěvky na různých kanálech sociálních 
médií podporují prodej nových čerpadel.

GARDENA marketingová podpora

Jednotlivé výrobkové karty a podstavce
Informace o výhodách výrobku a údajích o jeho výkonu. 

Koncept děrované stěny
Děrovaná stěna je strukturována na základě použití čerpadel, 
podporována jednotlivými POS materiály.

Poutač do děrované stěny
Detailní informace o výrobku ohledně jeho aplikace a použití.

Průvodce nákupem čerpadel
Průvodce nákupem, který spotřebitelům pomůže 
vybrat si správné čerpadlo podle jejich potřeb.

Prospekt pro zákazníky
Poskytuje spotřebiteli přehled 
o celkovém sortimentu čerpadel.

Online průvodce čerpadly
Pomáhá spotřebitelům vybrat si správné výrobky 
po zodpovězení jednoduchých otázek. Odkaz 
na online průvodce čerpadly je umístěn také 
na POS v prodejně a na obalu.

Visačka
Zdůrazňuje nové inovativní 
funkce výrobku.

GARDENA Pumpen

Hier geht`s zur 
richtigen Pumpe.

Pumpen zur Bewässerung
Aus alternativen Quellen, wie z.B. Zisterne, 
Regentonne oder Brunnen.

47
41

1-
88

GARDENA Gartenpumpen
Art. 1707 / 1709 / 1732 / 1734 / 1736 
Ideal zur Bewässerung mit Brause   
und Regner geeignet.
• Zur Druckverstärkung.
• Zum Um- und Auspumpen von 
  Leitungs- und Regenwasser sowie 
  Poolwasser. 

GARDENA Haus- & Gartenautomaten
Art. 1757 / 1758 / 1759 / 1760 / 
19080
Ideal zur Bewässerung mit Brause   
oder Regner geeignet. 
• Die Pumpe schaltet sich bei Wasser-  
  entnahme automatisch ein und   
  danach wieder aus.
• Zur Gartenbewässerung oder zur 
  fest installierten Hauswasser-   
  versorgung von z.B. Toilette oder   
  Waschmaschine.

GARDENA Regenfasspumpen
Art. 1762 / 1764 / 1766 / 14602
• Zur Bewässerung mit z.B. Regnern, 

Spritzen, Brausen, Micro-Drip-
System-Anlagen. 

• Führt den Schlauch knickfrei 
  über den Fassrand.
• Mit effizientem und einfach zu
   bedienendem Teleskoprohr.
• Auch als kabellose Version mit 
  Akku erhältlich Art. 14602.

GARDENA Tauch-Druckpumpen
Art. 1476 / 1768 / 1771 / 1773
• Zum Betrieb von Regnern, Spritzen,   
  Brausen und Bewässerungssystemen.
• Als Automatik-Ausführung auch für   
  die Hauswasserversorgung geeignet.
• Geräuschloser Betrieb in Brunnen   
  oder Zisternen.
• Auch mit Automatikfunktion
  erhältlich.

GARDENA Tiefbrunnenpumpen
Art. 1489 / 1492 / 1499
• Zum Betrieb von Regnern, Spritzen,   
  Brausen und Bewässerungssystemen.
• Zur Wasserentnahme aus großen   
  Tiefen.
• Als Automatik-Ausführung auch für   
  die Hauswasserversorgung geeignet.
• Geräuschloser Betrieb in Tief-
  brunnen oder Zisternen.

Online Registrierung für Herstellergarantieverlängerung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten
nach Kaufdatum erforderlich – Garantie unterliegt Garantiebedingungen abrufbar unter gardena.com/warranty

GARDENA Pumpen

Hier geht`s zur 
richtigen Pumpe.

Pumpen zur Entwässerung
Zum schnellen Auspumpen, Umpumpen und 
Überflutungsschutz.

GARDENA Klarwasser-Tauchpumpen
Art. 9030 / 9032 / 9034 / 9036 
• Zur Wasserentnahme.
• Zum Um- und Auspumpen.
• Für sauberes bis leicht verschmutztes  
  Wasser bis 5 mm Korndurchmesser,   
  z.B. aus Pool, Regenfass, 
  ausgelaufener Waschmaschine, etc. 
• Wischtrockenes Absaugergebnis.
• LED Aquasensor für präzisen Pumpen-
   start auch bei geringen Wasserständen  
   und/oder engen Schächten.

GARDENA Klar-/Schmutzwasser-
Tauchpumpe 2in1 Art. 9048 / 9049
• Vorteile aus Klar- & Schmutzwasser-
    pumpe vereint.
•  Intuitiver Schaltmechanismus im 

Griff – keine schmutzigen Finger 
oder nasse Schuhe.

• Fördert Schmutzwasser bis zu 35 mm    
    Korngröße.
• Im Klarwasserbetrieb wischtrockenes
    Absaugergebnis (1 mm).
• Vielseitig anwendbar für alle 
    Entwässerungsaufgaben.

GARDENA 
Schmutzwasser-Tauchpumpen
Art. 9040 / 9042 / 9044 / 9046  
• Vielseitiger Einsatz beim Um- und   
  Auspumpen von Schmutzwasser bis   
  zu 38 mm Korndurchmesser.
• Ideal bei stark verschmutztem 
  Wasser z.B. aus Baugruben, Garten-
  teichen oder überfluteten Bereichen.
• Förderleistung bis zu 25.000 l/h.
• LED Aquasensor für zuverlässigen
   Hochwasserschutz.

Pumpen zur Hauswasserversorgung
Du möchtest Haus und /oder Garten vollautomatisch 
mit preiswertem Brauchwasser versorgen?

GARDENA Hauswasserwerke
Art. 9023 / 1753 / 1754 / 1755 / 1756 
•  Automatische Wasserversorgung

von Haus und Garten.
•  Weniger Pumpenlaufzeit bei Klein-

verbrauchern, wie z.B. Waschmaschi-
nen oder Micro-Drip-Anlagen dank 
großem Tank. 

•  Stufenloser Eco-Betrieb ermöglicht 
bis zu 15 % Energieeinsparung 
gegenüber Normalbetrieb (nicht 9023).

•  Tank /Membrane nahezu wartungsfrei 
oder wartungsarm (9023).

GARDENA Haus- & Gartenautomaten
Art. 1757 / 1758 / 1759 / 1760 / 19080
• Automatische Brauchwassernutzung.
• Zur Gartenbewässerung oder zur fest 
  installierten Hauswasserversorgung
  von z.B. Toilette oder Waschmaschine.
• Gleichmäßiger Wasserdruck, 
  insbesondere bei Anwendungen mit 
  hohem Wasserbedarf. 
• Kompakt und nahezu wartungsfrei.
• Freie Standortwahl dank outdoor-
  tauglicher Gehäuseabdichtung.

GARDENA Automatische 
Tauch-Druckpumpen
Art. 1771 / 1773 / 1476 / 1499
• Automatische Wasserversorgung in 
  Haus und Garten direkt aus Brunnen
  oder Zisterne.
• Geräuschloser und platzsparender   
  Unterwasserbetrieb.
• 1771 / 1773 mit Leckageerkennung
  und patentiertem Kleinmengen-
  Programm.

47
41
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Online Registrierung für Herstellergarantieverlängerung unter gardena.com/registration innerhalb von 3 Monaten
nach Kaufdatum erforderlich – Garantie unterliegt Garantiebedingungen abrufbar unter gardena.com/warranty

Visačka s QR kódem
Navede kupujícího k online průvodci 
čerpadly GARDENA.
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Nová éra udržitelného 
zahradničení
Nové hadice EcoLine. Udržitelná výroba. 
Estetický design. Odolné provedení.
GARDENA EcoLine je první řada vysoce kvalitního zahradního nářadí na trhu, které je vyrobeno 
s významným podílem recyklovaných materiálů.

Výrobky jsou navrženy nejen proto, aby udržovaly zahradu v dobrém stavu, ale také, aby oslovily zákazníky, aby 
aktivně chránili životní prostředí nákupem udržitelných výrobků s dlouhou životností:
• Všechny plastové prvky EcoLine jsou vyrobeny s vysokým podílem recyklovaných plastů od spotřebitelů. 
• Všechny výrobky EcoLine jsou Made in Europe nebo dokonce Made in Germany.
• Vynikající kvalita a udržitelnost EcoLine se odráží v garantované záruce v délce od minimálně 5 až do 30 let.

Z rozsáhlého spotřebitelského průzkumu víme…
Spotřebitelé poukazují na rostoucí potřebu udržitelného způsobu života 
Většina říká: nákup udržitelného zahradního nářadí a zavlažovacího zařízení je důležitý
Kritéria udržitelnosti pro naše spotřebitele jsou: kvalita, odolnost, použití recyklovaných 
a obnovitelných materiálů, zejména materiálů od spotřebitelů – EcoLine tyto vlastnosti dokonale 
splňuje a tím je na trhu unikátní!
Spotřebitelé očekávají, že komunikace o udržitelnosti bude konkrétní a transparentní

2022

Sada Basic Zavlažovací sprcha Výkyvný zavlažovač Ruční lopatka Zahradní nůžky

2023
Vyrývač kořínků Čistič mezer

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

EcoLine

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

Hadice 13 mm (1/2"),
 20 m

Hadice 13 mm 
(1/2"), 20 m, se 
systémovými díly

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

>>65%¹

1 Plastové prvky jsou vyrobeny z > 65 % recyklovaného plastu 
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Hadice EcoLine

Vyrobena
z TPE

Tlak, při kterém 
dojde k prasknutí
20 bar r

Vysoce kvalitní pletená síťovina

1Plastové prvky vyrobené z > 65 % 
recyklovaného plastu

•  z toho > 45 %  recyklovaných 
spotřebitelských plastů

•  z toho > 15 % postindustriálních 
recyklovaných plastů

K dispozici také jako sada 
připravená k použití se sadou 

EcoLine Basic

Odolná vůči UV záření a mrazu
Lze ji ponechat venku po celý rok

PowerGrip
Na tyrkysových proužcích pro stabilní 
přídržnost mezi hadicí a hadicovými 
spojkami

