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V místě 
prodeje

Úspěšná je 
pouze značka 
s defi novaným účelem 
S jasně defi novaným účelem zostřuje
GARDENA svůj vlastní profi l

Tzv. účelová značka představuje důvod, proč vůbec značka existuje. Popisuje 
podstatu, díky které je značka relevantní a nezbytná pro zákazníky. Rovněž 
odpovídá na otázku: co značka znamená a co od ní může zákazník očekávat?
Bez takového účelu zůstává všechno neurčité a nejednoznačné. 
Pro společnost GARDENA je účelem značky „Realizace vašich snů v zahradě“. 
Takže celé je to o tom, jak pomáhat vášnivým zahrádkářům, naší cílové skupi-
ně, realizovat jejich individuální nápady v zahradě. Každé slovo v této větě jsme 
vybírali velmi pečlivě, protože přesně vyjadřuje účel, jak je ilustrováno na ob-
rázcích. Obchodní magazín Forbes v lednu 2019 uvedl: „Značka zaměřená 
na účel je úspěšná značka.“ Důvod je zřejmý: pouze ti, kteří přesně ví, o jakou 
značku jde, mohou přesvědčit i ostatní.



V reklamě

Na sociálních 
sítích

Na našich 
webových 
stránkách

Realizace
vašich zahradníchsnů

Udělat z nemožného 
možné

Široká oblast, 
ale s odbornými znalostmi

Osobní

Úsilí
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Přírodní volba pro
vášnivé zahrádkáře
ReTh!nk – Nový sortiment EcoLine. Vyrobený udržitelně. 
Estetický design. Odolné provedení.

GARDENA EcoLine je první řada vysoce kvalitního zahradního nářadí v obchodech, která je vyrobena 
s výrazným podílem recyklovaných materiálů.
Výrobky nejsou určeny pouze k udržení zahrady na dobré úrovni, ale také k oslovení zákazníků, 
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 vyrobeny v Evropě nebo dokonce v Německu.
• Vynikající kvalita a udržitelnost výrobků EcoLine se odráží v poskytnuté záruce v trvání 5 až 25 let.

1 Plastové prvky jsou vyrobeny z > 65% recyklovaného plastu
* Více informací o záruce najdete na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

EcoLine představuje nejprodávanější 
výrobky GARDENA z oblasti 
mobilního zavlažování, drobného 
nářadí a zahradních nůžek:

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

>>65%¹

prodávaprodávanější 
asti 

bndrobného 
žek:žek:
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Kovové prvky 
vyrobené z > 35 %  
recyklovaného kovu  

Plastové prvky 
vyrobené z > 90% 
recyklovaných plastů

• z toho > 85 % recyklovaných 
plastů od spotřebitelů

• z toho > 5 % recyklovaných 
postindustriálních plastů

¹

Povlakovaná 
ocel vyrobená 
z > 25% recy-
klovaného kovu

FSC® certifi kované 
voskované bukové 
dřevo z evropských 
lesů

Plastové prvky
vyrobené z > 85%
recyklovaných plastů

• z toho > 65 % recyklovaných 
plastů od spotřebitelů

• z toho > 25 % recyklovaných 
postindustriálních plastů

¹

Obalový koncept EcoLine
Také obaly k výrobkům EcoLine jsou šetrné k životnímu prostředí:
• jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného a recyklovatelného kartonu
• jsou potištěny potravinářskými tiskovými barvami na vodní bázi

Na našich webových stránkách www.gardena.cz/rethink
a www.gardena.sk/rethink nabízíme našim spotřebitelům 
úplnou transparentnost všech použitých materiálů. 

 

>90%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

>85%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

FSC® certifi kované 
voskované bukové 
dřevo z evropských 
lesů

Povlakovaná 
ocel vyrobená 
z > 25% recy-
klovaného kovu

Plastové prvky
vyrobené z > 85%
recyklovaných plastů

• z toho > 65 % recyklovaných 
plastů od spotřebitelů

• z toho > 25 % recyklovaných 
postindustriálních plastů

¹

>>8855%%%%¹¹

VYR
OBBEENO Z

REECCYCC KLOVOO AV NAA ÝCÝ H PLAL
SA

TŮŮ

5 %  
kovu  

Známka
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EcoLine zavlažování

Název výrobku EcoLine 
základní sada 1

EcoLine 
zavlažovací sprcha 

EcoLine 
výkyvný zavlažovač

Č. výrobku 18900-20 18910-20 18920-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970535901 970536301 970536401
Baleno po ks / Paletová jednotka 6 / – 4 / – 4 / –
Způsob balení Informační karta. Vyrobeno ze 100% 

recyklovaného a recyklovatelného kartonu
Informační karta. Vyrobeno ze 100% 
recyklovaného a recyklovatelného kartonu

Informační pouzdro. Vyrobeno ze 100% 
recyklovaného a recyklovatelného kartonu

Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Plastové prvky
    z toho recyklovaný plast 

od spotřebitelů
    z toho recyklovaný postindustriální 

plast
Kovové prvky

Vyrobeno z > 90% recyklovaného plastu 

> 85 %

> 5 %
Vyrobeno z > 35% recyklovaného kovu 

Vyrobeno z > 65% recyklovaného plastu 

> 65 %

–
Vyrobeno z > 45% recyklovaného kovu 

Vyrobeno z > 65% recyklovaného plastu 

> 65 %

–
Vyrobeno z > 25% recyklovaného kovu 

Použití Startovací sada pro čištění intenzivních skvrn 
a jemné zavlažování

K zavlažování rostlin v květináčích i ploch K zavlažování trávníku

Postřikovací vzor Nastavitelná tryska od jemné mlhy po plný proud Jemný postřik –
Ochrana před mrazem • • •
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") 

a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm 
(G 3/4") a 33,3 mm (G 1")

– –

Spouštěč on/off – • –
Zámek – • –
Průtok vody lze uzavřít • • –
Průtok vody lze regulovat – • –
Plošné pokrytí – – 90 m² – max. 220 m²
Plně nastavitelný dosah – – •
Dosah – – 7 m – max. 17 m 
Šířka postřiku – – Max. 13 m
Zvláštnosti POWER GRIP – speciálně tvarovaná matice pro 

velmi těsné spojení a bezproblémovou montáž,
Bez cákání: inovovaný tvar umožňuje proudit vodě 
bez rozstřikování – zaručeno

Odnímatelný kroužek na hlavici z nerezové oceli Odnímatelný fi ltr z nerezové oceli; odnímatelná 
čisticí jehla

Obsah 1x EcoLine šroubení + adaptér, 
1x EcoLine rychlospojka, 1x EcoLine stopspojka, 
1x EcoLine čisticí postřikovač

– –

5** J
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>90%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
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VYR
OBENO Z
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>>65%¹

VYR
OBENO Z

RECYKLOVANÝCH PLA
ST

Ů

>>65%¹
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Název výrobku EcoLine 
lopatka 2

EcoLine 
vyrývač kořínků 2

EcoLine 
čistič mezer 2

EcoLine 
zahradní nůžky 1

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

Husqvarna obj. č. 970535401 970535501 970535601 970535701
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / – 5 / – 5 / – 5 / –
Způsob balení Informační karta. 

Vyrobeno ze 100% recyklovaného 
a recyklovatelného kartonu

Informační karta. 
Vyrobeno ze 100% recyklovaného 
a recyklovatelného kartonu

Informační karta. 
Vyrobeno ze 100% recyklovaného 
a recyklovatelného kartonu

Informační karta. 
Vyrobeno ze 100% recyklovaného 
a recyklovatelného kartonu

Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Šířka 8,5 cm – – –
Plastové prvky
    z toho recyklovaný plast od spo-

třebitelů
    z toho recyklovaný postindustriální 

plast
Kovové prvky

Vyrobeno z > 85% recykl. plastu 

> 65 %

> 20 %
Vyrobeno z > 25% recyklovaného 
kovu 

Vyrobeno z > 85% recykl. plastu 

> 65 %

> 20 %
Vyrobeno z > 25% recyklovaného 
kovu 

Vyrobeno z > 85% recykl. plastu 

> 65 %

> 15 %
Vyrobeno z > 45% recyklovaného 
kovu

Vyrobeno z > 80% recykl. plastu 

> 80 %

–
Vyrobeno z > 75% recyklovaného 
kovu

Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • • •
Rukojeť s měkkými prvky • • • –
Max. průměr střihu – – – 18 mm
Princip stříhání – – – Bypass
Přesně broušené nože – – – •
Skloněná stříhací hlava – – – •
S drážkou pro odvod mízy – – – •
S odřezávačem drátu – – – •
2 pozice úchopu – – – •
Jednoruční bezpečnostní uzávěr – – – •
Použití Pro sázení a přesazování K odstraňování plevele K odstraňování trávy, mechu 

a plevele z mezer mezi dlažebními 
kostkami a u zdí

Pro střih květin a mladých výhonků

Zvláštnosti Ochrana proti korozi, evropské 
bukové dřevo FSC® 100 %

Pracovní hloubka 14,5 cm,
ochrana proti korozi, evropské 
bukové dřevo FSC® 100 %

Oboustranně broušený a tvrzený
vysoce kvalitní nůž z nerezové oceli,
odolný vůči korozi, kompletní s vel-
mi kvalitním chráničem, ochrana 
proti korozi, evropské bukové dřevo 
FSC® 100 %

Nerezové nože

25** J
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2
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Nepřekonatelné zkušenosti 
v oblasti zavlažování
GARDENA nabízí kompletní portfolio výrobků pro zavlažování zahrad a uspokojuje tím veškeré 
požadavky uživatelů. Ať se jedná o mobilní, automatické, úsporné nebo smart zavlažování – 
GARDENA je tím pravým specialistou.

Jednička v inovacíchVedoucí postavení na trhu
GARDENA je lídrem v zavlažování 
zahrad na evropském trhu a je zastou-
pena ve více než 80 zemích po celém 
světě.

Dědictví
S více než 50letými zkušenostmi je 
GARDENA nezbytnou značkou v každé 
zahradě.

Množství patentů, ocenění a vyzna-
menání posunulo GARDENU na vůdčí 
místo v oblasti zavlažování.

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

Trvalá kvalita výrobků Udržitelnost Poskytovatel kompletních služeb
Jako odpovědná značka se 
GARDENA zaměřuje na trvalou 
udržitelnost a sociální angažovanost. 
Díky chytrým řešením GARDENA 
zůstává voda v zahradě, např. 
sledováním spotřeby vody pomocí 
nového průtokoměru AquaCount.

Kvalitní výrobky GARDENA nabízí 
důvěryhodný výkon, spolehlivost 
a trvalé inovace. 
Díky nejvyšší kvalitě nabízí GARDENA 
záruku v trvání 5 let.

GARDENA nabízí nejširší sortiment 
na trhu. Bez ohledu na to kde, jakou 
velikost a co chcete zavlažovat – 
GARDENA má pro vás vždy to 
správné řešení. 

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
ing

  

Every
drop

counts.
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    Original GARDENA System  
Zákazníci důvěřují výrobkům Original GARDENA System 
již více než 50 let 
Spojovací díly Original GARDENA systému se vyznačují vysokým stupněm pohodlí při používání, 
velkou spolehlivostí, dlouhou životností a vysokou kvalitou výrobků. 
Kromě toho všechny systémové díly do sebe skvěle zapadají.

Neklouzavý rýhovaný povrch zaručuje 
bezproblémovou a pohodlnou montáž.

Rýhované úchopy z měkkého plastu pro 
pohodlnou manipulaci.

Umožňuje snadnou výměnu 
zavlažovacích přístrojů bez únavného chození 
k vodovodnímu kohoutku.

Barevné provedení umožňuje snadné rozlišení:
• světlé díly na začátek hadice – pro připojení na vodovodní kohoutek
• tmavé díly na konec hadice – tmavá stopspojka + zavlažovací přístroje

Speciálně tvarovaná převlečná matice pro 
vysokou přídržnost hadice.

Spojení se uvolní snadným zatáhnutím 
za rychlospojku.

Rychlospojka

Pro použití na začátku hadice.

Stopspojka

Na konec hadice 
s integrovanou stop-funkcí:
odpojení = voda se
automaticky zastaví,
připojení = voda opět teče.

Šroubení

Pro připojení na vodovodní kohoutek. 
   Všechny přípojky jsou opatřeny 

technologií proti rozstřikování vody.

Konec hadice

Začátek hadice

Opravka

Začátek 
u vodovodního 
kohoutku

Spojky na hadici Spojka

K prodloužení hadice, 
ale také k přechodu z hadic 
19 mm (3/4") na hadice 
13 mm (1/2").

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

SK 0800 154 044.

Opravka

Pro rychlou a bezpečnou opravu 
hadice bez nářadí.
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Název výrobku Šroubení Šroubení Šroubení
Č. výrobku 18220-29 18221-29 18222-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970521501 970522001 970522601
Baleno po ks / Paletová jednotka 12  / 2304 24  / 2304 12  / 2304
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Také ve volném provedení

Č. výrobku 18220-50 18221-50 18222-50 
EAN kód

4078 5493 4078 5622 4078 5646

Husqvarna obj. č. 970521601 970522301 970523401
Baleno po ks / Paletová jednotka  20  / 7920  50  / 10000  50  / 10500
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Ochrana před mrazem • • •
Možnosti připojení Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se 

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

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

Zvláštnosti Protiskluzový vnější povrch zajišťuje bezproblémovou a pohodlnou montáž. Snadná, příjemná manipulace díky novému tvaru.
Bez cákání: inovovaný tvar umožňuje čerpání vody bez rozstřikování – zaručeno

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

Zvýšený průtok vody

Speciální vnitřní rozměry zajišťují maximální průtok vody
(pouze u Original GARDENA System Premium).