Bez ftalátů a škodlivých 
látek (< 0,1 %)

+

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

>>65%¹
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*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

Název výrobku Hadice EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m Hadice EcoLine 13 mm (1/2"), 20 m, se systémovými díly 
Číslo výrobku 18930-20 18931-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970638901 970638801
Počet ks v balení / paletová 
jednotka

1 / 60 1 / 60

Způsob balení Displejový kotouč. Vyroben ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu
1Plastové prvky

    Z toho recyklované plasty 
od spotřebitelů

    Z toho recyklované 
postindustriální plasty

   Kovové prvky

Vyrobeno z > 65 % 
recyklovaného plastu

> 45 %

> 15 %

 –

Hadice vyrobená z > 65 % 
recyklovaného plastu

> 45 %

> 15 %

–

Základní sada vyrobená z > 90 % 
recyklovaného plastu

> 85 %

> 5 %

Vyrobeno z > 35 % recyklovaného 
kovu

Použití Distribuce vody pro účely čištění nebo zavlažování Sada připravená k okamžitému použití pro čištění intenzivních skvrn 
a zavlažování jemnou mlhou

Postřikovací obrazec – Tryska plně nastavitelná od jemné mlhy po plný proud
Ochrana před mrazem • •
Možnosti připojení – Včetně šroubení na kohoutek se závitem 26,5 mm (G 3/4") 

a 33,3 mm (G 1") 
Zastavitelný průtok vody – •
Průměr 13 mm (1/2")
Délka 20 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí 20 bar
Materiál TPE, velmi kvalitní síťovaná tkanina
Charakteristika Bez ftalátů a škodlivých látek (< 0,1 %), odolnost vůči UV záření
Zvláštnosti POWER GRIP – speciální tvarované pruhy pro dokonalé spojení a optimální přizpůsobení se systémovým dílům GARDENA
Obsah – Kompletně se systémovými díly GARDENA EcoLine 

a postřikovačem EcoLine
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GARDENA marketingová podpora

Aktualizace sady se ¼   paletovým displejem EcoLine
Modernizace stávajícího displeje EcoLine.
Včetně 4 háků, každý pro dvě hadice EcoLine a visačky, 
informující o výhodách hadic EcoLine, který se připevňuje 
ke stávajícímu plakátu.

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách a také cílené pří-
spěvky na různých kanálech sociálních médií podporují prodej inovativní 
řady GARDENA EcoLine. EcoLine je také součástí naší nové iniciativy 
ReTh!nk.
www.gardena.com/rethink

Videa
•  EcoLine: historie. Letmý pohled do vývoje produktů GARDENA 

pro cirkulární inovace.
•  Videa: výhody a funkce EcoLine

Podstavce pro hadice EcoLine
Ke stávajícímu displeji EcoLine lze přidat podstavec 
pro zvýraznění nových hadic EcoLine.

Děrovaná stěna
Lze ji přizpůsobit, pro vystavení všech produktů 
EcoLine pohromadě.
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GARDENA BasicLine
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Hadice – sady / bubny na hadici

Postřikovače & sprchy

Název výrobku Postřikovač Basic Startovací sada Basic 1

Č. výrobku 18950-29 18960-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970634901 970635101
Baleno po ks / Paletová jednotka 24 10
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Použití Ideální pro čištění intenzivních nečistot a zavlažování jemnou mlhou
Tvar vodního paprsku Tryska plně regulovatelná od jemné mlhy po plný proud
Možnosti připojení – Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutek se 

závitem 21 mm (G 1/2") a 26,5 mm (G 3/4")
Uzavíratelný průtok vody • •
Zvláštnosti Objímku trysky nelze vyjmout, a proto ji nelze ztratit. POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro velmi těsné 

uchycení a bezproblémovou montáž, funkce Anti-Splash: inovativní 
tvar vám umožní čerpat vodu bez rozstřikování

Obsah – 1x šroubení + adaptér, 1x rychlospojka Basic, 1x stopspojka Basic, 
1x postřikovač Basic

Název výrobku Hadice Basic (20 m) – sada 1,3 Buben na hadici Basic (20 m) – sada 1,3 Nástěnný buben na hadici Basic (25 m) 2,4

Č. výrobku 18970-29 18980-29 18982-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970635401 970635601 970634201
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 24 6
Způsob balení 4-barevný displejový kotouč 4-barevná informační karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze na paletě s 24 kusy Prodej pouze v kompletním balení
Průměr 13 mm (1/2") – –
Délka 20 m – –
Tvarová stálost – –
Flexibilita – –
Tlak, při kterém dojde k prasknutí 20 bar – –
Materiál PVC – –
Kapacita bubnu na hadici – 13 mm (1/2") 30 m 13 mm (1/2") 40 m, 15 mm (5/8") 30 m,

19 mm (3/4") 25 m
Klika – Jednodílná Jednodílná
Stav při dodání – Kompletně smontovaný Kompletně smontovaný
Charakteristika Neobsahuje nebezpečné látky a těžké kovy 

(méně než 0,1 %)
Integrovaná rukojeť pro snadné přenášení 2 použití: pro uskladnění hadice na stěnu; lze 

kdykoliv sundat pro mobilní použití na zahradě. 
Výškově nastavitelná rukojeť, připojení hadice 
pod úhlem

Obsah Kompletně se systémovými díly Original 
GARDENA Basic, postřikovačem Basic 
a šroubením 18227

Kompletně s 20 m hadice Basic 13 mm 
(1/2"), systémovými díly Original GARDENA 
Basic, postřikovačem Basic a šroubením 
18227.

Kompletně s 25 m hadice Basic, 13 mm (1/2"), 
systémovými díly Original GARDENA Basic, 
postřikovačem Basic a šroubením 18227. 
Obsahuje nástěnný držák, hmoždinku a šrouby.
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Akumulátorový systém
18V POWER FOR ALL 
Nové výrobky z rodiny 18V POWER FOR ALL

Aliance POWER FOR ALL je jednou z největších organizací předních světových výrobců akumulátorů různých 
značek a nabízí nejrozmanitější použití ve vašem domě nebo na zahradě. Aliance má s více než 30 miliony již 
prodaných kompatibilních akumulátorů obrovský potenciál.*
GARDENA a Bosch založily alianci POWER FOR ALL, která nabízí zákazníkům a spotřebitelům skvělé příležitosti. 
V roce 2023 rozšiřuje GARDENA sortiment POWER FOR ALL o nové modely v oblasti péče o trávník a živé ploty 
a novou produktovou skupinu – akumulátorové střihací kopí na prořezávání stromů.

 *Bosch PSM 18 Li + Bosch ALB 18 Li

Jediný akumulátorový systém pro 100 různých 
nástrojů předních značek

Prozkoumejte všechny kompatibilní akumulátory Aliance na
powerforall-alliance.com

BATTERY TOOLS 
EXPERTISE
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GARDENA akumulátory 18V POWER FOR ALL 
jsou kompatibilní se všemi výrobky ALIANCE

Výhody výrobků GARDENA

KompatibilitaLED indikátor
Se všemi přístroji Aliance 
POWER FOR ALL

Během práce můžete sledovat 
stav nabití.

Záruky 3 roky*
*Po registraci na gardena.com/registration 
do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory 
a nabíječky (pokud jsou prodávány s výrobkem) 
jsou ze záruky vyloučeny. Záruční podmínky 
na gardena.com/warranty

Systémový akumulátor 
PBA 18V/45

Systémový akumulátor 
PBA 18V/36

Systémový akumulátor 
PBA 18V/72

Pro všechny práce na zahradě, univerzální akumulátor 
pro jakékoliv použití. Perfektní rovnováha mezi dobou 
chodu a hmotností.

Lehký, pro menší práce. Pro všechny práce na zahradě; vyšší hmotnost, 
ale delší doba chodu nebo extra výkon.

Objevte novinky v sortimentu 18V POWER FOR ALL

PÉČE O TRÁVNÍK

Akumulátorová 
sekačka 
na trávu
PowerMax 
30/18V P4A 

Akumulátorová 
sekačka 
na trávu
PowerMax
32/18V P4A

Akumulátorová 
sekačka 
na trávu
PowerMax
37/36V P4A

Akumulátorový 
trimmer 
SmallCut 
23/18V P4A  

Expert na zahradu č. 1
Veškeré nářadí GARDENA je lehké, 
má dlouhou životnost a rychle se 
nabíjí.

Akumulátorové 
nůžky na živý 
plot 
EasyCut 
40/18V P4A

Akumulátorové 
střihací kopí
EasyCut 
110/18V P4A

Akumulátorové 
teleskopické 
střihací kopí
HighCut 
250/18V P4A 

Akumulátorové 
teleskopické 
střihací kopí
HighCut 
360/18V P4A

PÉČE 
O ŽIVÉ PLOTY 
& STROMY
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Přehled akumulátorových střihacích kopí

Akumulátorové střihací kopí

V roce 2023 GARDENA představuje novou kategorii v sortimentu POWER FOR ALL – 
akumulátorové střihací kopí na větve. Bezproblémový střih keřů a stromů v různých výškách 
až do vzdálensoti 5 metrů. Přístroj je poháněn akumulátorem POWER FOR ALL, díky čemuž 
je střih pohodlný a snadný pouhým stisknutím tlačítka. Všechny 3 nové modely mají pro 
dokonalé výsledky střihu originální přesně broušené nože GARDENA, vyrobené v Německu.

Nenamáhavé stříhání větví v různých výškách vždy 
z bezpečného místa na zemi 

Zákazníci hledají pohodlné řešení pro péči o stromy na zahradě 
GARDENA nabízí skvělý nový nástroj s akumulátorovým systémem POWER FOR ALL. Díky tomu bude 
práce na zahradě snazší a udržitelnější, a to použitím akumulátoru z jiných přístrojů ALIANCE 
GARDENA akumulátorové střihací kopí ve srovnání s jinými existujícími alternativami stříhají 
stromy snáze a bez námahy.

Akumulátorové střihací kopí 
EasyCut 110/18V P4A
Pro střih ve vzdálenosti až 2,5 m

Akumulátorové teleskopické střihací 
kopí HighCut 250/18V P4A
Pro střih ve vzdálenosti až 4 m

Akumulátorové teleskopické střihací 
kopí HighCut 360/18V P4A
Pro střih ve vzdálenosti až 5 m
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Akumulátorové teleskopické 
střihací kopí EasyCut & HighCut
Skvělé výsledky stříhání stromů s minimální námahou

Teleskopická násada
Nastavení délky podle výšky střihu LED-indikátor

Střih větví z čerstvého dřeva
S průměrem až 28 mmOtočná střihací hlava 

Pro optimální střihací pozici

Další funkce
Prodlužovací násada pro dodatečný dosah
(k dispozici s HighCut 360/18V)

Vysoká kvalita
GARDENA nože vyrobené 

v Německu

Stahovací hák
Pro odstranění uřezané větve 

ze stromu

EasyCut 110/18V P4A

Nenáročný střih čerstvého dřeva, 
hustého podrostu a malých stromů.
Délka 110 cm.

HighCut 250/18V P4A

Střih čerstvého dřeva bez námahy.
Nastavitelná délka 210–250 cm.

HighCut 360/18V P4A

Střih čerstvého dřeva bez námahy, 
a to i v korunách stromů ze země 
a bez žebříku.
Nastavitelná délka 320–360 cm

Poháněno akumulátorem 
POWER FOR ALL

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory a nabíječky (pokud 
jsou prodávány s výrobkem) jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

+

Eff ortless
Cutting

ff off rtlles
ttttii
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Akumulátorové nůžky na živý plot
EasyCut 40/18V P4A
Perfektní řešení pro malé až středně velké živé ploty

Extrémně lehké 1,9 kg
Pro snadnou manipulaci / práci

Laserem řezané vysoce kvalitní nože
Pro nejlepší výsledek střihu

Rukojeť ErgoTec
Skvělá ergonomie 

a dokonalé vyvážení

LED indikátor v rukojeti
Během práce můžete sledovat stav nabití

Poháněno akumulátorem 
POWER FOR ALL

Doba chodu max. 70 minut
S akumulátorem 2,0 Ah v sadě k okamžitému použití

Další dva výrobky v sortimentu POWER FOR ALL
Extrémně lehké a ergonomické výrobky
Známé kvalitní výrobky GARDENA pro spotřebitele citlivé na cenu
Skvělý střihací výkon díky vysoce kvalitním nožům řezaných laserem

Snadný střih bez námahy

Novinky v rodině sekaček na trávu, vyžínačů a nůžek na živý plot POWER FOR ALL 
jsou navrženy pro péči o malé zahrady. Skvělé výsledky střihu díky extrémně nízké 
hmotnosti a ergonomii, proto je jejich používání velmi snadné.

Extrémně lehký akumulátorový trimmer a nůžky 
na živý plot se skvělou ergonomií

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory a nabíječky (pokud 
jsou prodávány s výrobkem) jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.40 AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY



Perfektní výsledky 
sečení

Extrémně lehké 
a ergonomické

LED indikátor stavu 
nabití akumulátoru

Poháněno akumulátorem 
POWER FOR ALL

Nožíky RotorCut
Pro perfektní výsledky sečení 

LED indikátor v rukojeti
Během práce můžete sledovat 
stav nabití

Perfektní uložení náhradních nožíků
Během používání jsou vždy na dosah

Akumulátorový trimmer 
SmallCut 23/18V P4A
Perfektní řešení pro okraje trávníku a úzké travnaté 
oblasti, kam se sekačka nedostane

Extrémně lehký 1,6 kg
Pro snadnou manipulaci / práci

Skvělá ergonomie / druhá rukojeť
Pro perfektní uchopení

Doba chodu max. 40 minut 
S akumulátorem 2,0 Ah v sadě připravené k okamžitému použití

Poháněno akumulátorem 
POWER FOR ALL 
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Akumulátorové střihací kopí

Název výrobku Akumulátorové střihací kopí EasyCut 110/18V P4A
– sada k okamžitému použití 

Akumulátorové střihací kopí EasyCut 110/18V P4A
– bez akumulátoru

Číslo výrobku 14772-20 14772-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970632201 970632301
Počet ks v balení / paletová jednotka  1  / 36  1  / 36
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Počet střihů na jedno nabití 400 střihů
Max. průměr větve 28 mm
Celková délka 110 cm
Délka dosahu Do 2,5 m
Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Hmotnost 2,3 kg 1,9 kg
Obsah balení Vč. systémového akumulátoru PBA 18V/36 P4A,

vč. nabíječky AL 1810 CV
–

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory a nabíječky (pokud 
jsou prodávány s výrobkem) jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.42 AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY



Akumulátorové trimmery a nůžky na živý plot

Název výrobku Akumulátorový trimmer 
SmallCut 23/18V P4A 
– sada k okamžitému použití

Akumulátorový trimmer 
SmallCut 23/18V P4A 
– bez akumulátoru

Akumulátorové nůžky na živý 
plot EasyCut 23/18V P4A 
– sada k okamžitému použití

Akumulátorové nůžky na živý 
plot EasyCut 23/18V P4A 
– bez akumulátoru

Číslo výrobku 14702-20 14702-55 14733-20 14733-55

EAN kód

Husqvarna obj. č. 970575901 970576001 970576101 970576201

Počet ks v balení / paletová jednotka  1  / –  1  / –  1  / –  1  / –

Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton

Průměr sečení 230 mm –

Včetně akumulátoru • – • –

Včetně nabíječky • – • –

Typ akumulátoru Li-Ion – Li-Ion –

Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,0 Ah – 18 V Li-Ion / 2,0 Ah –

Hmotnost 2,0 kg 1,6 kg 2,3 kg 1,9 kg

Obsah balení Vč. systémového akumulátoru 
P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky 
P4A Al 1810 CV

– Vč. systémového akumulátoru 
P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky 
P4A Al 1810 CV

–

Název výrobku Akumulátorové teleskopické 
střihací kopí 
HighCut 250/18V P4A
– sada k okamžitému použití 

Akumulátorové teleskopické 
střihací kopí 
HighCut 250/18V P4A
– bez akumulátoru

Akumulátorové teleskopické 
střihací kopí 
HighCut 360/18V P4A
– sada k okamžitému použití 

Akumulátorové teleskopické 
střihací kopí 
HighCut 360/18V P4A
– bez akumulátoru

Číslo výrobku 14774-20 14774-55 14776-20 14776-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970632501 970632601 970632801 970632901
Počet ks v balení / paletová jednotka  1  / 24  1  / 24  1  / 24  1  / 24
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Počet střihů na jedno nabití 400 střihů 400 střihů
Max. průměr větve 28 mm 28 mm
Celková délka Plynule nastavitelná 210–250 cm Plynule nastavitelná 320–360 cm 
Délka dosahu Do 4,0 m Do 5,0 m
Včetně akumulátoru • – • –
Včetně nabíječky • – • –
Typ akumulátoru Li-Ion – Li-Ion –
Hmotnost 3,8 kg 3,4 kg 4,5 kg 4,1 kg
Obsah balení Vč. systémového akumulátoru 

PBA 18V/36 P4A,
vč. nabíječky AL 1810 CV

– Vč. systémového akumulátoru 
PBA 18V/36 P4A,
vč. nabíječky AL 1810 CV

–
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Výkonný motorSystém pro sečení a sběr
Vysoký točivý moment a účinnost pro 
maximální pracovní dobu a nejlepší vý-
sledky sečení i při častém používání.

Perfektní sečení trávy, efektivní sběr
Rovnoměrný a čistě posečený trávník a vý-
razně více posečené trávy ve sběrném koši.

QuickFit Plus ErgoTec & ErgoTec Plus  
Pro pohodlnou a nenamáhavou práci 
a fl exibilní manévrování.

Pro jednoduché nastavení výšky sečení.

Akumulátorové sekačky na trávu jsou s téměř 50% růstem prodeje* žádané jako nikdy předtím 
Jedinečný, samostatný výrobek v rámci Aliance POWER FOR ALL 
Sortiment výrobků pokrývajících všechny velikosti trávnatých ploch: od malých až po velké
Vstup do nového segmentu se sekačkou s pracovní šířkou 30 cm s ohledem na trend 
městského zahradničení
Zákazníci oceňují dobrou kvalitu a spolehlivost sekaček na trávu GARDENA

* GfK Jan.-Dez. 2021 vs. PY, EU4, PM, Sales value, cordless Lawn Mowers 

Nový sortiment akumulátorových sekaček pokrývá nejdůležitější šířky sečení: 30 cm, 32 cm a 37 cm. 
Tímto rozšířeným produktovým portfoliem pro malé i velké zahrady je oslovován neustále rostoucí trh. 
Všechny nové sekačky na trávu jsou poháněny akumulátorem POWER FOR ALL a přesvědčí silným 
výkonem, vynikající ergonomií a snadnou manipulací.

Díky nové výkonné a spolehlivé řadě sekaček na trávu

Snadná péče o trávník
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Výkonný akumulátor P4A
2x 18 V / 4,0A h = výkon 36V 

Součástí sady jsou dva výkonné akumulátory P4A

Nová Basic PowerMax 30/18V P4A

Nová všestranná PowerMax 32/18V P4A

Nová Premium PowerMax 37/36V P4A

Jednoduché a kompaktní velikosti.
Velké výsledky na menších trávnících.