Nerozstřikuje vodu 

Cílený paprsek vody.
Napouštění vody bez rozstřikování.

Šroubení bez rozstřikování vody do stran

 Patentováno / přihlášeno k patentu

5** J
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14 ZAVLAŽOVÁNÍ

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

Konektory GARDENA PREMIUM OGS skutečně splní nejvyšší 
očekávání v oblasti pevnosti, výkonu, kvality a designu.
 Výrobky PREMIUM OGS disponují vynikající technickou kvalitou. Vysoce kvalitní kovové díly dodávají 
výrobkům extra pevnost. Geniální funkce výrobků jako je např. patentovaná funkce proti rozstřikování 
vody nebo prodloužené upevnění hadice ještě znásobují výhody, které znáte z výrobků OGS, přičemž 
jsou s nimi plně kompatibilní.  

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

SK 0800 154 044.

Šroubení
Pro připojení na vodovodní 
kohoutek.

Rychlospojka
- Kovová pojistná matice
- Prodloužené upevnění hadice

Stopspojka
- Kovová pojistná matice
- Prodloužené upevnění hadice

Začátek 
u vodovodního 
kohoutku

Začátek hadice

Konec hadice

PREMIUM OGS

Název výrobku Šroubení Premium Šroubení Premium Šroubení Premium
Č. výrobku 18240-50 18241-50 18242-50
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967666301 967666501 967666701
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 4080 20 / 4080 20 / 3840
Způsob balení Volně Volně Volně
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Ochrana před mrazem • • •
Možnosti připojení Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se 

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

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

Zvláštnosti Vyšší průtok vody: speciální vnitřní průměry zajišťují maximální průtok vody.
Bez cákání: moderní tvar umožňuje proudit vodě bez rozstřikování – zaručeno; kovová verze
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Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

Název výrobku Výkyvná přípojka 
na vodovodní kohoutek 1, 3

Výkyvná přípojka 
na vodovodní kohoutek 1, 3

Přípojka na ventil 1, 2 2-cestný ventil 3

Č. výrobku 2998-20 2999-20  2908-20  940-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901031901 901032001 901024401 900877401
Baleno po ks / Paletová jednotka  10    / 850  10    / 850  6  / 1296  6   / 684
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  –  Prodej pouze v kompletním balení 
Také ve volném provedení

Č. výrobku –  998-50 – –
EAN kód – – –

Husqvarna obj. č. 900884301
Baleno po ks / Paletová jednotka –  10   / 3130 – –
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Ochrana před mrazem • • • •
Možnosti připojení Pro vodovodní kohoutky se závitem 

33,3 mm (G 1"), 26,5 mm (G 3/4"), 
23 mm (G 5/8") a 21 mm (G1/2")

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

Vodovodní kohoutky bez 
závitu s vnějším průměrem 
od 14 do 17 mm

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

Zvláštnosti Bez zalamování a přetáčení hadice u vodovodního kohoutku díky otočné 
a výkyvné přípojce; ideální pro použití u vozíků na hadici

Odolnost vůči korozi K provozu 2 přípojných přístrojů, 
2 plynule regulovatelné výstupy

21
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16 ZAVLAŽOVÁNÍ

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

Název výrobku 2-cestný ventil 1 4-cestný rozdělovač 1 Průtokoměr AquaCount 2

Č. výrobku  8193-20  8194-20 18350-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901160701 901160801 970545901
Baleno po ks / Paletová jednotka  4   / 240  2   / 104 4 / 768
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 4-barevná displejová krabice
Prodej / Info  –  – –
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek Pro kontrolu spotřeby vody, měří protečené množ-

ství vody, dávkování vody podle potřeby
Možnosti připojení Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1"), 

vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")
Vodovodní kohoutek, rychlospojka, postřikovač, 
zavlažovač, čerpadlo; možnost vertikální nebo 
horizontální pozice

Obsah – – –
Zvláštnosti K provozu až 2 přípojných přístrojů, regulovatelný 

a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 
2 GARDENA zavlažovací počítače

K provozu až 4 přípojných přístrojů, regulovatelný 
a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 
2 GARDENA zavlažovací počítače

Otočný a dobře čitelný displej, čtyři funkce lze 
snadno volit stisknutím jediného tlačítka: spotře-
ba vody za den, za sezónu, na zavlažovací cyklus 
a aktuální průtok (l/min nebo gal/min), baterie je 
součástí balení 

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku

Název výrobku Adaptér pro vnitřní vodovodní 
kohoutky 1

Perličkový závitový adaptér Perličkový závitový adaptér Hadicová rychlospojka 1

Č. výrobku 18210-20  2906-20 18209-20  2917-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967980601 901023901 967980501 901026801
Baleno po ks / Paletová jednotka  10   / 800  6   / 1728  6   / 1728 6 / 1728
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  –  –  –  Prodej pouze v kompletním balení 
Použití Možnost připojení 

na vodovodní kohoutek
Pro připojení dílů Original GARDENA System 
na vodovodní kohoutek s perličkovou hlavou

Přechod z hadicového šroubení
na GARDENA vodovodní kohoutek

Ochrana před mrazem • • • •
Možnosti připojení Pro vnitřní vodovodní kohoutky 

s vnějším závitem M 22 x 1 a vnitř-
ním závitem M 24 x 1

Vnitřní závit M 22 x 1 
a vnější závit 26,5 mm (G 3/4")

Se závitem M 24 x 1 a vnějším 
závitem 26,5 mm (G 3/4")

Závit 26,5 mm (G 3/4")

Zvláštnosti Rychlé připojení a odpojení dílů
Original GARDENA System po jed-
norázové výměně perličkové hlavy

Např. pro použití v kuchyni nebo v koupelně Např. pro použití na pračku, 
s dětskou pojistkou: uvolnit 
otočením
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Original GARDENA System – možnosti připojení na začátku hadice

Kovová pojistná matice

A hadice pevně drží.

Prodloužené upevnění hadice

Zabraňuje vyklouznutí hadice.

Premium OGS

Název výrobku Rychlospojka 1 Rychlospojka 1 Rychlospojka Premium Rychlospojka Premium
Č. výrobku 18215-29 18216-29 18255-20 18256-20
EAN kód

 4 078500 011846  4 078500 011907

Husqvarna obj. č. 967314301 967314801 967667201 967667401
Baleno po ks / Paletová jednotka 24 / 1728 12 / 1584 12 / 1248 12 / 1248
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Také ve volném provedení
Č. výrobku  18215-50  18216-50 18255-50 18256-50
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967314401 967314901 967667301 967667501
Baleno po ks / Paletová jednotka 50 / 5600 10 / 2160 10 / 2880 10 / 2640
Použití Začátek hadice Začátek hadice Začátek hadice Začátek hadice
Ochrana před mrazem • • • •
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") 

a 15 mm (5/8")
Hadice 19 mm (3/4") Hadice 13 mm (1/2") 

a 15 mm (5/8")
Hadice 19 mm (3/4")

Zvláštnosti POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou 
přídržnost hadice a bezproblémovou montáž, rýhované prohlubně pro úchop 

z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci

Moderní a sofi stikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, 
velmi pevné spojení díky pevné matici z vysoce kvalitního kovu, 

s prodlouženým upevněním hadice 
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18 ZAVLAŽOVÁNÍ

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice

Snadná výměna zavlažovacího příslušenství

Při výměně koncových zavlažovacích přístrojů není nutné chodit k vodo-
vodnímu kohoutku. Po odpojení postřikovače, zavlažovací sprchy nebo tyče 
se průtok vody přeruší a až po připojení nového koncového zavlažovacího 
přístroje na hadici začne voda znovu téct.

Pohodlná manipulace

Díky vroubkování z měkkého plastu je manipulace obzvláště pohodlná.

OGS a Premium OGS

Název výrobku  Stopspojka 1  Stopspojka 1  Stopspojka  Premium  Stopspojka  Premium 
Č. výrobku 18213-29 18214-29 18253-20 18254-20
EAN kód

4 078500 011761 4 078500 011662

Husqvarna obj. č. 967313301 967313801 967666801 967667001
Baleno po ks / Paletová jednotka 24 / 1728 12 / 1584 12  / 1248 12 / 1248
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Také ve volném provedení

Č. výrobku  18213-50  18214-50 18253-50 18254-50
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967313401 967313901 967666901 967667101
Baleno po ks / Paletová jednotka  50  / 5600  10  / 2160  10  / 2880 10 / 2640
Použití Konec hadice Konec hadice Konec hadice Konec hadice
Ochrana před mrazem • • • •
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") 

a 15 mm (5/8")
Hadice 19 mm (3/4") Hadice 13 mm (1/2") 

a 15 mm (5/8")
Hadice 19 mm (3/4")

Zvláštnosti Rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou 
manipulaci, snadná výměna koncových přípojných přístrojů, 

odpojení = voda se automaticky zastaví, zastrčení = voda začne proudit

Moderní a sofi stikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, 
snadná výměna zavlažovacího příslušenství, odpojení = voda se automaticky 

zastaví, připojení = voda proudí, velmi pevné spojení díky robustní 
upevňovací kovové matici, s prodlouženým upevněním hadice.
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Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice

Název výrobku  Regulační stopspojka  Regulační stopspojka  Regulační ventil
Č. výrobku 2942-20 2943-20 2977-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901030701 901031001 901031601
Baleno po ks / Paletová jednotka 6  / 576 6  / 576 6  / 576
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Použití Konec hadice Konec hadice K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody 

v průběhu hadice na výstupu Y-kusu
Ochrana před mrazem • • •
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") Hadice 19 mm (3/4") Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti Snadná výměna koncových přístrojů, obzvláště při vysokém tlaku vody, 

regulace a uzavírání průtoku vody
Jednoduché zatažení uvolní spojení

Název výrobku  Adaptér Přípojka
Č. výrobku 2921-20  2920-26 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901027401 901027301
Baleno po ks / Paletová jednotka 6  / 1728  6  / 1728
Způsob balení 4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Použití K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem 

na Original GARDENA System
K připojení zavlažovačů na rychlospojky Original GARDENA System

Ochrana před mrazem • •
Možnosti připojení Závit 26,5 mm (G 3/4") Závit 13,2 mm (G 1/4")

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E



20 ZAVLAŽOVÁNÍ

Original GARDENA System – možnosti připojení v průběhu hadice

Název výrobku  Opravka  Opravka Spojka  Spojka s regulačním 
ventilem 

 Y-kus 

Č. výrobku 18232-29 18233-29  2931-29 2976-20  2934-20
EAN kód

4 078500 012140   4 078500 012102 4 078500 293129

Husqvarna obj. č. 967315601 967316101 901029001 901031301 901029901
Baleno po ks / Paletová jednotka  24 / 1728 12 / 1584 24  / 2304 6  / 576 12  / 2592
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v  kompletním 

balení 
 Prodej pouze v  kompletním 
balení 

 Prodej pouze v  kompletním 
balení 

 Prodej pouze v kompletním 
balení 

 Prodej pouze v kompletním 
balení 

Také ve volném provedení

Č. výrobku  18232-50  18233-50  931-50 –  934-50 
EAN kód –

Husqvarna obj. č. 967315701 967316201 900875501 – 900876701
Baleno po ks / Paletová jednotka  30  / 5760  10 / 2000  50  / 10500 –  12  / 4032
Použití Oprava hadice Oprava hadice Spojení hadic K plynulé regulaci a uzavře-

ní průtoku vody v průběhu 
hadice

Odbočení hadice

Ochrana před mrazem • • • • •
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") 

a 15 mm (5/8")
Hadice 19 mm (3/4") Rychlospojka, stopspojka Rychlospojka, stopspojka Rychlospojka, stopspojka

Zvláštnosti Rychlá oprava hadice bez nástroje: 
vyřízněte poškozenou část hadice – nasaďte opravku – 

hotovo

K prodloužení hadice, 
pro přechod z hadic 19 mm 
(3/4") na hadice 13 mm 
(1/2")

Ideální pro regulaci dosahu 
zavlažovače

K odbočení hadice, 
pro přechod z hadic 19 mm 
(3/4") na hadice 13 mm 
(1/2")
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Original GARDENA System – sady

Název výrobku Základní vybavení Základní vybavení
Č. výrobku 18291-20 18296-20
EAN kód

4 078500 010184

Husqvarna obj. č. 967305201 967305401
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 600 6 / 288
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  – –
Ochrana před mrazem • •
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 

26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")
Hadice 19 mm (3/4") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") 
a 33,3 mm (G 1")

Informace o produktu, viz výrobek 18202/5305, 18215, 18213, 18300  18202/5305, 18216, 18214, 18300
Obsah 1x 18202/5305, 18215, 18213, 18300  1x 18202/5305, 18216, 18214, 18300
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Original GARDENA system – akce

Název výrobku Sada na připojení hadice Sada na připojení hadice Čisticí sada Basic
Č. výrobku 18279-20 18279-34 18277-34
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970547901 970481301 970481401
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 1920 20 / 720 48 / 192
Způsob balení 4-barevná blistrová karta Pultový displej Displej
Prodej / Info – Prodej pouze v displeji s 20 kusy Prodej pouze v displeji se 48 kusy
Ochrana před mrazem • • •
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodo-

vodní kohoutky se závitem 26.5 mm (G3/4") 
a 33.3 mm (G1") 

Informace o produktu, viz výrobek 18215, 18213 18215, 18213 18202 / 5305, 18215, 18213, 
Čisticí postřikovač s bodovým paprskem, jemnou 
mlhou, plynule nastavitelný, s ochranou před 
mrazem, spouštěčem on/off , zámkem; průtok 
vody lze zastavit, regulovatelný objem protékající 
vody

Obsah 1x 18215, 1x 18213 1x 18215, 1x 18213 1x 18202/5305, 18215, 18213, čisticí postřiko-
vač a přívěšek na klíče
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  GARDENA Profi -System 
Systém pro větší sílu a průtok vody 
GARDENA Profi -System najde uplatnění tam, kde je zapotřebí hodně vody a musí se překonávat 
velké vzdálenosti. Proto je tento systém vhodný ve spojení s výkonnými čerpadly a je konstruován
speciálně pro hadice 19 mm (3/4").