Univerzální řešení s velkým řezným výkonem 
pro každý trávník

Výkonná a pohodlná. Prémiová péče 
o váš trávník.

Poháněna akumulátorem 
POWER FOR ALL 

1x 18 V / 4,0 Ah 
v sadě připravené 

k okamžitému použití

Snadné manévrování
Dostane se bez námahy na těžko dostupná místa

Lehká a kompaktní
Snadná přeprava, minimální 
úložný prostor

Ideální pro malé a členité trávníky
Až do 150 m²

Rukojeť ErgoTec
Pro přirozenou polohu rukou 
a práci bez námahy

Čistý a rovnoměrný 
střih 
na travnatých plochách 
do rozlohy max. 200 m² 

Centrální nastavení výšky 
QuickFit Plus
Jednoduché stisknutí jednoho tlačítka pro 
nastavení výšky ve 4 úrovních 35–65mm

Centrální nastavení výšky seče-
ní QuickFit Plus
Jednoduchým stisknutím jednoho 
tlačítka pro nastavení výšky 
ve 4 polohách 35–65 mm

Teleskopická rukojeť
Vhodná pro uživatele 

jakékoliv tělesné výšky

Efektivní sběr a zhutňování
Ušetříte čas tím, že budete koš 
méně často vyprazdňovat

Pro perfektní výsledek sečení
na větších travnatých plochách 
do 350 m² díky přesným nožům

Rukojeť ErgoTec Plus
Pro fl exibilní polohu rukou 
a práci bez námahy

LED indikátor v rukojeti
Během práce můžete vždy 

sledovat stav nabití

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory a nabíječky (pokud 
jsou prodávány s výrobkem) jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

Akumulátorové sekačky na trávu PowerMax
Dokonale posečený trávník a efektivní 
sběr na jakémkoliv typu trávníku
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Indikátor úrovně 
naplnění koše

Vždy víte, kdy je potřeba 
koš na trávu vyprázdnit 

Textilní box 
na trávu
o objemu 45 l

Skládací rám
Pro prostorově úsporné 
skladování a pohodlnou 
přepravu

Elektrické sekačky
PowerMax 32/1200 a PowerMax 37/1800
Pro středně velké až velké travnaté plochy

Pohodlná a ergonomická rukojeť
Zajišťuje pohodlnou a fl exibilní práci

Teleskopická rukojeť
Vhodné pro uživatele 
všech tělesných výšek

Účinný sběr Perfektní výsledky sečení

Díky řízené cirkulaci vzduchu a ideálně 
umístěnému sběrnému koši se sesbírá 
podstatně více trávy, což snižuje frek-
venci vyprazdňování během sečení.

Rovnoměrně a čistě posečený trávník 
díky dvojitým kaleným nožům s přes-
ným výbrusem.

QuickFit Plus ErgoTec & ErgoTec Plus

Ergonomický tvar umožňuje přirozenou 
polohu rukou; sekačku můžete bez ná-
mahy a pohodlně tlačit i po delší dobu.

Pouhým stisknutím tlačítka pro nastavení 
výšky sečení lze navolit výšku 35 / 45 / 
55 / 65 mm.

QuickFit Plus 
Centrální nastavení výšky sečení, 
jednoduše stisknete tlačítko 35 / 

45 / 55 / 65 mm

Ideální pro středně velké 
trávníky do 300 m2

Optimální pro velké 
trávníky do 500 m2

Eletrické – jednoduché – vynikající
Nové elektrické sekačky na trávu s šířkou záběru 32 cm a 37 cm poskytují optimální sběr trávy a vynikající 
výsledky sečení. Vyznačují se snadným používáním, ergonomickou konstrukcí a spolehlivostí.

Nové výkonné a ergonomické elektrické sekačky na trávu
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Název výrobku Akumulátorová sekačka 
PowerMax 37/36V P4A
– sada k okamžitému použití1

Akumulátorová sekačka 
PowerMax 37/36V P4A
– bez akumulátoru1 

Elektrická sekačka
PowerMax 32/1200 G2

Elektrická sekačka
PowerMax 37/1800 G2

Číslo výrobku 14638-20 14638-55 14633-20 14637-20

EAN kód

Husqvarna obj. č. 970586401 970586501 970586201 970586301

Počet ks v balení / paletová jednotka 1 / 4 1 / 4 1  / 9 1 / 4

Doporučená travnatá plocha 350 m² max. 300 m² max. 500 m² max.

Výkon 2 x 18V Li-Ion / 4.0 Ah = 36V Power 1,200 W 1,800 W

Šířka sečení 37 cm 32 cm 37 cm

Objem sběrného koše 45 l 30 l 45 l

Centrální nastavení výšky sečení 4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm 4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm 4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm

Obsah balení Vč. 2x systémový akumulátor 
P4A PBA 18V/72, vč. rychlona-
bíječky P4A AL 1830 CV

– – –

Název výrobku Akumulátorová sekačka 
PowerMax 30/18V P4A
– sada k okamžitému použití

Akumulátorová sekačka 
PowerMax 30/18V P4A
– bez akumulátoru

Akumulátorová sekačka 
PowerMax 32/18V P4A 
– sada k okamžitému použití 

Akumulátorová sekačka 
PowerMax 32/18V P4A
– bez akumulátoru

Číslo výrobku 14630-20 14630-55 14632-20 14632-55

EAN kód

Husqvarna obj. č. 970585801 970585901 970586001 970586101

Počet ks v balení / paletová jednotka 1 / 9 1 / 9 1 / 9 1 / 9

Doporučená travnatá plocha 150 m² max. 200 m² max.

Šířka sečení 30 cm 32 cm

Objem sběrného koše 25 l 30 l

Centrální nastavení výšky sečení Axiální, 3 polohy 35 / 50 / 65 mm 4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm

Obsah balení Vč. systémového akumulátoru 
P4A PBA 18V/72, vč. nabíječky 
P4A AL 1810 CV

– Vč. systémového akumulátoru 
P4A PBA 18V/72, vč. nabíječky 
P4A AL 1810 CV

–

1

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory a nabíječky (pokud 
jsou prodávány s výrobkem) jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

1
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Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut
Bez přívodní šňúry, praktické, kompaktní a lehké – perfektní fi nální úprava okrajů 
trávníku a menších keřů nebo buxusu

Výměna nožů bez 
nářadí

Nůžky na trávu a keře
2 v 1

Rychlé, extrémně snadné a bezpečné – 
nože lze snadno vyměnit podle 
individuálních potřeb.

Všechny modely ClassicCut Li a ComfortCut 
Li lze upravit pro použití jako nůžky na trávu 
nebo nůžky na buxus a keře.

Sklopná pohodlná 
rukojeť

Dobíjecí akumulátor

Praktické dobíjení přes USB-C. Zajišťuje ergonomickou 
a pohodlnou práci.

Otočná rukojeť
Nastavitelná do ideální polohy ruky

Nabíjení přes USB-C

Pohodlná sklopná rukojeť

2 v 1 extrémně snadná
výměna nožů
Snadné používání a pohodlí

Nůžky na trávu 
s kluznou deskou

Pro dokonalý střih a vyso-
kou bezpečnost

Perfektní ergonomie
Pro snadnou manipulaci a lepší ovládání

LED indikace stavu nabití
Prázdný stav ukazuje, že je 

akumulátor vybitý

Akumulátorové nůžky na trávu
Nejprodávanější nůžky na keře a trávu GARDENA pro tvarování nebo střih malých živých plotů, nyní 
s USB nabíječkou. Přesný střih s přidaným komfortem díky napájení z akumulátoru.

Pro střih trávy a keřů, s dobíjecím akumulátorem
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Název výrobku Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut  Li Akumulátorové nůžky na trávu a keře  ComfortCut  Li
Číslo výrobku 9885-20 9888-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970623301 970623701
Počet ks v balení / paletová jednotka  3   / 108  3   / 108
Doba chodu akumulátoru 50 min max. 80 min max.
Počet m za dobu chodu 800 m okrajů trávníku max. 1 400 m okrajů trávníku max.
Šířka střihu (nože na trávu) 8 cm 8 cm
Rychlá výměna nožů bez nářadí • •
Pohodlná sklopná rukojeť – •
Obsah balení Vč. nožů na trávu a buxus, vč. nožů na keře, vč. chrániče nožů, vč. USB-C kabelu (síťový adaptér není součástí balení)

Nůžky na trávu pro střih okrajů 
trávníku

S teleskopickou násadou pro 
práci ve vzpřímené poloze

Nůžky na keře pro tvarování 
buxusu a malých keřů

Název výrobku Akumulátorové nůžky 
na trávu ClassicCut Li

Akumulátorové nůžky 
na trávu ComfortCut Li

Akumulátorové nůžky 
na trávu ClassicCut  Li Set

Akumulátorové nůžky 
na trávu ComfortCut Li Set

Číslo výrobku 9884-20 9887-20 9886-20 9889-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970623201 970623601 970623501 970624001
Počet ks v balení / paletová jednotka 3  / 120  3   / 129  3   / 24  3   / 24
Doba chodu akumulátoru 50 min max. 80 min max. 50 min max. 80 min max.
Počet m za dobu chodu 800 m okrajů trávníku max. 1 400 m okrajů trávníku max. 800 m okrajů trávníku max. 1 400 m okrajů trávníku max.
Šířka střihu (nože na trávu) 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm
Rychlá výměna nožů bez nářadí • • • •
Pohodlná sklopná rukojeť – • – •
Obsah balení Vč. nožů na trávu a buxus / vč. chrániče nožů / vč. kabelu USB-C 

(síťový adaptér není součástí dodávky)
Vč. nožů na trávu a buxus, vč. koleček pro akumulátorové nůžky 
na trávu, vč. teleskopické rukojeti, vč. chrániče nožů, vč. USB-C kabelu 
(síťový adaptér není součástí dodávky)
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Název výrobku Nůžky AssistCut
Č. výrobku 12222-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970534801
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 700
Způsob balení  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení 
Max. průměr střihu 25 mm
Celková délka 269 mm
Celková hmotnost 500 g
LED indikátor stavu nabití •
Power + 5x větší síla
Princip stříhání Bypass
Přesně broušené nože Made in Germany
Materiál nožů Nerezová ocel
S drážkou na odvod mízy •
Ergonomicky tvarované rukojeti •
Variabilní šířka otevření rukojetí 2 polohy
Typ akumulátoru / výkon Li-Ion / 3,6 V
Použití Ideální pro střih zeleného dřeva
Zvláštnosti Inteligentní senzor vám v případě potřeby poskytne extra sílu
Obsah Vč. kabelu USB-C pro nabíjení (adaptér není součástí balení)

ENGINEERED
IN GERMANY

*Po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky/.

  GARDENA AssistCut – nůžky 
podporované akumulátorem 
Extra síla pro působivý střih
GARDENA akumulátorové zahradní nůžky AssistCut poskytují výkonnou pomoc, střih za střihem. 
Jakmile inteligentní senzor na nůžkách zaznamená odpor, zapne se integrovaný motor a podpoří 
vás až 5násobným extra výkonem. Znatelná pomoc výrazně usnadňuje každý střih. Tímto 
způsobem lze bez námahy stříhat větve až do průměru 25 milimetrů.
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GARDENA marketingová podpora

2 druhy visaček
Zvýrazňují existenci Aliance 
POWER FOR ALL a výhody 
nového akumulátorového 
systému.

Prospekt o akumulátorových 
výrobcích
Kompletní přehled všech výrobků 
GARDENA POWER FOR ALL.

Aliance POWER FOR ALL
Navigační panel akumulátorového 
systému je ústředním bodem 
poradenství a ukazuje, jak vybrat 
správný výrobek.
Poutače s podrobnými informace-
mi o výhodách a nových možnos-
tech akumulátorů aliance POWER 
FOR ALL.

Obal
Obal je velmi důležitým zdrojem 
informací. Proto na něm zákazníci 
najdou vše, co je může přimět 
k rozhodnutí výrobek si koupit.

Produktové štítky
Štítky jsou připevněny u jednotlivých 
výrobků v polici a vysvětlují všechny 
výhody a technická data napříč všemi 
akumulátorovými výrobky 18V.

Přehledné rozvržení děrované stěny pomáhá nakupujícím rychle se zorientovat a najít sortiment, 
o který mají zájem.

GARDENA internetové 
stránky / online
Informace o výrobcích na in-
ternetových stránkách a také 
cílené příspěvky na různých 
kanálech sociálních médií 
podporují prodej akumulátoro-
vého systému GARDENA 18V 
POWER FOR ALL.

Prospekt o akumulátorov

Passion powered 

by GARDENA

Battery Products

Extremely lightweight
and incredibly manoeuvrable.

Nothing to empty: Thanks to the 
mulching function the fine grass clip-
pings can be left on the ground and 
serve as natural fertilizer. No need to 
dispose of the grass clippings, saves 
time and effort. 

GARDENA system battery 
included; charge at any time 
without memory effect.

BATTERY LAWNMOWER
HandyMower 22/18V 
READY-TO-USE SET
Light, manoeuvrable, compact
Perfect for small gardens

47412-11 INT
*After registration at gardena.com/registration within 3 months after purchase. Batteries and chargers 
( if sold with the product) are excluded. Warranty conditions at gardena.com/warranty.

Battery run time 25 min. max.

m² per run time 50 m²

LED battery indicator Yes

Cutting width 22 cm

Cutting height adjustment Central  
3 stages: 30 - 50 mm

Battery and charger included Yes

Battery type Li-Ion

Battery power 18 V

Battery power 2.5 Ah

Weight 4.7 kg

Article No. 14620-20

EAN 4078500054157

BATTERY LAWNMOWER 
HandyMower 22/18V 
READY-TO-USE SET
Light, manoeuvrable, compact
Perfect for small gardens   

100+ Tools 
One battery for

A part of GARDENA 18V POWER FOR ALL Battery System
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Enhanced intelligence with

** Zažijte úplný smart zážitek s naší 
řadou GARDENA smart.

* LONATM Intelligence je použitelná 
pouze u modelů smart SILENO city 
a smart SILENO life.

GARDENA robotické sekačky
Inteligentní robotická sekačka. SILENO.
Robotické sekačky GARDENA jsou inteligentní zařízení, které disponují funkcemi Full Connect, AI-precise 
a Auto Weather & Terrain a jsou nejtišší ve své třídě. Naše sekačky smart SILENO jsou vybaveny hardwarem 
nazvaným LONATM Intelligence, který umožňuje lokalizaci a navigaci vaší robotické sekačky.* Objevte další 
úroveň chytré péče o trávník s funkcí Location Tracking, Garden Mapping, Zone Management, 
Area Protect a mnoha dalšími, které budou následovat.

    + EX
PE

RIE

NCE | ERFAHRUNG | EXPÉRIENCE     

YEARS | JAHRE | A

NS

5

Full Connect
Plné připojení i vzájemné 
propojení v rámci smart 

systému GARDENA. O vaši 
zahradu je postaráno, ať 

jste kdekoliv.**

AI-precise
LONA™ Intelligence* se učí, 
mapuje a přizpůsobuje vaší 

individuální zahradě.

Pro-silent
Nejtišší, nejlepší 

ve své třídě.

Auto Weather 
& Terrain

SILENO funguje za všech 
povětrnostních podmínek, 
za deště i slunce, na jed-

noduchých i členitých 
trávnících.

Jako součást naší řady smart SILENO jsme v roce 2022 úspěšně spustili funkci LONA™ 
Intelligence, což vedlo k 5hvězdičkovým recenzím od uživatelů.
S ohledem na naše zákazníky se bude LONA™ Intelligence z důvodu optimalizace 
údržby trávníku neustále vyvíjet a poskytovat ještě více funkcí.
Díky technologii Bluetooth® a smart technologii uspokojuje tato inovativní řada širokou 
škálu potřeb zákazníků.
Sortiment si poradí se vším: od malých až po velké trávníky (250 m² – 1 500 m²).
GARDENA jako lídr v oblasti inovací vyvíjí technická řešení zaměřená na úkoly podle 
specifi ckých potřeb zákazníků.
GARDENA SILENO zapůsobí na zákazníky jako nejtišší robotická sekačka ve své třídě.
Vynikající poprodejní servis je klíčovým faktorem, který zákazníci v procesu 
rozhodování zvažují.
GARDENA je mezi zákazníky uznávána jako vedoucí značka a dosáhla u nich silného 
povědomí.

Zdroj: Qualitative research in France and Germany, GARDENA, 2019.52 ROBOTICKÉ SEKAČKY



Bluetooth®

Full Connect
Úplné připojení ke GARDENA smart systému: zavlažovací počítače, zavlažovací zařízení a čerpadla.
Všechna zařízení můžete ovládat najednou pro plně automatizovanou zahradu.

Smart Home
Možnost ovládání sekačky SILENO hlasem pomocí Alexa.

EasyApp Control
Snadný způsob propojení vaší sekačky SILENO s aplikací GARDENA. Odkudkoliv Do 10 m

EasyConfi g
Snadné nastavení s nápovědou.

Auto Schedule
SILENO přesně ví, kdy a jak trávník sekat.

Technologie založená na umělé inteligenci se sledováním polohy, která se 
používá k učení, mapování a přizpůsobování jednotlivým zahradám.
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Naše řada smart robotických sekaček SILENO přichází s funkcí LONATM Intelligence, která umožňuje lokalizaci 
a navigaci. Jde o technologii založenou na umělé inteligenci se sledováním polohy, která se učí, mapuje 
a přizpůsobuje individuálním zahradám.
V rámci aktualizací smart aplikace GARDENA se bude LONATM Intelligence neustále vyvíjet a poskytovat našim 
zákazníkům i v nadcházejících letech další vzrušující a užitečné funkce.

GARDEN MAPPING (MAPOVÁNÍ ZAHRADY)
LONATM Intelligence se naučí uspořádání vaší 

zahrady.

ZONE MANAGEMENT (SPRÁVA ZÓN)
LONATM ví, kde sekat méně často nebo častěji, 

na základě uživatelsky defi novaných zón nastavených 
prostřednictvím aplikace.

AREA PROTECT (NESEKANÁ MÍSTA)
LONATM umožňuje defi novat „zakázané“ zóny.

LOCATION TRACKING (SLEDOVÁNÍ POLOHY)
LONATM umožňuje přesně určit polohu vaší sekačky 

SILENO v reálném čase.

Další úroveň chytré péče o trávník: LONA™Intelligence

Objevte robotické sekačky GARDENA smart a Bluetooth®



Název výrobku smart robotická sekačka
SILENO city 500 – sada

smart robotická sekačka
SILENO life 750 – sada

smart robotická sekačka
SILENO life 1000 – sada

smart robotická sekačka
SILENO life 1500 – sada

Číslo výrobku 19602-72 19701-72 19702-72 19704-72
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970550307 970571907 970550407 970573207
Počet kusů v balení 1 1 1 1
Způsob balení 4-barevná displejová krabice
Doporučená travnatá plocha < 500 m² < 750 m² < 1 000 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 přes aplikaci Aplikace GARDENA smart. Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro smartphony, tablety a web
Požadavky Wi-Fi router a přístup k internetu, smartphone, tablet nebo počítač

Celá řada připojena přes aplikaci
Přehled robotických sekaček GARDENA

Pro trávníky do 600 m2 Pro trávníky do 1 250 m2 Pro trávníky do 1 500 m2

250 m2 600 m2 750 m2 1,000 m2 1,250 m2 1,500 m2

SILENO life 
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500 m2

SILENO city SILENO minimo 



     

GARDENA marketingová podpora
Děrovaná stěna s robotickými sekačkami
Jasná struktura děrované stěny podle velikosti trávníku, pomáhá nakupujícím rychle vybrat správný model.