S vhodnými systémovými díly pro přechod z dílů Profi -System na díly Original GARDENA System.

GARDENA Profi  System

GARDENA Profi  System

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

SK 0800 154 044.

Název výrobku Profi -System-hadicová rychlospojka Profi -System-šroubení
Č. výrobku  2801-20  2802-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901019701 901019901
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 1320  10  / 960
Způsob balení  4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  – –
Použití Možnost připojení na vodovodní kohoutek Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Možnosti připojení Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4") Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti – Vhodné pro všechna GARDENA čerpadla (kromě č. v. 1490, 1740, 1742)

Název výrobku Profi -System-hadicová rychlospojka Profi -System-regulační stopspojka Profi -System-přechodka se stopspojkou
Č. výrobku  2817-20  2819-20  2814-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901020401 901020801 901020201
Baleno po ks / Paletová jednotka  10 / 1120  6  / 480  10  / 1320
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info – – –
Použití Začátek hadice Konec hadice Konec hadice
Možnosti připojení Hadice 19 mm (3/4") Hadice 19 mm (3/4") Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti Vysoká přídržná síla hadice díky speciálnímu 

připojení, jednoduché zatáhnutí spojení uvolní
Snadná výměna přípojných přístrojů při vysokém 
tlaku vody, regulace a uzavírání průtoku vody, vy-
soká přídržnost hadice díky speciálnímu připojení

Odpojení = voda se automaticky zastaví, připo-
jení = voda začne proudit, pro připojení všech 
přípojných přístrojů Original GARDENA System 
na Profi -System, pro přechod na hadice 13 mm 
(1/2") se spojkou 931

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E



24 ZAVLAŽOVÁNÍ

GARDENA Profi  System

GARDENA Profi  System

Název výrobku Profi -System-spojka Profi -System-redukční spojka Profi -System-Y-kus
Č. výrobku  2831-20  2830-20  2833-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901021501 901021301 901021701
Baleno po ks / Paletová jednotka  10   / 1320  10   / 1320  6   / 792
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  – – –
Použití Ke spojování nebo prodloužení hadic Přechod z Profi -System na 

Original GARDENA System
K odbočení hadice v rámci Profi -Systemu

Možnosti připojení 1x 3/4" vstup a 1x 3/4" výstup 1 vstup Profi -System, 
1 výstup Original GARDENA System

1x 3/4" vstup a 2x 3/4" výstupy

Název výrobku Profi -System-Y-redukční kus Profi -System-T-kus Profi -System-přípojka 
Č. výrobku  2834-20  2835-20  2821-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901021801 901021901 901020901
Baleno po ks / Paletová jednotka  6   / 936  6   / 792  6   / 936
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info – – –
Použití Přechod z Profi -System na 

Original GARDENA System
Přechod z Profi -System na 
Original GARDENA System

K připojení zavlažovacích přístrojů 
s vnitřním závitem na Profi -System

Možnosti připojení 1 vstup Profi -System, 2 výstupy 
Original GARDENA System

1 vstup Profi -System, 1 výstup Profi -System, 
1 výstup Original GARDENA System 

Závit 26,5 mm (G 3/4")
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GARDENA Profi  System

Pro větší přídržnou sílu a vyšší průtok vody

 Pro hadice 19 mm (3/4").

Mnoho způsobů použití 

Použití tam, kde
- je zapotřebí hodně vody
- je nutno překonat velké vzdálenosti
- se používají výkonná čerpadla. 

Název výrobku  Profi -System-postřikovač  1 Profi -System-postřikovací sprcha
Č. výrobku  2818-20  2847-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901020601 901022101
Baleno po ks / Paletová jednotka  10    / 900  4    / 312
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  – 
Tvar vodního paprsku Plný, rozprašovací paprsek Sprchový, plný, rozprašovací paprsek
Vlastnosti Plynule nastavitelný tvar vodního paprsku, uzavíratelný průtok vody
Možnost přestavění na Original 
GARDENA System

– •

Zvláštnosti Velký průtok, mosazná tryska Ochranný kroužek na sprchové hlavici

1
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    GARDENA
příslušenství 
k zavlažování
Pro každý účel správný model
Sortiment zavlažovacích přístrojů se vyznačuje:

• výrobky orientovanými podle účelu použití
• moderní odolností vůči mrazu pro dlouhodobou kvalitu
• velmi snadnou manipulací díky ergonomické spoušti s integrovanou aretací
• pohodlnou regulací průtoku vody jednou rukou

*Více informací o záruce na
www.gardena.com nebo

infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.

Postřikovače
Vynikající pro čištění

Sprchy
Ideální pro zavlažování. 
Novinka: zavlažovací sprcha 
AquaCount pomáhá šetřit vodu 
díky monitorování spotřeby vody

Multifunkční sprchy
Skvělé pro zavlažování 
a čištění

Zavlažovací tyče
Perfektní pro zavlažování a čištění 
na vzdálenějších nebo hůře 
dostupných místech

Speciálně vyvinuté a vybrané pro různé účely použití:

 Patentováno / přihlášeno k patentu
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Postřikovače – skvělé pro čisticí úkoly

Název výrobku Čisticí postřikovač Čisticí postřikovač Classic Čisticí postřikovač Comfort
Č. výrobku 18300-20 18301-20 18303-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967305901 967306301 967099701
Baleno po ks / Paletová jednotka 24 / 960 10 / 440 5 / 420
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 –
Také ve volném provedení
Č. výrobku  18300-50 – –
EAN kód – –

Husqvarna obj. č. 967306201 – –
Baleno po ks / Paletová jednotka  35    / 2940 – –
Použití Ideální k čištění intenzivních nečistot, rovněž také k jemnému postřiku
Tvar vodního paprsku Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné
Ochrana před mrazem • • •
Impulsní spouštění – • •
Trvalá aretace – • •
Rukojeť s měkkými plastovými prvky • – •
Uzavíratelné množství vody • • •
Regulovatelné množství vody – • •
Měkký plastový kroužek na hlavici 
jako ochrana před poškozením

• • •

Zvláštnosti Neodnímatelné pouzdro postřikovače, díky tomu jej nelze ztratit
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Postřikovače – skvělé pro čisticí úkoly

Název výrobku  Čisticí postřikovač ecoPulseTM Comfort Čisticí postřikovač Premium
Č. výrobku 18304-20 18305-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967909001 967102101
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 340 5 / 420
Způsob balení  4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení –
Použití Ideální k účinnému čištění ploch a intenzivních skvrn, k uvolňování nečistot a jemnému postřikování
Tvar vodního paprsku ecoPulseTM čisticí, bodový, plochý, jemný rozprašovací paprsek, jemná mlha Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné
Ochrana před mrazem • •
Impulsní spouštění • •
Trvalá aretace • •
Rukojeť s měkkými plastovými prvky • •
Uzavíratelné množství vody • •
Regulovatelné množství vody • •
Měkký plastový kroužek na hlavici 
jako ochrana před poškozením

• •

Obsah – –
Zvláštnosti ecoPulseTM čisticí postřikovač: ušetří až 40 % vody s vylepšeným 

čisticím výkonem na plochách ve srovnání s běžnými bodovými 
paprsky

Regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, pevné kovovo-plastové provedení

 Patentováno / přihlášeno k patentu

Název výrobku Čisticí postřikovač Premium – sada
Č. výrobku 18306-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967674201
Baleno po ks / Paletová jednotka  6 / 288
Způsob balení 4-barevná informační karta 
Prodej / Info –
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")
Informace o výrobku, viz č. v. 18305, 18253
Obsah 1x 18305, 18253
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Zavlažovací sprchy – perfektní pro zavlažovací úkoly

Název výrobku  Zavlažovací sprcha Classic 1 Zavlažovací sprcha AquaCount city gardening balkonová sprcha  
Č. výrobku 18311-20  18352-20 18405-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967307001 970546001 967909101
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 300 4 / 260 5 / 360
Způsob balení  4-barevná informační karta 4-barevná displejová krabice 4-barevná informační karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení –  Prodej pouze v kompletním balení 
Použití Ideální k zavlažování rostlin v květináčích a ploch Pro optimální a účinné zavlažování rostlin 

řízením spotřeby vody, měřením jejího objemu 
a dávkováním podle potřeby

Ideální k zavlažování rostlin na balkonech

Tvar vodního paprsku Měkký paprsek Extra měkký rozprašovací proud díky menšímu 
průtoku vody

Ochrana před mrazem • • •
Spoušť On / Off  • • Pulsní spouštěč s automatickým blokovacím 

systémemAretace spouště • •
Rukojeť s měkkými plastovými prvky – – •
Uzavíratelné množství vody • • •
Regulovatelné množství vody • • •
Měkký plastový kroužek na hlavici 
jako ochrana před poškozením

• • •

Obsah – – –
Zvláštnosti – Integrovaný průtokoměr s otočným a dobře 

čitelným displejem pro praváky i leváky, volbu 
jedné ze čtyř funkcí lze snadno provést stisknutím 
jednoho tlačítka: spotřeba vody za den, 
za sezónu, za zavlažovací cyklus a aktuální průtok 
(l/min nebo gal/min), včetně baterie

Kompaktní provedení pro malé plochy
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Zavlažovací sprchy – perfektní pro zavlažovací úkoly

Název výrobku Sprcha pro citlivé rostliny Comfort Sprcha pro záhonky Comfort
Č. výrobku  18321-20  18319-20
EAN kód

4 078500 017244 4 078500 017336

Husqvarna obj. č. 967632801 967632701
Baleno po ks / Paletová jednotka  5 / 240  4  / 224
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta
Prodej / Info  –  – 
Použití Ideální pro jemné zavlažování květin a citlivých rostlin, bylinek a sazenic Ideální k zavlažování záhonků a větších ploch
Tvar vodního paprsku Jemná mlha, sprchový paprsek Koncentrovaný a vějířovitý měkký postřik
Stopka proti odkapávání – •
Ochrana před mrazem • •
Nastavitelná šířka postřiku – •
Impulsní spouštění • •
Trvalá aretace • •
Rukojeť s měkkými plastovými prvky • •
Uzavíratelné množství vody • •
Regulovatelné množství vody • •
Měkký plastový kroužek na hlavici 
jako ochrana před poškozením

• •

Obsah – –
Zvláštnosti – Integrovaný moderní systém proti odkapávání zabraňuje 

vytékání vody ze zavlažovací sprchy po ukončení zavlažování; 
sítko na nečistoty lze vyjmout a vyčistit

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E



31ZAVLAŽOVÁNÍ

ZA
VL

AŽ
OV

ÁN
Í

Multifunkční sprchy – perfektní pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů

Název výrobku Multifunkční sprcha Classic Multifunkční sprcha Comfort Multifunkční sprcha Premium
Č. výrobku  18313-20 18315-20 18317-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967307201 967102201 967102401
Baleno po ks / Paletová jednotka  5    / 300 4 / 224 4 / 224
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej / Info  – – –
Použití Ideální k zavlažování rostlin v květináčích 

a záhonků, rovněž k účinnému čištění
Skvělé pro zavlažování květinových záhonků, rostlin v květináčích a citlivých rostlin, 

rovněž také pro účinné čištění a odstraňování nečistot
Tvar vodního paprsku Měkký paprsek, perličkový proud, 

3-bodový plný paprsek
Měkký rozprašovací paprsek, jemná mlha, bodový, sprchový a plochý paprsek

Ochrana před mrazem • • •
Impulsní spouštění • • •
Trvalá aretace • • •
Rukojeť s měkkými plastovými prvky – • •
Uzavíratelné množství vody • • •
Regulovatelné množství vody • • •
Měkký plastový kroužek na hlavici 
jako ochrana před poškozením

• • •

Obsah – – –
Zvláštnosti Integrované sítko, které lze odejmout a vyčistit Integrované sítko na nečistoty, které lze odejmout 

a vyčistit, pevná kovová / plastová verze
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Zalévací tyče – skvělé pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech

Název výrobku  Postřikovací zalévací tyč Comfort  Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort
Č. výrobku  18334-20  18335-20
EAN kód

4 078500 017282 4 078500 017268

Husqvarna obj. č. 967633001 967632901
Baleno po ks / Paletová jednotka  6  / 96  6   / 96
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  – 
Použití Ideální k zavlažování a čištění těžce dostupných míst Ideální k zavlažování závěsných květináčů nebo rostlin v květináčích 

na vzdálenějších místech
Tvar vodního paprsku Rozprašovací a plochý paprsek Rozprašovací a perličkový paprsek
Ochrana před mrazem • •
Naklápěcí sprchová hlavice (200°) • •
Impulsní spouštění • •
Trvalá aretace • •
Uzavíratelné množství vody • •
Regulovatelné množství vody • •
Rukojeť s měkkými plastovými prvky • •
Měkký plastový kroužek na hlavici 
jako ochrana před poškozením

• •

Zvláštnosti Délka 90 cm, lze jí pověsit pro úsporné skladování
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Zahradní sprchy

Zahradní sprchy

Název výrobku Zahradní sprcha duo Zahradní sprcha trio
Č. výrobku  959-20  960-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900880501 900880601
Baleno po ks / Paletová jednotka  2   / 78  2   / 40
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Maximální výška 207 cm 220 cm
Tvar vodního paprsku Sprchový paprsek, jemná mlha Sprchový paprsek, jemná mlha
Uzavíratelné množství vody • •
Regulovatelné množství vody • •
Výškově nastavitelná • •
Kolík • –
Třínohý stativ – •
Zvláštnosti – Odnímatelná sprchová hlavice se spojovací hadicí o délce 1,3 m

Název výrobku Zahradní sprchy – akční nabídka
Č. výrobku  958-30 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900880301
Baleno po ks / Paletová jednotka  10   / 90
Způsob balení  4-barevná informační karta 
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Informace o výrobku Sprchový paprsek, průtok vody plynule regulovatelný a uzavíratelný
Obsah 10x 958
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GARDENA zavlažovače
Ideální zavlažování do každé zahrady 
GARDENA nabízí optimální zavlažovače pro velké i malé plochy.