Obal
Obal v tmavých barvách odráží nový přístup 
a obsahuje všechny relevantní informace 
o výhodách výrobku a možnostech připojení.

Poutač do děrované stěny
Visačka (LONA)
Ukázka výhod 
LONA Technology

Modulární displej pro druhotné umístění 
Modulární řešení ve formě kovových displejů. 
Plakáty na pozadí mají zakřivený tvar, který v obchodě 
upoutá pozornost. Displej nabízí následující informace: 
LONA komunikaci, vlastnosti kategorií a tabulku zdůrazňující  
výhody a možnosti řady smart a Bluetooth®.

1 paletový displej pro robotické sekačky 
Nabízí prostor pro max. 4 krabice.
Vč. 7 háků a police pro umístění příslušenství 
pro robotické sekačky.

1/2 paletový displej 
pro robotické sekačky 
Nabízí prostor pro 2 krabice.
Vč. 3 háků a police pro umístění 
příslušenství pro robotické sekačky.

1paletový rohový displej 
pro robotické sekačky

+ =

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

2x karty k robotickým sekačkám
Interaktivní POS pro sortiment robotických 
sekaček smart a Bluetooth® SILENO.
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ZoneProtect 
Akumulátorový vysílač signálu na ohraničení nesekané plochy, který lze umístit kamkoliv v rámci sekaného 
trávníku. Signál vytvoří nezávislý ostrůvek kolem místa nebo překážky. Není nutné připojení na ohraničující vodič.

Prostor pro uložení kabelu
Přihrádka pro kabel

LED 
Pro indikaci stavu akumulátoru 
a signálu smyčky

Otvory pro upevnění do země
Pro upevnění základny k zemi 
pomocí kolíků  
(nejsou součástí balení)Rozhraní

Pro drátové konektory

Provoz na akumulátorNesekaná místa 
LED indikátor potvrzuje úroveň nabití akumulátoru.
Nabíjí se pomocí USB kabelu (je součástí balení) 
a akumulátor vydrží na jedno nabití cca 31 dní. 
Pokud je akumulátor vybitý, sekačka SILENO se 
automaticky zastaví.

Chytré příslušenství pro vytvoření zóny bez sekání 
pro vaši sekačku SILENO. ZoneProtect se instaluje 
kolem oblastí, které chcete chránit, jako je např. 
hřiště pro děti, nově vysetá tráva nebo místo 
s domečkem pro ježky.

Snadná instalace
Pomocí kabelů, skob a konektorů, které jsou součástí 
instalační sady SILENO, vytvoříte dočasnou zónu bez 
sečení až do max. 15 metrů. 

Název výrobku ZoneProtect
Číslo výrobku 15021-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970525601
Počet kusů v balení 1
Způsob balení 4-barevný displejový karton, s euro otvory
Použití Flexibilní a dočasné vyloučení travnatých ploch ze sečení
Použitelné s SILENO minimo, SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life
Obsah 1 vysílač signálu ZoneProtect vč. akumulátoru a USB nabíjecího kabelu
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Objevte náš sortiment výrobků smart:

smart SILENO city smart SILENO life smart senzor smart zavlažovací počítač

smart automatické čerpadlo 
pro dům a zahradu

smart zásuvkasmart řízení zavlažování*
*Více podrobných informací najdete na straně 13.

Připojit. Ovládat. Vzkvétat.
GARDENA smart system se neustále vyvíjí a doplňuje o nové funkce, které uživatelům nabízejí ještě více 
možností. Aplikace GARDENA smart je jednou z nejoblíbenějších a nejlépe hodnocených aplikací v kategorii 
Smart Home & Garden. Co se týče chytrého zavlažování nebo sečení zahrady, systému GARDENA smart 
důvěřují stovky tisíc uživatelů.

Smart systém, který inteligentně seče, zavlažuje a pečuje o vaši zahradu.

Nyní může každý zahrádkář dopřát svému zelenému prostoru zaslouženou péči. Rozkvetlé květinové záhony, 
perfektně střižený a svěží trávník nebo osvětlená terasa – GARDENA smart system realizuje zahradní sny 
dotykem jednoho prstu. Naše výrobky z řady smart zařízení, ovládané pomocí aplikace GARDENA smart, jsou 
propojeny a vzájemně se ovlivňují, aby poskytovaly optimální péči o jakoukoliv zahradu.

GARDENA smart system

Připojené 
přes aplikaci
Kdykoliv.
Odkudkoliv.
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Aplikace GARDENA smart, uvedená na trh v roce 2016, se dobře etablovala a na trhu se stala vedoucí aplikací, 
která umožňuje plnou kontrolu nad propojenou zahradou pomocí inovativních smart zařízení.

EasyApp Control
Snadný způsob, jak ovládat vaši zahradu odkudkoliv 
pomocí aplikace GARDENA smart. Postarejte se o svou 
zahradu, ať jste kdekoliv.

Auto Schedule
O to, aby byla vaše zahrada v pořádku, se v aplikaci 
GARDENA smart postará asistent plánování. Pomocí 
plánování na dálku budete mít vše pod kontrolou: kdy sekat 
trávník, zavlažovat rostliny a další, ať budete kdekoliv.

EasyConfi g
Snadné nastavení s nápovědou. Při nastavení vašeho 
vlastního smart systému vám aplikace GARDENA smart 
poskytuje návod krok za krokem. Se srozumitelnými ilust-
racemi, tipy a užitečnými průvodci nastavením.

Předpověď počasí
Blíží se déšť? Aplikace GARDENA smart přizpůsobí vaše 
plány podle údajů z předpovědi počasí.

Knihovna rostlin
Objevte vše, co potřebujete vědět o rostlinách, od infor-
mací, kdy kvetou, až po klima, ve kterém se jim daří. Nyní 
nově s rozpoznáváním rostlin podle fotografi e.

LONATM Intelligence
Další úroveň chytré péče o trávník: technologie založená 
na umělé inteligenci se sledováním polohy, která se učí, 
mapuje a přizpůsobuje jednotlivým zahradám. K dispozi-
ci pouze ve smart robotických sekačkách SILENO.

smart Home
Smart Home se snoubí se smart zahradou. Integrujte 
chytrá zahradní zařízení do svého Apple HomeKit 
nebo je ovládejte hlasem pomocí Amazon Alexa.

smart Sensor       
Smart senzor sleduje teplotu a vlhkost půdy ve vaší zahra-
dě z důvodu optimalizace zavlažování a úspory vody.

GARDENA s aplikací, která je již dnes nabitá úžasnými funkcemi, se neustále snaží posouvat smart zahradničení 
na další úroveň. V roce 2022 jsme implementovali dosud největší aktualizaci aplikace GARDENA smart s nově 
navrženým uživatelským rozhraním. Některé z nových funkcí aplikace, které jsme představili, jsou…

1. Nové rozložení funkcí nastavení  
Shrnuje všechny sekundární funkce 
na jednom místě

2. Změna umístění navigačního panelu 
ve spodní části 
Cílem bylo zviditelnit a snadno zpřístupnit všechny 
primární funkce aplikace a zlepšit ergonomii při 
používání aplikace (nabídka nyní ovladatelná palcem) 

3. Nová funkce v knihovně rostlin
Snadno rozpoznáte rostliny ve vaší zahradě 
podle obrázku.

Aplikace GARDENA smart realizuje zahradní sny 
dotykem jediného prstu

NASTAVENÍ

NAVIGACE
VE SPODNÍ 

ČÁSTI

NOVÁ 
FUNKCE

GARDENA se nezastaví.
S ohledem na naše nakupující budeme v budoucnu 
smart systém rozšiřovat a vylepšovat.



Abychom usnadnili našim zákazníkům lépe se zorientovat v systému GARDENA smart, aktualizovali jsme stávající POS 
v rámci kampaně Connect. Control. Thrive. – Chytré řešení, které umí posekat, zalévat a starat se o vaši zahradu. 
Celý koncept je založen na způsobu, jakým zákazníci postupují při výběru inteligentních výrobků.

GARDENA marketingová podpora

Prospekt smart system
Kompletní přehled všech výrobků 
z řady smart system.

1/2 paletový displej smart system

Poutač do děrované stěny 
smart system
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1 paletový displej smart system



GARDENA je v oblasti stříhání značkou č. 1 v Evropě

Více než 45 let zkušeností s vývojem vynikajících střihacích nástrojů
Nové výrobky pro využití na balkonech a terasách
Výrobky speciálně navržené pro sklizeň zeleniny a bylinek
Vysoce kvalitní střihací nástroje se zárukou 25 let
Obal vyrobený ze 100% recyklovatelného kartonu
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Micro-Cutting
Sortiment výrobků určených pro sklizeň bylinek a zeleniny

pending

GARDENA MicroCutting. Dopřejte svým rostlinám tu nejlepší péči, 
s naší řadou přesných nástrojů.
Vášniví zahrádkáři věnují pěstování vlastních rostlin spoustu času, úsilí a úcty.
Lidé si na celém světě, i na těch nejmenších balkonech či terasách, pěstují pro zachování svého 
zdraví, vlastní potraviny. A nejedná se jen o trend, je to udržitelný životní styl, který nabývá 
na důležitosti.
GARDENA, jakožto značka číslo jedna v oblasti stříhání, nabízí na všechny druhy stříhání a řezání 
rostlin ten správný nástroj. Dopřejte svým vypěstovaným rostlinám tu nejlepší péči.