Všechny GARDENA zavlažovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů 
a zaručují spolehlivé a rovnoměrné zavlažování.

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu. 
Data o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bary před zavlažovačem.

*Více informací o záruce na
www.gardena.com nebo

infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.

Kruhové a víceplošné 
zavlažovače

Od jednoduchých maloplošných 
zavlažovačů až po technicky vyspělé 
modely.

S rozmanitými možnostmi nastavení.

Velkoplošné zavlažovače

 Pro plochy do 490 m². Dle volby 
lze jemně nastavit buď zavlažování 
sektoru nebo plného kruhu.

Čtyřplošné zavlažovače

Pro rovnoměrné zavlažování 
čtvercových a obdélníkových ploch 
bez tvorby kaluží.

Dlouhá životnost a odolnost díky 
ochraně před mrazem a kovovým 
prvkům. Dobrá stabilita.

Jednoduché a intuitivní možnosti 
nastavení.

Správný zavlažovač pro jakoukoliv 
zahradu a účel použití.

Nový výkyvný zavlažovač AquaCount 
pomáha šetřit vodu monitorováním 
její spotřeby.
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Kruhové zavlažovače

Název výrobku 6-plošný zavlažovač Boogie Classic
Č. výrobku  2073-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900980601
Baleno po ks / Paletová jednotka  4  / 120
Způsob balení  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  – 
Zavlažovaná plocha Kruh: 80 m² / Půlkruh: 100 m²

Čtverec: 64 m² / Obdélník: 32 m² / Elipsa: 11 m²

Zavlažovaný sektor –
Oblast rozptylu Kruh: Ø max. 10 m / Půlkruh: r = max. 8 m

Čtverec: max. 8 x 8 m / Obdélník: max. 16 x 2 m
Elipsa: max. 3 x 5 m / Jet: 1.5 m

Nastavitelný dosah zavlažování –
Odnímatelné sítko na nečistoty –
Upevnění Plastové ližiny

Název výrobku Rozprašovací zavlažovač 
Classic – akce

Rozprašovací zavlažovač Zavlažovač Twist Classic – akce  Kruhový zavlažovač 
Classic Foxtrott 

Č. výrobku  969-20 972-20  2068-20  1953-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900881301 900881601 900979801 900968301
Baleno po ks / Paletová jednotka  54  / 324  50 / 1800  60  / 240  6   / 312
Způsob balení Baleno v displeji Volně Baleno v displeji  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 54 kusy – Prodej pouze v displeji se 60 kusy  – 
Zavlažovaná plocha max. 80 m² max. 80 m² Kruh: 80 m² / Půlkruh: 100 m²

Čtverec: 64 m² / Obdélník: 32 m²
max. 130 m²

Zavlažovaný sektor 360° 360° – 360°
Oblast rozptylu Ø max. 10 m Ø max. 10 m Kruh: Ø max. 10 m

Půlkruh: r = max. 8 m
Čtverec: max. 8 x 8 m
Obdélník: max. 16 x 2 m

Ø max. 13 m

Upevnění Kolík Kolík Kolík Kolík

Zvláštnosti – – Volba zavlažovacích obrazců pou-
hým otočením rozprašovací hlavy 
na zavlažovači

–

Obsah 54 blistrových karet, v každé 1x roz-
prašovací zavlažovač, rychlospojka 
a stopspojka

– 60 blistrových karet, v každé z nich 
1x zavlažovač a stopspojka

–

Kruhové zavlažovače
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Kruhové zavlažovače

Název výrobku Kruhový zavlažovač Vario Comfort Kruhový zavlažovač Vario Comfort
Č. výrobku  1949-20  1948-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900967601 900967401
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 420  5  / 145
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Zavlažovaná plocha max. 225 m² max. 225 m²
Zavlažovaný sektor 90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45° 90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°
Oblast rozptylu Ø max. 17 m Ø max. 17 m
Nastavitelný dosah zavlažování – –
Regulovatelné množství vody – –
Odnímatelné sítko na nečistoty Plast Plast
Upevnění Kovový hrot Plastové ližiny s kovovou vložkou
Zvláštnosti Rovnoměrné rozptylování vody díky otočné turbíně, směr postřiku nastavitelný, možnost zapojení více zavlažovačů za sebou 

(příslušenství šroubení 901 nebo Profi -System šroubení)
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Čtyřplošné zavlažovače

Čtyřplošné zavlažovače

Název výrobku Čtyřplošný zavlažovač Aqua S 1 Čtyřplošný zavlažovač Aqua S – akce 1 Výkyvný zavlažovač AquaCount
Č. výrobku 18700-20 18700-34 18354-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967976201 967989601 970546801
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 200 60  / 120 4 / 108
Způsob balení 4-barevné informační pouzdro Baleno v displeji 4-barevná displejová krabice
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v displeji s 60 kusy –
Použití – – Pro optimální a účinné zavlažování trávníku 

monitorováním spotřeby vody, měřením objemu 
vody a jejím dávkováním podle potřeby

Ochrana před mrazem • • •
Zavlažovaná plocha 90 m² – max. 220 m² 90 m² – max. 220 m² 90 m² – max. 220 m²
Plynule nastavitelný dosah • • •
Dosah 7 m – max. 17 m 7 m – max. 17 m 7 m – max. 17 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná – – –
Šířka rozptylu max. 13 m max. 13 m max. 13 m
Regulovatelné množství vody – – –
Odnímatelné sítko na nečistoty Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel
Materiál podstavce Hliník Hliník
Zvláštnosti Odnímatelná čisticí jehla Integrovaný průtokoměr s otočným a dobře 

čitelným displayem; stisknutím jednoho tlačítka 
lze navolit jednu ze čtyř funkcí: spotřebu vody 
za den, za sezónu, za zavlažovací cyklus a ak-
tuální průtok vody (l/min nebo gal/min), včetně 
baterie. Odnímatelná čisticí jehla

Název výrobku Čtyřplošný zavlažovač – akce Čtyřplošný zavlažovač Aqua M Čtyřplošný zavlažovač Aqua L
Č. výrobku 18720-34 18702-20 18704-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967990301 967976301 967976401
Baleno po ks / Paletová jednotka 60  / 120  5  / 230  5  / 90
Způsob balení Baleno v displeji 4-barevné informační pouzdro 4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 60 kusy  –  – 
Ochrana před mrazem • • •
Zavlažovaná plocha 90 m² – max. 220 m² 110 m² – max. 250 m² 120 m² – max. 280 m²
Plynule nastavitelný dosah • • •
Dosah 7 m – max. 17 m 8 m – max. 18 m 8 m – max. 18 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná – – –
Šířka rozptylu max. 13 m max. 14 m max. 16 m
Regulovatelné množství vody – – –
Odnímatelné sítko na nečistoty Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel
Materiál podstavce Plast Hliník Hliník
Zvláštnosti Odnímatelná čisticí jehla
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Čtyřplošné zavlažovače

Čtyřplošné zavlažovače

Název výrobku Čtyřplošný zavlažovač 
AquaZoom S

Čtyřplošný zavlažovač 
AquaZoom S – akce

Čtyřplošný zavlažovač 
AquaZoom M

Čtyřplošný zavlažovač 
AquaZoom M – akce

Čtyřplošný zavlažovač 
AquaZoom L

Č. výrobku 18710-20 18710-34 18712-20 18712-34 18714-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967976601 967990101 967976701 967990201 967976801
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 64 16 / 64  4  / 64 16 / 64  4  / 64
Způsob balení 4-barevný displejový karton Baleno v displeji 4-barevný displejový karton Baleno v displeji 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  – Prodej pouze v displeji 

s 16 kusy
–  Prodej pouze v displeji 

s 16 kusy 
 – 

Ochrana před mrazem • • • • •
Zavlažovaná plocha 9 m² – max. 150 m² 9 m² – max. 150 m² 9 m² – max. 250 m² 9 m² – max. 250 m² 28 m² – max. 350 m²
Plynule nastavitelný dosah • • • • •
Dosah 3 m – max. 15 m 3 m – max. 15 m 3 m – max. 18 m 3 m – max. 18 m 7 m – max. 21 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná • • • • •
Šířka rozptylu 3 m – max. 10 m 3 m – max. 10 m 3 m – max. 14 m 3 m – max. 14 m 4 m – max. 17 m
Regulovatelné množství vody • • • • •
Odnímatelné sítko na nečistoty Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel Nerezová ocel
Zvláštnosti Měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene; extra široké nožky pro výjimečnou stabilitu

Název výrobku Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact – akce
Č. výrobku 18708-20 18708-34
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967976501 967989801
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 90 16 / 64
Způsob balení 4-barevný displejový karton Baleno v displeji
Prodej / Info – Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Ochrana před mrazem • •
Zavlažovaná plocha 9 m² – max. 216 m² 9 m² – max. 216 m²
Plynule nastavitelný dosah • •
Dosah 3 m – max. 18 m 3 m – max. 18 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná • •
Šířka rozptylu 3 m – max. 12 m 3 m – max. 12 m
Regulovatelné množství vody • •
Odnímatelné sítko na nečistoty Plastové Plastové
Použitelné pro – –
Obsah sady – –
Zvláštnosti Díky své velikosti je ideálně vhodný pro květinové/zeleninové záhonky; 

měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene
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Velkoplošné zavlažovače

Velkoplošné zavlažovače

Název výrobku  Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač 
Comfort   2

Turbínový zavlažovač Comfort 1 Turbínový zavlažovač Comfort 1

Č. výrobku  8141-20  8143-20  8144-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901154001 901154101 901154201
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 125  5  / 90  5  / 125
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta
Prodej / Info  –  –  – 
Zavlažovaná plocha 75 – max. 490 m² 75 – max. 450 m² 75 – max. 450 m²
Zavlažovaný sektor 25° – 360° 20° – 360° 20° – 360°
Plynule nastavitelný dosah 5 – max. 12,5 m 5 – max. 12 m 5 – max. 12 m
Odnímatelné sítko na nečistoty – • •
Upevnění Kolík Plastové ližiny s kovovou vložkou Kolík
Materiál Plast Plast Plast
Zvláštnosti Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou 

(příslušenství šroubení 901)
Tichý velkoplošný zavlažovač, rovnoměrné rozptylování vody díky 2-zónovému zavlažování a speciálně 

tvarovanému defl ektoru, patentovaný převod turbíny, odolný vůči nečistotám

Název výrobku Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Premium
Č. výrobku  8135-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901153601
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 90
Způsob balení  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  – 
Zavlažovaná plocha 75 – max. 490 m²
Zavlažovaný sektor 25° – 360°
Plynule nastavitelný dosah 5 – max. 12,5 m
Upevnění Plastové ližiny s kovovými vložkami pro velkou stabilitu
Materiál Plast s kovovým kladívkem a přesnou mosaznou tryskou
Zvláštnosti Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení 901)
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Název výrobku Hadicový zavlažovač Hadicový zavlažovač
Č. výrobku  995-20  996-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900883801 900884001
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 210  5  / 150
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Délka 7,5 m 15 m
Možnost individuálního prodloužení Až 22,5 m (příslušenství 5316-20) Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)
Možnost individuálního zkrácení • • 
Použití Jemné rozprašování pro zavlažování dlouhých, úzkých zón 
Zvláštnosti – –

Hadicové zavlažovače

Příslušenství

Název výrobku Průsakový zavlažovač – připojovací sada Hadicový zavlažovač – připojovací sada
Č. výrobku  1989-20  5316-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900972801 901083401
Baleno po ks / Paletová jednotka  6  / 792  6  / 792
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  –  Prodej pouze v kompletním balení 
Zvláštnosti Připojovací armatury pro začátek a konec průsakového zavlažovače: 

přípojka s regulačním ventilem a stopspojka
Připojovací armatury pro začátek a konec hadicového zavlažovače

Průsakový zavlažovač Průsakový zavlažovač
 1968-20  1969-20 

900969401 900969501
 5  / 120  5  / 60
 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
 –  – 
7,5 m 15 m
Až 30 m (příslušenství 1989-20) Až 30 m (příslušenství 1989-20)
• • 

Úsporné zavlažování rostlin v řádcích
S ručním ventilem pro regulaci průtoku a tlaku

Průsakové zavlažovače
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      GARDENA Cleansystem  
Péče namokro se systémem – snadná kombinace
Original GARDENA Cleansystem je ideální systém pro veškeré čisticí práce 
kolem domu a na zahradě. Jednoduše připojíte k násadě vhodný koncový nástroj 
z řady cleansystem a propojíte ji s hadicí – a nakonec všechno připojíte 
k vodovodnímu kohoutku.

Jednoduše kombinovatelný
Ideální přizpůsobení se každé oblasti 
použití vhodnou kombinací násady 
a koncového přípojného přístroje

Jednoduše ideální
Měkké kartáče pro citlivé povrchy,
tvrdé kartáče pro pevné
podlahové plochy

Jednoduše čistý
Všechny vodní násady s přimícháva-
čem pro GARDENA čisticí přípravky 
a regulací průtoku pro čistou vodu 
a příměs čisticího přípravku

Jednoduše výkonný
Plošné trysky uvolňují a odstraňují
neústupné nečistoty

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

SK 0800 154 044.
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Plynulá regulace průtoku

Průtok a tlak vody lze regulovat 
a uzavřít na rukojeti. Pro použití pou-
ze na čistou vodu a/nebo s příměsí 
čisticího přípravku.

Možnost připojení násady

 Díky spojovací technice s otočným 
uzávěrem lze připojit všechny přípojné 
přístroje Original Cleansystem pouhým 
nastrčením na násadu.

Přimíchávač

 Přimíchávač, odolný vůči rozbití, 
pro GARDENA čisticí přípravek 
(č. v. 1680).

Vysoce kvalitní materiály

Lehké a pevné násady z kvalitního 
hliníku, s plastovým povlakem pro 
pohodlnou manipulaci: zabraňuje 
poškrábání, sklouzávání, izoluje proti 
chladu.

Vodní násady

Název výrobku Vodní násada 150 Prodloužení vodní násady s kloubem
Č. výrobku  5550-20  5556-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901089501 901090101
Baleno po ks / Paletová jednotka  2   / 80  2   / 144
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  – 
Délka 150 cm 53 cm
Otočný uzávěr • •
Plynulá regulace průtoku • –
Uzavíratelný průtok • –
Přimíchávač (pro č. v. 1680) • –
Zvláštnosti – Postupné nastavení výkyvného kloubu (oboustranně 45°) pro čištění těžce 

dostupných míst (např. střech obytných automobilů, obytných přívěsů nebo 
zimních zahrad)
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Přípojné přístroje

Název výrobku Čistič oken se stěrkou Mycí kartáč Kartáč na drhnutí Comfort
Č. výrobku  5564-20  5570-20  5568-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901090701 901091401 901091201
Baleno po ks / Paletová jednotka  2   / 108  2   / 120  2   / 120
Způsob balení 4-barevná informační karta s plastovým závěsem 4-barevná informační karta s plastovým závěsem 4-barevná informační karta s plastovým závěsem
Prodej / Info  –  –  – 
Pracovní šířka 31 resp. 10 cm 27 resp. 9 cm 27 cm
Materiál Odnímatelná utěrka z mikrovláken pro intenzivní 

čisticí účinek, odolná gumová lišta
Štětiny: PET Štětiny: PP

Kloub otočný o 360° • – –
Citlivé povrchy • • –
Pevné povrchy – – •
Použití Čistič oken se stěrkou v jednom, buď pro ruční 

použití nebo spolu s násadou
Např. pro čištění automobilů, obytných vozů atd. Např. pro čištění teras, chodníků, vjezdů do ga-

ráží atd.
Pro použití s vodními násadami 
Original GARDENA Cleasystem

• • •

Možnost napojení přímo na 
Original GARDENA System

• • •

Zvláštnosti Pro pohodlné a čisté stírání beze šmouh Otočný dokola po 30°, pro nenamáhavou práci 
a ideální přizpůsobení se čištěné ploše. 
Průběžná plastová lišta zabraňuje poškrabání

Rozdílná délka štětin:
Pro intenzivní čisticí účinek, obzvláště na ne-
rovných podlahových plochách s mezerami 
a prohlubněmi, speciální plochá tryska a hrana 
na odstraňování zaschlých nečistot
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Mycí sady

Ruční mycí kartáč

Název výrobku Sada na mytí aut Sada na mytí podlah
Č. výrobku  5580-20  5586-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901091801 901092001
Baleno po ks / Paletová jednotka  4   / 36  4   / 84
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  – 
Použití Šetrné a efektivní čištění automobilů a citlivých povrchů Účinné a důkladné čištění pevných povrchových ploch
Informace o výrobku  Viz č. v. 5570, 5552, 1680  Viz č. v. 5568, 5550, 1684
Obsah 1x 5570 mycí kartáč, 1x 5552 vodní násada 90, 1x 1680 šampón 1x 5568 kartáč na drhnutí Comfort, 

1x 5550 vodní násada 150, 1x 1680 šampón

Název výrobku Ruční mycí kartáč
Č. výrobku  5574-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901091701
Baleno po ks / Paletová jednotka  3   / 144
Způsob balení  4-barevný displejový karton  
Prodej / Info  – 
Štětiny PET
Pro citlivé povrchy •
Pro pevné povrchy –
Použití Např. k čištění zahradního nábytku, garážových dveří, jízdních kol atd.
Plynulá regulace průtoku •
Uzavíratelný průtok •
Možnost napojení přímo na 
Original GARDENA System

•

Možnost přimíchání GARDENA 
mýdlových tyčinek (989)

•

Zvláštnosti Jednoruční ovládání. Ploché, lehké těleso kartáče pro čištění úzkých míst. 
Průběžná lišta z měkkého plastu zabraňuje poškrábání
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Kartáče na drhnutí

Příslušenství

Pozor

Název výrobku Ruční kartáč na drhnutí 1 Ruční kartáč na drhnutí 2 Mycí kartáč – akce
Č. výrobku  988-20  5572-20  990-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900882801 901091601 900883101
Baleno po ks / Paletová jednotka  5   / 405  3   / 144 10 / 420
Způsob balení  4-barevný displejový karton   4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton
Prodej / Info  –  – Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Štětiny PP PP PVC
Pro citlivé povrchy – – •
Pro pevné povrchy • • –
Použití Např. k čištění zahradního nářadí, popelnic atd. Např. k čištění zahradního nářadí, zahradního 

nábytku atd.
Např. k čištění zahradního nábytku, garážových 
vrat, jízdních kol atd.

Plynulá regulace průtoku • • •
Uzavíratelný průtok • • •
Možnost napojení přímo na 
Original GARDENA System

• • •

Možnost přimíchání GARDENA 
mýdlových tyčinek (989)

• • •

Zvláštnosti Malé provedení: Elastické ploché těleso kartáče 
ulehčuje čištění v úzkých místech

Jednoruční ovládání. Ploché, lehké těleso kartáče 
pro čištění úzkých míst. Průběžná lišta z měkké-
ho plastu zabraňuje poškrábání

Malé provedení: Elastické ploché těleso kartáče 
ulehčuje čištění v úzkých místech. V balení kartáč 
a mýdlové tyčinky.

Název výrobku  Šampón Mýdlové tyčinky
Č. výrobku  1680-20 989-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900944201 900882901
Baleno po ks / Paletová jednotka  10   / 2080  10   / 5400
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Použití K účinnému čištění citlivých a pevných povrchů, rovněž také skleněných 

ploch
–

Zvláštnosti Biologicky odbouratelný Biologicky odbouratelné
Použitelné pro Č. v. 5552, 5550, 5554 Č. v. 988, 5572, 5574
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Vozíky na hadici

Plastové vozíky na hadici ze 
série CleverRoll přesvědčí 
mnoha novými a moderními 
vlastnostmi. 

Pro náročné aplikace jsou 
k dispozici také kovové 
modely z řady CleverRoll.

Boxy na hadici

Kompaktní a lehké, ideální 
pro cestování jako je např. 
kempování, vodní sporty 
nebo jiné rekreační aktivity.

Kliku a rukojeť lze sklopit.

Bubny na hadici

Velká stabilita díky spe-
ciální trojúhelníkové kon-
strukci s nízko položeným 
těžištěm.

Ergonomická rukojeť pro 
příjemný transport.

Nástěnný buben na hadici 
s vodicí cívkou

Pro pohodlné navíjení hadice 
vestoje.

Vodicí cívka pro snadné navíjení 
a odvíjení hadice, dokonce 
i kolem rohů (č. v. 2650-20).

1 výrobek pro dva účely použití: 
pro skladování hadice na zdi; 
box lze odejmout a kdykoliv 
použít na jakémkoliv místě 
v zahradě (č. v. 8009-20).

  GARDENA vozíky / bubny
na hadici
Hadice je vždy uklizená a připravená k použití 
Díky vozíku na hadici je hadice vždy čistě navinuta a připravena pro další použití. 
Odpadá přitom namáhavé tahání a nošení hadice přes celou zahradu. 

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

SK 0800 154 044.
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Náš jasně strukturovaný sortiment usnadňuje vaše rozhodování. 
Navíc, všechny naše nové plastové vozíky na hadici z řady 
CleverRoll disponují odolností vůči mrazu.
Trvalá kvalita made in Germany.

CleverRoll S – pro malé 
zahrady 
• Pro max. 40 m 13mm  

(1/2") hadice
• Kompaktní model s výškově 

nastavitelnou rukojetí

CleverRoll M – pro středně 
velké zahrady
• Pro max. 60 m 13mm  

(1/2") hadice
• Maximální stabilita díky 

inovativním vlastnostem
• Novinka: nyní je také 

k dostání s pevným kovovým 
bubnem

CleverRoll L Easy – pro 
velké zahrady
• Pro max. 100 m 13mm 

(1/2") hadice
• Maximální stabilita díky 

inovativním vlastnostem
• Vybaven pevnou vodicí 

kladkou hadice jako standard 
pro přesné navíjení

• Novinka: nyní je také 
k dostání s pevným kovovým 
bubnem

Kompaktní 
skladování
Snadné uvolnění 
páčky, nastavení 
výšky a poté opětov-
né sklopení páčky 
pro zafi xování madla 
na místě. 

Pohodlné navíjení  

Ergonomická, pohodlná 
klika pro snadné naví-
jení. Zaklapávací klika 
pro úsporné sklado-
vání.

Zaručená stabilita

Díky adaptabilní konstrukci se váš vozík již nikdy 
nepřevrátí. Speciální tvar vozíku a jeho viditelně 
větší kola mu poskytují dostatečnou stabilitu. 
Před skladováním jednoduše složíte konstrukci 
pro úsporu místa. 

Řada CleverRoll
*Více informací o záruce 

na www.gardena.com nebo 
infolince CZ 800 100 425, 

SK 0800 154 044.

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

 S M L

S M L M L M L
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Vozíky na hadici

Pohodlná vodicí kladka 
s kovovým rámem pro 
výjimečnou stabilitu

Zajistí, aby se hadice navíjela 
v rovnoměrných vrstvách. Díky 
otáčení pouze klikou na bubnu 
zůstanou ruce vždy čisté.  

Bezpečný transport

Zabraňuje, aby při transportu nebo 
po použití vozíku z hadice vytékala 
voda.

Všechno na správném místě 

Vždy po ruce: postřikovač 
a rychlospojku lze napojit na klip.

Možnost volby strany 
k nasazení kliky 

Kliku lze používat na obou 
stranách. Buben s klikou 
odhákněte, otočte o 180° a znovu 
připevněte. 

Název výrobku Vozík na hadici CleverRoll S Vozík na hadici CleverRoll S – sada
Č. výrobku 18500-20 18502-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967674501 967674601
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 39  18   / 18
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info – Prodej pouze na paletě s 18 kusy
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 40 m 

15 mm (5/8") 30 m 
19 mm (3/4") 25 m

13 mm (1/2") 40 m 
15 mm (5/8") 30 m 
19 mm (3/4") 25 m

Funkce Kick&Stand – –
Ochrana proti mrazu • •
Vodicí cívka – –
Klika Jeden kus Jeden kus
Stav při dodání Vyžaduje montáž uživatelem Smontovaný
Možnost přestavění na GARDENA 
Profi -System

– –

Rozměry min.–max. D x Š x V 36 x 44 x 48–75 cm 36 x 44 x 48–75 cm
Zvláštnosti Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)
Obsah S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original 

GARDENA System a postřikovačem
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Vozíky na hadici

Před používáním stojan jednoduše 
odklopíte nohou.

Kick&Stand – pro velkou stabilitu

Podpěrný stojan lze složit z důvodu úsporného 
skladování.

Pohodlné používání díky velké stabilitě: 
vozík na hadici se při odvíjení hadice 
nepřevrátí.