Opatrné zacházení

VeggieCut FreshCut GripCut MultiCutMultiCutHerbCutG i C

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
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VeggieCut
Skvělý pro sklizeň, čištění a loupání zeleniny

Materiál bezpečný pro potraviny, 
vhodný do myčky

Přesný a čistý řez
Ostrý, úzký a špičatý nůž pro čistý řez až do špičky

Vysoce kvalitní nerezová ocel
Nůž vyrobený z nerezové oceli

Dlouhá životnost
GARDENA nabízí na všechny produkty 
MicroCutting záruku v trvání 25 let

Dlouhá životnost
Nůž vyrobený z nerezové oceli

Vždy po ruce
S praktickým pouzdrem na opasek

Bezpečná neklouzavá rukojeť
S měkkými prvky

Čistý a snadný řez
Srpovitě tvarovaný a ostrý nůž

Uložení
Snadné pověšení

Vždy ostrý
Včetně brousku v pouzdře

ErgoTec
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FreshCut 
Ideální pro sklizeň bobulovin, bylinek, odkvetlých květin – 
zvláště vhodné pro jemnou práci, přesné a ostré

Bezpečné pro potraviny a vhodné 
do myčky nádobí

Dlouhá životnost
Nože vyrobené z nerezové oceli

Snadné a bezpečné blokování
Zamykací mechanismus 
se ovládá jednou rukou

Bezpečné neklouzavé rukojeti
S měkkými prvky

Snadné skladování
S touto bezpečnostní 
krytkou

ErgoTec

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.

Pohodlná práce
Vhodné pro praváky 
i leváky

PRECISE
CUT Přesný řez

Ostré, úzké nože pro čistý střih až do špičky

Jmenovky pro bylinky
Označte si jednotlivé rostliny, 
jako je zelenina, bylinky a další, 
pomocí jmenovek
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pending

GripCut
Stříhání a přidržení, když je druhá ruka plná, 
například drží sítko, salátovou mísu nebo sklenici

Bezpečné pro potraviny a vhodné 
do myčky nádobí

Funkce přidržení
Stříhání a uchopení, 
když druhá ruka není volná

Snadné a bezpečné blokování
Zamykací mechanismus 
se ovládá jednou rukou

Dlouhá životnost
Nože vyrobené z nerezové oceli

Bezpečná neklouzavá rukojeť
S měkkými prvky

ErgoTec

Snadné čištění
Držák lze snadno demontovat

Pohodlná práce
Pro praváky i leváky
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HerbCut 
Ideální pro dřevnaté bylinky, jako je rozmarýn, šalvěj nebo tymián

1Plastové prvky vyrobené z > 70 % recyklovaného plastu

Pohodlná práce
Pro praváky i leváky

Držák
Pro snadné zavěšení na květináč

Strhávač lístků
Ideální pro rozmarýn

>70%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

Bezpečné pro potraviny a vhodné 
do myčky nádobí

Přesné a silné
Nože vyrobené z nerezové oceli

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
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MultiCut
Perfektní pro otevírání obalů, stříhání papíru a například provazů

>70%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

Ostré a silné
Nože vyrobené z nerezové oceli

a silné
vé oceli

1Plastové prvky vyrobené z > 70 % recyklovaného plastu

Bezpečné pro potraviny a vhodné 
do myčky nádobí

Pohodlná práce
Pro praváky i leváky
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Název výrobku VeggieCut FreshCut FreshCut se jmenovkami – sada GripCut
Číslo výrobku 12211-20 12212-20 12212-36 12213-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970655301 970655401 970656001 970655601
Počet ks v balení / paletová jednotka 10 / – 10 / – 5 / – 10 / –
Způsob balení 4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 4-barevná informační karta   4-barevná informační karta  
Prodej / info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení 
Přesně broušené nože • • • • 
Materiál nožů Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel
Délka nožů 84 mm 47 mm 47 mm 45 mm
Celková délka 200 mm 159 mm 159 mm 156 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • • • 
Pro leváky i praváky • • • •
Jednoruční bezpečnostní uzávěr – • • • 
Použití Pro sklizeň, čištění a loupání 

zeleniny
Pro sklizeň bobulovin, čerstvých 
bylinek, odkvetlých květin. Vhodné 
zejména pro jemnou práci

Pro sklizeň bobulovin, čerstvých 
bylinek, odkvetlých květin. Vhodné 
zejména pro jemnou práci

Když druhá ruka není volná, např. 
drží síto, salátovou mísu nebo 
koktejlovou sklenici

Zvláštnosti Čistý a snadný řez, srpovitý 
a ostrý nůž

Přesné a ostré nůžky pro čistý 
střih až do špičky

Přesné a ostré nůžky pro čistý 
střih až do špičky

Řezání a přidržení v jednom 
kroku. Odnímatelný držák pro 
snadné čištění

Obsah Vč. pouzdra s brouskem, který 
udržuje nůž trvale ostrý

Vč. chrániče pro skladování Vč. 3 jmenovek v různých 
barvách

–
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Název výrobku HerbCut HerbCut s držákem – sada MultiCut
Číslo výrobku 12214-20 12214-36 12215-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970655701 970655801 970655201
Počet ks v balení / paletová 
jednotka

10 / – 5 / – 10 / –

Způsob balení 4-barevná informační karta   4-barevná informační karta   4-barevná informační karta  
Prodej / info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení 
Přesně broušené nože • • • 
Materiál nožů Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel
Délka nožů 52 mm 52 mm 98 mm
Celková délka 173 mm 173 mm 226 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • • 
Pro leváky i praváky • • •
Podíl postindustriálních recyklo-
vaných plastů

> 70 % > 70 % > 70 %

Použití Pro dřevnaté bylinky jako rozmarýn, šalvěj nebo 
tymián

Pro dřevnaté bylinky jako rozmarýn, šalvěj nebo 
tymián

Pohodlné univerzální nůžky do kuchyně 
a na terasu. Pro otevírání obalů, stříhání papíru 
a provazů

Zvláštnosti Otvory pro snadné odlistění rozmarýnu Otvory pro snadné odlistění rozmarýnu Vhodné pro praváky i leváky. Pro přesný dlouhý 
rovný střih 

Obsah – Vč. pouzdra pro snadné pověšení na květináč –

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
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GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na webu, rovněž také příspěvky 
na různých kanálech sociálních médií podporují prodej
nové a jedinečné řady MicroCutting.

GARDENA marketingová podpora

1/4 dřevěný paletový displej (MDF)
Dřevěný displej (včetně 12 háčků) s plakátem, který 
ukazuje výhody nové řady MicroCutting. Možnost 
individuálního vybavení.



Nabídka kompletního sortimentu výrobků pro sklizeň
Jediný hráč na trhu, který pokrývá celý sortiment 
Vysoce kvalitní výrobky se zárukou 25 let

68 COMBISYSTEM

GARDENA combisystem
Kompletní sortiment pro sklizeň

Sběrač ovoce
Pro sběr spadaného ovoce a ořechů

combisystem česač ovoce
Pro sklizeň ovoce jako jsou jablka a hrušky

combisystem sběrač bobulovin
Pro sběr bobulovin a peckovin

combisystem hák na větve
Malý pomocník při sklizni jablek a hrušek

Kvalitní. Pevné. Vyměnitelné. Pro všechny druhy sklizně.

Nové nápady přináší více možností využítí a zjednodušují sklizeň. Se dvěma novými skvělými inovacemi z řady 
combisystem nabízí GARDENA kompletní sortiment výrobků pro sklízení různých plodů. Od sběru bobulovin z keřů, 
peckovin, jako jsou třešně, švestky a mirabelky z korun stromů nebo setřásání jablek a hrušek ze stromů. Vyměnitelný 
GARDENA combisystem umožňuje najít správný nástroj pro jakýkoli úkol.

Rozšiřte svou rodinu nástrojů

Novinka Novinka

 

>90%¹
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OBENO Z
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ST
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*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
1Plastové prvky vyrobené z > 90 % recyklovaného plastu

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.



69COMBISYSTEM 

Flexibilní systém

Vyměnitelné koncové nástroje pro 
jakýkoliv úkol při sklizni

Pokrývá všechny zahradní 
aplikace
Najděte správný koncový nástroj pro 
sklizeň, který vám usnadní práci

Odolnost

GARDENA nabízí záruku v trvání 25 let 
po registraci na gardena.com/registration 
do 3 měsíců od nákupu

Pevné spojení

Výrobky combisystem se jednoduše 
nastrčí na násadu a pevně přišroubují. 
Osvědčená technologie zaručuje 
spolehlivou práci bez viklání.

combisystem hák na větve
Pomáhá při sklizni jablek a hrušek

Velký hák
Pro zachycení větve 
a setřesení ovoce

Malý hák
K podepření větví nebo jejich zatřesení

Dlouhá životnost
Vysoce kvalitní ocel 
potažená duroplastem

Dodatečné použití: ke stahování uřezaných větví, 
odstranění sněhu ze stromů a podepření větví 
obsypaných plody
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combisystem sběrač bobulovin 
Nejlepší způsob sběru bobulovin a peckovin

Integrovaná krátká rukojeť

Perfektní úhel
Ideální pracovní úhel, aby bylo 
na sbírané bobule a ovoce vidět

Otočný nástavec
Změna velikosti zubů a sběr 
různě velkých bobulovin 
a peckovin

Košík
Pro snadný sběr bobulí 

a ovoce (0,8 l)

Malé nožky
Pro postavení sběrače bobulovin na podložku

cs-koncovka
Při použití 

s teleskopickou 
násadou

1Plastové prvky vyrobené z > 90 % recyklovaného plastu

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
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Název výrobku combisystem sběrač bobulovin combisystem hák na větve
Číslo výrobku 17400-20 17401-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970638101 970638001
Počet ks v balení / paletová jednotka 2 / 100  5 / 930
Způsob balení 4-barevná informační karta Visačka se 4-barevnou informační kartou
Prodej / info –  – 
Použití Pohodlný sběr bobulovin a peckovin Pomáhá při sklizni jablek a hrušek
Podíl recyklovaných plastů > 90 % –
Zvláštnosti Otočný nástavec usnadňuje sběr široké škály bobulovin a peckovin. 