Název výrobku Vozík na hadici CleverRoll M Vozík na hadici CleverRoll M – sada Vozík na hadici CleverRoll L Easy
Č. výrobku 18510-20 18512-20 18520-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967674901 967675101 967675501
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 19 2 / 8 1 / 14
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – – –
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 60 m 

15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m 

13 mm (1/2") 60 m
15 mm (5/8") 50 m
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 100 m 
15 mm (5/8") 80 m 
19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky

Funkce Kick&Stand • • •
Ochrana proti mrazu • • •
Vodicí cívka – – •
Klika Skládací Skládací Skládací
Stav při dodání Vyžaduje montáž uživatelem Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System
Možnost přestavění na GARDENA 
Profi -System

Je zapotřebí Profi -System-šroubení 2801

Rozměry min.–max. D x Š x V 43–74 x 38–48 x 67–90 cm 43–74 x 38–48 x 67–90 cm 46–74 x 38–48 x 72–90 cm 
Zvláštnosti Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo / vlevo)
Obsah – S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original 

GARDENA System a postřikovačem
–
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Vozíky na hadici 

Název výrobku Vozík na hadici kovový CleverRoll M – sada Vozík na hadici kovový CleverRoll M Easy – sada
Č. výrobku 18542-20 18547-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967916801 967916901
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 8 1 / 6
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info – –
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 60 m 

15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m

13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m

Funkce Kick&Stand • •
Ochrana proti mrazu • •
Vodicí cívka – •
Klika Plastová, skládací Kovová, skládací
Stav při dodání Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly 

Original GARDENA System
Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly 
Original GARDENA System

Možnost přestavění na GARDENA 
Profi -System

Je zapotřebí Profi -System-šroubení 2801

Rozměry D x Š x V 43–74 x 38–48 x 67–90 cm 43–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)
Obsah S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System 

a postřikovačem
S 25 m hadice 13 mm (1/2") FLEX, díly Original GARDENA System 
a postřikovačem
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Vozíky na hadici 

Název výrobku Vozík na hadici kovový CleverRoll L Easy
Č. výrobku 18550-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967917301
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 6
Způsob balení  4-barevná informační karta 
Prodej / Info –
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 100 m 

15 mm (5/8") 80 m 
19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky

Funkce Kick&Stand •
Ochrana proti mrazu •
Vodicí cívka •
Klika Kovová, skládací
Stav při dodání Smontovaný
Možnost přestavění na GARDENA 
Profi -System

Je zapotřebí Profi -System-šroubení 2801

Rozměry D x Š x V 46–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapá-

vání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)

Název výrobku Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m
Č. výrobku  18040-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967255701
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 340
Způsob balení  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  – 
Obsah Vybavena díly Original GARDENA System a šroubením na kohoutek 18202 / 5305 a 18200
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Bubny / boxy na hadici

Název výrobku Box na hadici 10 m – sada Box na hadici Classic 15 m – sada
Č. výrobku 18400-20  2662-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967089201 966609701
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 24  1  / 24
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info –  – 
Kapacita bubnu na hadici 11 mm 10 m 11 mm 15 m 
Tlak, při kterém dojde k prasknutí 30 bar 30 bar
Stopka proti odkapávání po použití • •
Ruční klika • •
Zvláštnosti Lehký a úsporný, integrovaná rukojeť Pro použití při kempování, volnočasových aktivitách a vodních sportech.

Nízká hmotnost a úspora místa.

Obsah Kompletní s 11,5 m dlouhou kvalitní hadicí (10 m + 1,5 m spojovací kus), 
Original GARDENA systémovými díly a postřikovačem

Kompletně s: 1x 16,5 m kvalitní hadice (15 m + 1,5 m připojovací 
souprava) s díly Original GARDENA System a postřikovačem.

Název výrobku Buben na hadici Classic 10 – sada Nástěnný buben na hadici 50 Classic – sada
Č. výrobku  8010-20  8009-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966610101 966610001
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 24  12  / 12
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  – Prodej pouze na paletě s 12 kusy
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 10 m 13 mm (1/2") 50 m

15 mm (5/8") 40 m
19 mm (3/4") 25 m 

Stopka proti odkapávání po použití • •
Ruční klika • •
Možnost přestavění na GARDENA 
Profi -System

Je zapotřebí Profi -System-šroubení 2801

Zvláštnosti Vysoká bezpečnost díky 3-bodovému bočnímu spojení, integrovaná rukojeť 
na přenášení, výkyvná (úhlová) přípojka na hadici

2 oblasti použití: ke skladování hadice na zdi, kdykoliv k dispozici pro 
mobilní použití v zahradě. Zaklapávací klika, integrované držadlo, výkyvná 
přípojka na hadici

Obsah Kompletně s: 1x buben na hadici, 1x 10 m hadice Classic 13 mm (1/2") s díly 
Original GARDENA System (1x 915, 1x 913, 1x 8114). Dodatečně se systémo-
vými díly pro připojení na vodovodní kohoutek (1x 5305, 1x 902, 2x 915)

Kompletně s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original GARDENA systé-
movými díly a postřikovačem. Včetně držáku na zeď, hmoždinek a šroubů.
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Nástěnné držáky na hadici

Název výrobku Nástěnný držák na hadici 1 Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodicí kladkou 
Č. výrobku  241-20  2650-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967239601 901005501
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 240  1  / 22
Způsob balení Volně / nálepka  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 35 m 

15 mm (5/8") 25 m 
19 mm (3/4") 20 m 

13 mm (1/2") 60 m 
15 mm (5/8") 50 m 
19 mm (3/4") 35 m 

Možnost přestavění na GARDENA 
Profi -System

– Je zapotřebí Profi -System-šroubení 2801

Zvláštnosti Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly 
Original GARDENA System, úsporný na místo

S vodící kladkou hadice pro snadné navíjení a odvíjení hadice, 
také kolem rohů

Obsah – Kompletně s vodící kladkou hadice a stabilním kovovým držákem

Název výrobku Nástěnný držák na hadici s hadicí Držák TapFix na hadici LianoTM 1, 2

Č. výrobku  18005-20 18590-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967246901 970547701
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 30 4 / 100
Způsob balení  4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 10 kusy –
Kapacita bubnu na hadici 13 mm (1/2") 35 m

15 mm (5/8") 25 m
19 mm (3/4") 20 m

13 mm (1/2") LianoTM 20 m

Možnost přestavění na GARDENA 
Profi -System

– –

Zvláštnosti Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly 
Original GARDENA System, úsporný na místo

Instalace bez použití nářadí, nezpůsobuje poškození nebo poškrábání zdi, 
odolný vůči UV-záření a mrazu, otvor na zadní straně pro montáž na zeď

Obsah Kompletně smontovaný s 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), Original 
GARDENA systémovými díly a postřikovačem

Kompletní se šroubením 1/2", 3/4" a 1" pro vodovodní kohoutky

Sada textilní hadice LianoTM s držákem TapFix viz strana 64
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*Více informací o záruce 
na www.gardena.com nebo 
infolince CZ 800 100 425, 

SK 0800 154 044.

GARDENA boxy na hadici
Vždy připraveny na zavlažování
Snadné odvíjení, navíjení bez námahy 

• Navíjení bez námahy, bez zamotávání
• Kvalita zaručena, bez nutnosti údržby 
• Flexibilní řešení pro zahrady všech velikostí

Nová vynikající řada boxů na hadici poskytuje maximální volnost a fl exibilitu při zavlažování 
zahrady jakékoliv velikosti. Je úplně jedno, zda je box připevněn na zdi nebo je umístěn kdekoliv 
na zahradě – zavlažování nikdy nebylo snazší.

Všechny naše boxy na hadici nabízí uživatelům následující výhody:
• Dlouhodobá automatická technologie – bez ohýbání zad, bez navíjení, bez špinavých rukou
• Integrovaná GARDENA technologie ochrany před mrazem: všechny modely je možné 

ponechat celoročně venku
• Všechny modely jsou vybaveny velmi kvalitní hadicí a příslušenstvím
• RollControl – vysoce kvalitní brzda pro spolehlivé a řízené navíjení
• Vytáhněte hadici na požadovanou délku – uzamykací body po krátkých vzdálenostech pro 

nenamáhavou manipulaci
• Vedení hadice spolehlivě navíjí hadici bez zamotávání
• Záruka 5 let

Sortiment GARDENA RollUp:

15 m pro menší zahrady a terasy

20 m nebo 25 m* pro středně 
velké zahrady

30 m pro velké zahrady* 

35 m pro velmi velké zahrady* 

*pouze nástěnné provedení

Nástěnné boxy na hadici

Perfektní skladování hadice – vždy připravená k použití
Kompletně vybavená
- vysoce kvalitní 11mm / 13mm (½") hadicí 
- fl exibilní připojovací hadicí o délce 1,5 m
- díly Original GARDENA System a čisticím postřikovačem
- balení obsahuje držák na zeď se šrouby, hmoždinky a montážní pomůcku

Praktické
Rohatka s krátkým 
chodem přesně zapadá 
v pravidelných roze-
stupech max. 50 cm 
a umožňuje snadnou 
manipulaci

Dostupné ve dvou atraktivních 
barvách – tyrkysové a bílé

Prostorově úsporná 
konstrukce

Box je otočný o > 180° 

Automatická technologie 
s dlouhou životností

Vždy spolehlivé navinutí díky velmi 
kvalitní pružině

RollControl
Velmi kvalitní brzda pro 

spolehlivé a řízené navíjení

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E

AUTOMATIC

CONTROL
ROLL

READY
2 USE

PŘIPRAVEN
K POUŽITÍ



ZAVLAŽOVÁNÍ 55

ZA
VL

AŽ
OV

ÁN
Í

  GARDENA boxy na hadici
Zahradní boxy na hadici

Perfektní skladování hadice – 
vždy připravená k použití
Všechny boxy jsou kompletně 
smontovány a vybaveny 
- vysoce kvalitní hadicí 11 mm
-  fl exibilní připojovací hadicí 

o délce 1,5 m
-  díly Original GARDENA System 

a čisticím postřikovačem
-  balení obsahuje kolík se šrouby 

a montážní pomůcku

Praktické
Rohatka s krátkým chodem přesně zapadá 
v pravidelných rozestupech max. 50 cm 
a umožňuje snadnou manipulaci

Řešení, které lze umístit 
kdekoliv v zahradě
Box je otočný o 360° 

Kompatibilní
Robotické sekačky řady 
SILENO mohou pod boxem 
projíždět

Kovový kolík pro fl exibilní umístění 
kdekoliv v zahradě a stabilní pozici 

v podkladu – bez poškození zdí

RollControl
Velmi kvalitní brzda 

pro spolehlivé 
a řízené navíjení

Automatická technologie s dlou-
hou životností

Vždy spolehlivé navíjení díky velmi 
kvalitní pružině

Dostupný ve dvou atraktivních 
barvách – tyrkysové a bílé.

Automatická technologie 
s dlouhou životností

Vždy spolehlivé navíjení díky 
velmi kvalitní pružině.

RollControl

Velmi kvalitní brzda pro 
spolehlivé a řízené navíjení.

GARDENA technologie 
ochrany před mrazem

Všechny modely lze celoročně 
ponechat venku.

Krátké uzamykací body

Snadné a pohodlné navíjení 
bez námahy. 
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Nástěnné boxy na hadici a zahradní boxy na hadici

Název výrobku Nástěnný box na hadici RollUp S Zahradní box na hadici RollUp S
Č. výrobku 18600-20 18604-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970472701 970472901
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 14 1 / 14
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Montáž Na zeď Kdekoliv v zahradě
Ochrana proti mrazu • •
Velikost zahrady Malá Malá
RollControl • •
Rozměry balení D x Š x V 54 x 23,5 x 43,7 cm 54 x 23,5 x 43,7 cm
Rozměry boxu bez nástěnného 
držáku/hrotu D x Š x V

38,3 x 22,8 x 39,8 cm 38,3 x 22,8 x 39,8 cm

Obsah Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 15 m, 
11 mm, fl exibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím 
postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky

Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 
15 m, 11 mm, fl exibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému 
a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky

Zvláštnosti Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka 
hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, 
stopka proti odkapávání, fl exibilní připojovací hadice

Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na ideálním místě pro 
zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka 
proti odkapávání, fl exibilní připojovací hadice

Název výrobku Nástěnný box na hadici RollUp M Nástěnný box na hadici RollUp M Zahradní box na hadici RollUp M
Č. výrobku 18610-20 18612-20 18614-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970473101 970473201 970473301
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 14  1  / 14 1 / 14
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Montáž Na zeď Na zeď Kdekoliv v zahradě
Ochrana proti mrazu • • •
Velikost zahrady Střední Střední Střední
RollControl • • •
Rozměry balení D x Š x V 54 x 23,5 x 46,5 cm 54 x 23,5 x 46,5 cm 54 x 23,5 x 46,5 cm
Rozměry boxu bez nástěnného 
držáku/hrotu D x Š x V

40,6 x 22,8 x 42,6 cm 40,6 x 22,8 x 42,6 cm 40,6 x 22,8 x 42,6 cm

Obsah Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m, 11 mm, 
fl exibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. 

Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky

Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí 
o délce 20 m, 11 mm, fl exibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA 
systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky

Zvláštnosti Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka hadice, 
integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání, 

fl exibilní připojovací hadice

Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na ideálním 
místě pro zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící klad-
ka hadice, stopka proti odkapávání, fl exibilní připojovací hadice
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Nástěnné boxy na hadici

Název výrobku Nástěnný box na hadici 
RollUp M/L

Nástěnný box na hadici 
RollUp M/L

Nástěnný box na hadici 
RollUp L

Nástěnný box na hadici 
RollUp L

Č. výrobku 18620-20 18622-20 18625-20 18627-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970473501 970473601 970474001 970474101
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 12  1  / 12  1  / 12  1  / 12
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Montáž Na zeď Na zeď Na zeď Na zeď
Ochrana proti mrazu • • • •
Velikost zahrady Střední / velká Střední / velká Velká Velká
RollControl • • • •
Rozměry balení D x Š x V 66,2 x 26,6 x 50,3 cm 66,2 x 26,6 x 50,3 cm 66,2 x 26,6 x 50,3 cm 66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Rozměry boxu bez nástěnného 
držáku/hrotu D x Š x V

57,2 x 26,1 x 48,4 cm 57,2 x 26,1 x 48,4 cm 57,2 x 26,1 x 48,4 cm 57,2 x 26,1 x 48,4 cm

Obsah Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 
25 m, 13 mm (1/2"), fl exibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA 

systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, 
hmoždinek a montážní pomůcky

Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 
30 m, 13 mm (1/2"), fl exibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA 

systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, 
hmoždinek a montážní pomůcky

Zvláštnosti Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, 
stopka proti odkapávání

Název výrobku Nástěnný box na hadici RollUp XL
Č. výrobku 18630-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970474201
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 12
Způsob balení  4-barevný displejový karton 
Montáž Na zeď
Ochrana proti mrazu •
Velikost zahrady Velká
RollControl •
Rozměry balení D x Š x V 66,2 x 26,6 x 50,3 cm
Rozměry boxu bez nástěnného 
držáku/hrotu D x Š x V

57,2 x 26,1 x 48,4 cm

Obsah Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 35 m, 13 mm (1/2"), fl exibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému 
a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky

Zvláštnosti Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, 
stopka proti odkapávání

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E

CONTROL
ROLL

AUTOMATIC

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E

CONTROL
ROLL

AUTOMATIC



ZAVLAŽOVÁNÍ58

POWER GRIP 

POWER GRIP POWER GRIP POWER GRIP–

– • • •

22 bar 25 bar 30 bar 35 bar

Schadstoff frei

 UV beständig 

Spiralgewebe

Berstdruck

Garantie

Frei von Phthalaten und 
Schwermetallen

UV-Beständigkeit

Power Grip-Profi l

Kein Verknoten und Verdrehen

Flexibilität

GARDENA
Classic

GARDENA Comfort
FLEX

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium
SuperFLEX

POWER GRIP

POWER GRIP POWER GRIP POWER GRIP

Tvarová stálost

–

– • • •

22 bar 25 bar 30 bar 35 bar

Bez škodlivých látek

 UV-stálost  

Spirálová tkanina

Tlak, při kterém dojde 
k prasknutí

Záruka

Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), 
kadmium, olovo ani baryum 
(< 0,1 %). 

UV-stálost

Profi l Power Grip

Flexibilita

GARDENA
Classic

GARDENA Comfort
FLEX

GARDENA Comfort
HighFLEX

GARDENA Premium
SuperFLEX

GARDENA hadice
Moderní a kompatibilní výrobky
Kvalitní GARDENA hadice FLEX s profi lem Power-Grip pro optimální uchycení hadice a Original GARDENA systémovými díly. Výjimečný 
design perfektně zapadne do Original GARDENA systému. Díky jedinečné technologii obě drží jako ozubená kola. S designem 
typickým pro výrobky GARDENA vytváří prvky jak technickou, tak i optickou jednotu a jsou zárukou kvality. 

Všechny hadice GARDENA jsou odolné vůči UV-záření a neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %). 

Profi l Power Grip
• bezpečné spojení hadice  
  a Original GARDENA 
  systémových dílů
• optimální přídržnost

Vysoce kvalitní 
spirálová tkanina
• obzvláště tlakově a tvarově stálá
• flexibilní a snadno se s ní   
 manipuluje

Výjimečný design 
a kvalitní značka
• vysoký stupeň rozpoznatelnosti
•  speciální technologie – tlaková 

fólie za tepla 

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

Název výrobku Hadice Classic
13 mm (1/2"), 15 m bez armatur

 Hadice Classic
13 mm (1/2"), 18 m 

Držák na zeď s hadicí Classic 
13 mm (1/2"), 20 m

 Hadice Classic
19 mm (3/4"), 20 m

Č. výrobku  18000-20  18002-20  18005-20  18022-20 
EAN kód

4 078500 002202

Husqvarna obj. č. 967246301 967246701 967246901 967247501
Baleno po ks / Paletová jednotka 72 / 72  14  / 42  10  / 30  1  / 36
Způsob balení  4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový kotouč 4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový kotouč 
Prodej / Info – Prodej pouze v displeji se 14 kusy Prodej pouze v displeji s 10 kusy  – 
Průměr 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 19 mm (3/4")
Délka 15 m 18 m 20 m 20 m
Obsah – – Kompletně s hadicí, nástěnným 

držákem č. v. 241, díly Original 
GARDENA systému a sprchou

–

Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost  

Flexibilita  

Tlak, při kterém dojde k prasknutí 22 bar
Materiál PVC, vysoce kvalitní křížová tkanina
Vlastnosti Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), 

UV-stálost
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Power Grip POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost

Flexibilita

Tlak, při kterém dojde k prasknutí 25 bar
Materiál PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), 

UV-stálost
Zvláštnosti Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost

Hadice FLEX Comfort

Název výrobku Hadice Flex Comfort
13 mm (1/2"), 10 m

Hadice Flex Comfort
13 mm (1/2"), 20 m

Hadice Flex Comfort
13 mm (1/2"), 50 m

Hadice FLEX Comfort
19 mm (3/4"), 25 m

Hadice FLEX Comfort
19 mm (3/4"), 50 m

Č. výrobku  18030-20  18033-20  18039-20  18053-20  18055-20 
    EAN kód

 

Husqvarna obj. č. 967243601 967243801 967244401 967245301 967245401
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 96  1  / 66  1  / 30  1  / 30  1  / 30
Způsob balení  4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový kotouč 
Prodej / Info  –  –  –  –  – 
Průměr 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 19 mm (3/4")
Délka 10 m 20 m 50 m 25 m 50 m
Obsah – – – – –

Název výrobku Hadice FLEX Comfort
13 mm (1/2")

Hadice FLEX Comfort
19 mm (3/4")

Hadice FLEX Comfort
25 mm (1")

Hadice FLEX Comfort
32 mm (5/4")

Č. výrobku  18039-22  18055-22  18057-22  18058-22 
    EAN kód

            

Husqvarna obj. č. 967244501 967247701 967247801 967247901
Baleno po ks / Paletová jednotka  50 m  / 1 500 m  50 m  / 1 500 m  25 m  / 300 m  25 m  / 375 m
Způsob balení  Na cívce pro hadicové centrum  Na cívce pro hadicové centrum  Na cívce pro hadicové centrum  Na cívce pro hadicové centrum 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletních 

rolích 
 Prodej pouze v kompletních 
rolích 

 Prodej pouze v kompletních 
rolích 

 Prodej pouze v kompletních 
rolích 

Průměr 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 25 mm (1") 32 mm (5/4")
Délka metráž metráž metráž metráž
Obsah – – – –
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Hadice HighFLEX Comfort

Power Grip POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost

Flexibilita

Tlak, při kterém dojde k prasknutí 30 bar
Materiál PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), 

UV-stálost
Zvláštnosti Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost

Profi l Power Grip

 Jedinečné GARDENA kvalitní 
hadice FLEX s profi lem Power 
Grip pro skvělé spojení a optimální 
držení hadice a Original  GARDENA 
 systémových dílů.

Výjimečný design 

S vysokým stupněm rozpoznání. 
Skvěle se hodí k Original GARDE-
NA systému.

Hustá kvalitní spirálová tkanina

 Díky vysoce kvalitní tkanině se 
na této zahradní hadici netvoří uzly 
a nekroutí se. Hadice je pružná 
a přitom tvarově stálá.

Neobsahují ftaláty, kadmium, 
olovo ani baryum

Hadice GARDENA neobsahují ftalá-
ty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani 
baryum (< 0,1 %).

Název výrobku Hadice HighFLEX Comfort
13 mm (1/2"), 20 m

Hadice HighFLEX Comfort
19 mm (3/4"), 25 m

Hadice HighFLEX Comfort
13 mm (1/2")

Hadice HighFLEX Comfort
19 mm (3/4")

Č. výrobku  18063-20  18083-20  18069-22  18085-22 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967248101 967249801 967248601 967250101
Baleno po ks / Paletová jednotka  1   / 66  1   / 30  50 m  / 1500 m  50 m  / 1500 m
Způsob balení  4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový kotouč  Na cívce pro hadicové centrum  Na cívce pro hadicové centrum 
Prodej / Info  –  – Prodej pouze v kompletních 

rolích
Prodej pouze v kompletních 
rolích

Průměr 13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 13 mm (1/2") 19 mm (3/4")
Délka 20 m 25 m metráž metráž
Obsah – – – –

POWER GRIP
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Power Grip POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost

Flexibilita

Tlak, při kterém dojde k prasknutí 35 bar
Materiál PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), 

UV-stálost
Zvláštnosti Průhledná vnější hadice s perleťovým efektem. 

Velká tloušťka stěn pro bezpečnost a dlouhou životnost

Hadice SuperFLEX Premium

Název výrobku Hadice SuperFLEX Premium
13 mm (1/2"), 20 m

Hadice SuperFLEX Premium
19 mm (3/4"), 25 m

Č. výrobku  18093-20  18113-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967250301 967251301
Baleno po ks / Paletová jednotka  1   / 66  1   / 30
Způsob balení  4-barevný displejový kotouč  4-barevný displejový kotouč 
Prodej / Info  –  – 
Průměr 13 mm (1/2") 19 mm (3/4")
Délka 20 m 25 m
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GARDENA textilní hadice
Pevné a ohebné
GARDENA kvalita Premium s novým vzhledem: GARDENA textilní hadice Liano se skládají z vnitřní 
hadice překryté vysoce trvanlivou textilní hadicí. Hadice se nepoškodí ani v případě jejich tahání 
po terase nebo přes trnité keře růží. Pohodlně se používají, bez jakéhokoliv kroucení nebo vytváření 
smyček. Jedinečná, exkluzivní technologie se zárukou 30 let.

Držák TapFix na hadici LianoTM

Prostorově úsporný držák do zahrady, na terasu 
nebo balkon

Maximální fl exibilita

• Hadice se neláme ani 
nekroutí, dokonce ani 
při nízkých teplotách, 
a proto se s ní výborně 
manipuluje

Snadné skladování 

Lze snadno zavěsit na držák TapFix LianoTM, aniž byste poškodili nebo poškrábali zeď.
Funguje perfektně i na hadicových vozících.

Nízká hmotnost

• Pro ergonomické 
zacházení a snadné 
skladování

Dlouhá trvanlivost 

• Vysoká odolnost vůči prask-
nutí díky technologii trvanlivé 
tkaniny

Bezpečné spojení bez 
průsaku 

• Pevné spojení prostřednictvím 
prodloužené upínací matice, 
která zabraňuje sklouznutí 
hadice

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

Vhodný pro 3 typy vodovodních 
kohoutků (1/2" / 3/4" / 1")  
Nerozhoduje, jak starý vodovodní 
kohoutek je, držák se na něj hodí

Instalace bez nářadí
Snadná a pohodlná

UV-stálost 
a odolnost vůči mrazu
Lze jej používat celoročně

Místo pro max. 20 m 
hadice LianoTM

Dost místa na to, 
aby dosáhla 

do každého kouta 
balkonu nebo terasy

Bez viklání
Díky závitu drží pevně na vodovodním 

kohoutku a snadno se používá

Otvor pro hřebík / šroub
Lze jej také pověsit v místnosti / garáži 
pro trvalé skladování hadice – snadné 
a pohodlné

Šrouby nejsou potřeba 
Bez poškození nebo poškrábání zdí

MAX.