Včetně rukojeti, takže lze nástroj používat i bez násady combisystem
Řešení pro setřásání větví, aby mohly plody snadno opadat. Odklízení 
sněhu z větví, stahování uřezaných větví z koruny stromů i podpírání 
větví obsypaných plody
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GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na webu, rovněž také příspěvky
na různých kanálech sociálních médií podporují prodej 
našeho unikátního combisystému.

GARDENA marketingová podpora

1/4 paletový dřevěný displej combisystem (MDF)
Druhotný displej zobrazující výhody nového sortimentu 
combisystem pro sklizeň. Včetně držáku na násady 
a 12 háků.

Poutač na děrovanou stěnu combisystem
Vysvětlení konceptu combisystem a prostorově 
úsporných řešení skladování.



Prostorově úsporné úložné řešení pro všechny účely použití a požadavky 
Všechny věšáky lze individuálně vybavit a rozšířit pro maximální fl exibilitu 
Produkty vyrobené z > 70 % recyklovaného plastu 
Vysoce kvalitní výrobky se zárukou v trvání 25 let
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Celý sortiment prostorově úsporného úložného řešení

combisystem 
věšák na nářadí 
FLEX

Věšák na nářadí FLEX

Držák nářadí FLEX

Vše uklizené na malém prostoru

GARDENA nabízí nová prostorově úsporná úložná řešení pro všechny účely použití 
a požadavky. Různé koncepty skladování jsou vhodné pro combisystem nářadí, drobné 
nástroje, násady, zahradní přístroje, rýče a vidle. Krásně kompaktní, designové věšáky 
a držáky jsou ideálním pomocníkem pro zachování pořádku v kůlně nebo garáži.

Věšák na nářadí PLUS

Držák a hák – sadaDržák na násady FLEX

>70%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

GARDENA combisystem 
skladování nářadí

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
1Plastové prvky vyrobené z > 70 % recyklovaného plastu



připravujeme

připravujeme

combisystem věšák na nářadí FLEX
Speciálně navržen pro nářadí combisystem
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Flexibilita 
Věšák lze nainstalovat horizontálně nebo vertikálně. 
Pro zajištění vysoké fl exibility lze věšák vybavit více držáky. 
Držáky nástrojů se nalepují jednotlivě a jsou otočné.

Univerzální
Věšák se dokonale hodí pro nástroje combisystem, velké 
nářadí i OGS. Včetně háku, který umožňuje také uskladnění 
drobného nářadí nebo střihacích nástrojů.

Skladování násad
Součástí věšáku jsou 2 kovové věšáky pro max. 4 násady, 
které lze uskladnit horizontálně i vertikálně.

Včetně 1 univerzálního háku
Např. pro rýče

Uskladnění násad se 2 kovovými držáky
Pro max. 4 násady

Flexibilní, zastrkávací, 
otočné držáky 

na různé nářadí
(po 30°)

4 držáky vč. malého háku pro 
střihací nebo drobné nářadí

Možnost rozšíření 
o více držáků

1Plastové prvky vyrobené z > 90 % 
z recyklovaného plastu

 

>90%¹
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OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

Horizontální nebo vertikální 
instalace je možná

Patentováno / přihlášeno k patentu

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.



Možnost rozšíření
Pomocí držáků na nářadí 
a násady

Věšák na nářadí PLUS
Pro těžké zahradní nářadí

Uzamykatelná montáž na stěnu
Demontáž trubky a tím snadná 
modernizace

1x univerzální hák
Např. pro foukače, 
vyžínače.
Max. 5 kg

Držáky pro uložení nářadí 
combisystem a OGS

Hliníková trubka
Pro extra stabilitu (max. 60 kg)

3x držák na rýče / vidle / nářadí
Max. 10 kg

74 COMBISYSTEM

1Hák vyrobený ze 70 % z recyklovaného plastu.
Nové

Nové

1Plastové prvky vyrobené z > 80 % 
recyklovaného plastu

>80%¹

VYR
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RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

Flexibilní, zastrkávací, 
otočné držáky 

na různé nářadí
(po 30°)

Věšák na nářadí FLEX
Navržen pro ostatní zahradní nářadí

Včetně 2 držáků na násady 
pro instalaci v horizontálním stavu

Skladování násad
Výřez pro 2 násady 

combisystem

2 držáky nářadí včetně 
malého háčku 

pro střihací nebo malé nástroje Včetně univerzálního háku
Např. pro rýče

2 držáky nářadí s malým háčkem 
pro střihací nebo malé nástroje

*Platí pouze po registraci na www.gardena.com/cz/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. 
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/zarucni-podminky.
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připravujeme

připravujeme
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GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na webových stránkách a také 
příspěvky na různých kanálech sociálních médií podpo-
rují prodej nového a jedinečného nářadí combisystem.

GARDENA 
marketingová podpora

Poutač combisystem do děrované stěny 
Vysvětlení konceptu nářadí combisystem 
a prostorově úsporných úložných řešení.

Scan to learn  
more about 

combisystem

GARDENA combisystem

Gardening tools that save space 
and money.

Build your own
combisystem.

Choose any tools
From our range of durable  
attachments that are perfect  
for your individual gardening 
tasks.

Pick any storage
From a choice of space-saving
solutions.

Add any handle
Which works best for you,  
whether that’s length,  
comfort or material.

Název výrobku combisystem věšák 
na nářadí Flex

Věšák na nářadí 
Flex

Držák nářadí Flex Držák na násady 
Flex

Věšák na nářadí 
Plus

Držák na násady 
Flex

Číslo výrobku 3505-20 3506-20 3507-20 3508-20 3509-20 3510-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970631501 970631601 970631701 970631801 970631901 970632001
Počet ks v balení / paletová 
jednotka

 6      / –  4     / – 4  / –  4     / –  4     / –  4     / –

Způsob balení  4-barevný displejový 
karton 

 4-barevný displejový 
karton 

 4-barevný displejový 
karton 

 4-barevný displejový 
karton 

 4-barevný displejový 
karton 

 4-barevný displejový 
karton 

Vertikální a horizontální instalace • – • – – –
Počet držáků nářadí / držák 
na násady

4 / – 2 / 2 2 / – – / 2 3 / 1 1 / 1

Držák vč. malého háku • • • – – –
Držáky nářadí vhodné pro Nářadí combisystem, nůžky, OGS – Rýče / vidle, zahradní nářadí, 

nářadí combisystem a OGS
Držáky na násady vhodné pro – Násady, domácí 

a zahradní nářadí, 
běžné násady

– Násady, domácí 
a zahradní nářadí, 
běžné násady

Násady, domácí 
a zahradní nářadí, 
běžné násady

Násady, domácí 
a zahradní nářadí, 
běžné násady

Skladování násad 4 combinsystem 
násady / v kovových 
poutkách

2 combisystem 
násady ve výřezu 
na věšáku

– 2 běžné násady 3 rýče / 3 násady 1 rýč / 1 násada

Včetně univerzálního háku • / max. 4 kg • / max. 4 kg – – – 5 kg
Možnost rozšíření o více držáků • • – – • –
Kompletní dodávka se šrouby 
a hmoždinkami

• • – – • –

Maximální nosnost 10 kg 10 kg 1 kg 2 kg 60 kg 10 / 5 kg
Šířka (bez kovových závěsů) 50 cm 50 cm – – Cca 78 cm –
Vhodné pro průměr – 15–29 mm – 15–29 mm  Ø 18–40 mm Ø 18–40 mm
Materiál Velmi kvalitní plast / kov Velmi kvalitní plast Velmi kvalitní plast Velmi kvalitní plast / 

pryž
Hliníkový věšák s držá-
ky z plastu vyztuženého 
skelnými vlákny. Závěsy 
z pozinkované oceli 
s pryžovými návleky

Držák vyrobený 
z plastu vyztuženého 
skelnými vlákny. Závěsy 
z pozinkované oceli 
s pryžovými návleky

Podíl recyklovaných plastů > 90 % > 80 % > 70 % > 70 % Hák vyrobený z > 70 % recyklovaného plastu
Použití Prostorově úsporné 

řešení pro uskladnění 
nástrojů a násad 
combisystem.
Také pro spojky Original 
GARDENA system, 
zahradní nůžky a nůžky

Prostorově úsporné 
řešení pro skladování 
nástrojů combisystem, 
jednodílné nástroje
a násady. Také pro 
příslušenství pro 
zavlažování Original 
GARDENA System, za-
hradní nůžky a nůžky

Rozšíření pro 
combisystem věšák 
na nářadí Flex a věšák 
na nářadí Flex

Rozšíření pro věšák 
na nářadí Flex

Prostorově úsporné 
uskladnění rýčů 
a vidlí, domácího 
a zahradního nářadí, 
nářadí combisysystem 
a spojek OGS.

Jako doplněk k věšáku 
na nářadí Plus.
Držák lze také 
namontovat na stěnu 
samostatně 

Zvláštnosti Flexibilně nalepitelné 
do různých výšek 
a poloh (po 30°)

Flexibilně nalepitelné 
do různých výšek 
a poloh (po 30°)

Flexibilně nalepitelné 
do různých výšek 
a poloh (po 30°)

Flexibilně nalepitelné 
po šířce

Uzamykatelné nástěnné 
věšáky pro snadné ote-
vření a rozšíření pomocí 
držáku nebo háku

Hák: univerzální hák 
s kulovým kloubem pro 
vyvážení nářadí

Let your tool
family grow.

GARDENA combisystem

Interchangeable. Durable.
For any gardening task.

Discover the flexible 
tool system

How it works:

Every tool works with any handle

Swap tools depending on the task at hand

Buy more tools but use less space,
money and resources

* After registration at gardena.com/registration within 3 months after purchase. Warranty conditions at gardena.com/warranty

Patentováno / přihlášeno k patentu



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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