LIANO™

35
bar
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Textilní hadice

Název výrobku Textilní hadice LianoTM 10 m 
s držákem na hadici TapFix 
– sada

Textilní hadice LianoTM 15 m 
s držákem na hadici TapFix 
– sada

Textilní hadice LianoTM 10 m 
– sada

Textilní hadice LianoTM 10 m 
se šroubením pro vnitřní 
vodovodní kohoutky – sada

Č. výrobku 18596-20 18595-20 18425-20 18427-32
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970547601 970547801 967970901 970480901
Baleno po ks / Paletová jednotka 14 / 42 1 / 64 6 / 120 16 / 48
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton   4-barevný displejový kotouč   4-barevný displejový karton
Prodej / Info Prodej pouze v displeji se 14 kusy – – Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Průměr 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2")
Délka 10 m 15 m 10 m 10 m
Materiál Vnitřní hadice z PVC, vnější hadice textilní
Obsah Kompletní sada s díly Original 

GARDENA System, sprchou 
a držákem TapFix na hadici LianoTM

Kompletní sada s díly Original 
GARDENA System, sprchou 
a držákem TapFix na hadici LianoTM

Kompletní s Original GARDENA 
systémovými díly, postřikovačem 
a šroubením 18202 / 5305 a 18200

Kompletní s Original GARDENA 
systémovými díly, postřikovačem 
a šroubením pro vnitřní vodovodní 
kohoutky č. v. 18210

Zvláštnosti Držák TapFix na hadici LianoTM 
viz strana 63

Držák TapFix na hadici LianoTM 
viz strana 63

Neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), 
odolná vůči UV a mrazu, odpuzuje nečistoty, vnější opláštění 

nepoškodí citlivé plochy

Textilní hadice

Název výrobku Textilní hadice LianoTM 
20 m – sada

Textilní hadice LianoTM 
20 m – sada – akční nabídka

Textilní hadice LianoTM 
30 m – sada

Č. výrobku 18434-20 18435-20 18438-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967869401 967869501 967869601
Baleno po ks / Paletová jednotka 6 / 72 16 / 48 3 / 36
Způsob balení   4-barevný displejový kotouč   4-barevný displejový kotouč   4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info – Prodej pouze v displeji s 16 kusy –
Průměr 13 mm (1/2") 13 mm (1/2") 13 mm (1/2")
Délka 20 m 20 m 30 m
Materiál Vnitřní hadice z PVC, vnější hadice textilní
Obsah Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18202 / 5305 a 18200
Zvláštnosti Neobsahují ftaláty (< 0,1 %), kadmium, olovo ani baryum (< 0,1 %), odolná vůči UV a mrazu, odpuzuje nečistoty, vnější opláštění nepoškodí citlivé plochy
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Spirálová hadice

Název výrobku Spirálová hadice 10 m – sada
Č. výrobku  4647-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901074901
Baleno po ks / Paletová jednotka  4  / 72
Způsob balení   4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení 
Průměr 9 mm
Délka 10 m
Materiál Polyuretan
Zvláštnosti Spirálová hadice se po použití automaticky stáhne
Obsah Kompletně s díly Original GARDENA System, pulsním postřikovací sprchou a šroubením na vodovodní kohoutek 18202/5305

5** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E



ZAVLAŽOVÁNÍ66

Technické hadice

Název výrobku Plochá hadice Plochá hadice Plochá hadice Plochá hadice
Č. výrobku 5001-20 5002-20 5003-20 5004-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970489301 970489401 970489501 970489601
Baleno po ks / Paletová jednotka 50 m   / 2 000 m 50 m   / 1 500 m 50 m   / 1 000 m 50 m   / 750 m
Způsob balení Na cívce Na cívce Na cívce Na cívce
Prodej / Info Prodej pouze v kompletních rolích
Použití Kvalita pro vysoké zatížení, vhodná pro zemědělské účely
Průměr 25 mm (1") 32 mm (1 1/4") 38 mm (1 1/2") 50 mm (2")
Max. provozní tlak 10 bar 9 bar 8 bar 8 bar
Tlak, při kterém dojde k prasknutí 30 bar 27 bar 24 bar 24 bar
Zvláštnosti Dvouvrstvá síťovina z PVC, odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření, odolná vůči teplotě (–20° C až +60° C), 

bez obsahu kadmia, olova a barya (< 0,1 %), bez nečistot z recyklace 
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Zažijte výkon čerpadel GARDENA
Je jedno, zda potřebujete čerpadlo na zavlažování, odčerpávání nebo zásobování domácnosti vodou. Nabí-
zíme kompletní sortiment čerpadel pro všechny účely použití. Ať už si vyberete jakékoliv čerpadlo, můžete 
si být díky našim více než 40letým zkušenostem jisti jeho kvalitou, moderními vlastnostmi a vysokým 
výkonem. Nyní se zárukou GARDENA v trvání 5 let.

Skvělý výrobek pro každý účel použití

Čerpaná média: vodovodní, dešťová voda a voda z plaveckých bazénů s obsahem chlóru. Nesmí se čerpat: 
slaná voda, agresivní a lehce hořlavé materiály a potraviny

Odvodňování

Pro vypouštění nebo vyčerpávání vody 
ze zatopených sklepů, plaveckých 
bazénů, jezírek nebo stavebních jam.

Zásobování domácnosti vodou

Pro zásobování domácnosti vodou 
ze studní nebo zásobníků – např. pro 
provoz pračky, splachování toalet nebo 
k zavlažování zahrady.

Domácí vodárny 
Automatická čerpadla 
pro domácnost a zahradu
Ponorná tlaková čerpadla, 
automatic

Ponorná čerpadla pro čistou vodu
Ponorná kalová čerpadla

*Na tento výrobek poskytujeme záruku v trvání 5 let. Váš výrobek si musíte zaregistrovat online na adrese www.gardena.com/cz/podpora/registration-warranty/ do 3 měsíců od jeho zakoupení.
Podrobné podmínky záruky naleznete v přiloženém návodu k obsluze nebo online na adrese www.gardena.com/cz. Tato záruka nemá vliv na vaše zákonné záruční nároky.

Pohodlné

GARDENA inovace, které zjednodušují život.

Vedoucí značka

Nejpreferovanější značka v Evropě s více 
než 12 miliony prodaných čerpadel.

Zdroj: GARDENA výzkum trhu

Vysoký výkon

Vysoký výkon a kvalita.
Maximální životnost díky samoochranné 
technologii.

Zavlažování

Pro zavlažování zahrady vodou ze studní,  
zásobníků a sudů s dešťovou vodou 
a pro zvýšení tlaku vody z vodovodního 
kohoutku.

Zahradní čerpadla
Automatická čerpadla 
pro domácnost a zahradu
Čerpadla do sudu
Ponorná tlaková čerpadla

ENGINEERED
IN GERMANY
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Ponorná kalová čerpadla

Těsnící systém s dlouhou životností (všechny modely z nerezové oceli)

- Hřídel s keramickým povlakem pro maximální mechanickou životnost
-  Trojitý těsnící systém s olejovou komorou zabraňuje 

proniknutí vody do motoru po mnoho let

Rychlospojovací systém 

- Pohodlná instalace hadice pouhým „nacvaknutím“
- Rychlá instalace a skladování
- Velký průměr pro větší účinnost

Název výrobku Ponorné kalové čerpadlo 9000 Ponorné kalové čerpadlo – odvodňovací 
sada

Ponorné kalové čerpadlo 16000

Č. výrobku 9040-20 9041-20 9042-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970485901 970573601 970486001
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 39 1 / 24 1 / 30
Způsob balení  4-barevný displejový karton Plastový box s nálepkou  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  – –  – 
Možnosti použití Pro odčerpávání znečištěné vody
Výkon motoru 300 W 300 W 450 W
Max. dodávané množství 9 000 l/h 9 000 l/h 16 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 6 m / 0,6 bar 6 m / 0,6 bar 7 m / 0,7 bar
Automatická funkce / pojistka proti 
chodu nasucho

Přes plovákový spínač Přes plovákový spínač Přes plovákový spínač

Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 7 m
Max. průměr nečistot 25 mm 25 mm 35 mm
Hmotnost 4,2 kg 7,9 kg 4,7 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 249 x 177 x 317 mm 400 x 300 x 325 mm 251 x 184 x 355 mm
Připojovací kabel 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C
Připojovací závit 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1"),

47,9 mm (G1 1/2")
Přípojky

*Možný způsob připojení, ale není 
zahrnut do rozsahu dodávky

25 mm (1"),
38 mm (1 1/2"),
*  Original GARDENA System (G1"),

GARDENA Profi  System (G1")

25 mm (1"),
38 mm (1 1/2"),
*  Original GARDENA System (G1"), 

GARDENA Profi  System (G1")

25 mm (1"),
32 mm (1 1/4"),
38 mm (1 1/2"),
*  Original GARDENA System (G1"),

GARDENA Profi  System (G1")
Rychloupínací systém • • •
Zvláštnosti Nastavitelný plovákový spínač s možností 

zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, 
ergonomická konstrukce držadla s možností 
navinutí připojovacího kabelu a lana

Ponorné kalové čerpadlo 9000, 10 m ploché 
hadice, rychlospojka 38 mm, 3 objímky na hadici, 
0,5 m ploché hadice do jezírek 38 mm a pevný 
skladovací box; vhodné také pro předfi ltraci 
v případě povodní. Box je vyroben z recyklovaného 
materiálu. 

Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový 
spínač s možností zablokování, keramická hřídel 
s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergo-
nomická konstrukce držadla s možností navinutí 
připojovacího kabelu a lana

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8

ENGINEERED
IN GERMANY

EASY
CONNECT SELF-PROTECTIVE
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Ponorná kalová čerpadla

Název výrobku Ponorné kalové čerpadlo 8800 Ponorné kalové čerpadlo 9300 Ponorné kalové čerpadlo
20000 Aquasensor

Ponorné kalové čerpadlo
25000

Č. výrobku 9005-29 9006-29 9044-20 9046-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970442701 970442901 970486101 970486201
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 48 4 / 48 1 / 26 1 / 26
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info Dostupné pouze v EU Dostupné pouze v EU  –  – 
Možnosti použití Pro odčerpávání znečištěné vody
Výkon motoru 250 W 400 W 750 W 1 100 W
Max. dodávané množství 8 800 l/h 9 300 l/h 20 000 l/h 25 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 4 m / 0,4 bar 5 m / 0,5 bar 9 m / 0,9 bar 11 m / 1,1 bar
Automatická funkce / pojistka proti 
chodu nasucho

Plovákový spínač Plovákový spínač Digitální Aquasensor Plovákový spínač

Max. hloubka ponoru 6 m 6 m 7 m 7 m
Max. průměr nečistot 25 mm 25 mm 35 mm 38 mm
Hmotnost 3,8 kg 4,0 kg 6,2 kg 7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 15 x 15 x 26 cm 15 x 15 x 26 cm 271 x 196 x 379 mm 273 x 200 x 408 mm
Připojovací kabel 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F 10 m H07 RN-F 10 m H07 RN-F
Max. teplota média 35 °C 35 °C 35° C 35° C
Připojovací závit 33,3 mm (G1"), 

47,8 mm (G 1 1/2")
33,3 mm (G1"), 
47,8 mm (G 1 1/2")

47,9 mm (G 1 1/2") 47,9 mm (G 1 1/2")

Přípojky

*Možný způsob připojení, ale není 
zahrnut do rozsahu dodávky

25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4")

25 mm (1"), 
32 mm (1 1/4")

32 mm (1 1/4"),
38 mm (1 1/2"),
50 mm (2")

32 mm (1 1/4"),
38 mm (1 1/2"),
50 mm (2")

Rychloupínací systém – – • •
Zvláštnosti Zástrčka pro plovákový spínač Zástrčka pro plovákový spínač Digitální Aquasensor s dotykovým 

ovládáním, funkce časovače, plášť 
z nerezové oceli, keramická hřídel 
s trojitým těsněním a olejovou 
komorou, ergonomická konstrukce 
držadla s možností navinutí připojo-
vacího kabelu a lana

Plášť z nerezové oceli, nastavitelný 
plovákový spínač s možností zablo-
kování, keramická hřídel s trojitým 
těsněním a olejovou komorou, 
ergonomická konstrukce držadla 
s možností navinutí připojovacího 
kabelu a lana

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8 IP X8

ENGINEERED
IN GERMANY



ZAVLAŽOVÁNÍ70

Ponorná čerpadla pro znečištěnou a čistou vodu

2 v 1

Toto víceúčelové čerpadlo lze používat k čerpání znečištěné vody (s částicemi 
až 35 mm) nebo k plošnému odsávání čisté vody (do hladiny 1 mm).

Intuitivní mechanismus přepínání 

- Pracuje v obou směrech bez dotyku patek čerpadla
- Bez špinavých rukou nebo mokrých bot

Název výrobku 2 v 1 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 
15000

2 v 1 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 
19500 Aquasensor

Č. výrobku 9048-20 9049-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970486301 970486401
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 24 1 / 24
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info K dispozici od 05/2021 K dispozici od 05/2021
Možnosti použití Pro odvodňování čisté nebo znečištěné vody
Výkon motoru 550 W 860 W
Max. dodávané množství 15 000 l/h 19 500 l/h
Max. čerpací výška / tlak 7 m / 0,7 bar 10 m / 110 bar
Automatická funkce Přes plovákový spínač Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru 7 m 7 m
Plošné odsávání do 1 mm 1 mm
Max. průměr nečistot 35 mm 35 mm
Hmotnost 6,7 kg 7,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 272 x 197 x 388/425 mm 272 x 197 x 388/425 mm
Připojovací kabel 10 m H07 RN-F 10 m H07 RN-F
Max. teplota média 35° C 35° C
Připojovací závit 33,3 mm (G1"),

47,9 mm (G1 1/2")
47,9 mm (G 1 1/2")

Přípojky

*Možný způsob připojení, ale není 
zahrnut do rozsahu dodávky

25 mm (1"),
32 mm (1 1/4"),
38 mm (1 1/2"),
*Original GARDENA System (G1"),
GARDENA Profi  System (G1")

32 mm (1 1/4"),
38 mm (1 1/2"),
50 mm (2")

Zpětný ventil – –
Rychloupínací systém • •
Zvláštnosti Lze jej ovládat shora, plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač 

s funkcí zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou 
komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí 
připojovacího kabelu a lana

Lze jej ovládat shora, digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce 
časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním 
a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí 
připojovacího kabelu a lana

Třída ochrany IP X8 IP X8

ENGINEERED
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Ponorná čerpadla pro čistou vodu

Název výrobku Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8200 Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600
Č. výrobku 9000-29 9001-29

 EAN kód

Husqvarna obj. č. 970442301 970442501
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 48 4 / 48
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info Dostupné pouze v EU Dostupné pouze v EU
Možnosti použití K vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody
Jmenovitý výkon 250 W 400 W
Max. dodávané množství 8 200 l/h 8 600 l/h
Max. čerpací výška / tlak 5 m / 0,5 bar 5,5 m / 0,55 bar
Automatická funkce Plovákový spínač Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru 6 m 6 m
Plošné odsávání do 4 mm 4 mm
Max. průměr nečistot 5 mm 5 mm
Hmotnost ca. 3,8 kg 4,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 15 x 15 x 24 cm 15 x 15 x 24 cm
Připojovací kabel 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F
Max. teplota média 35 °C 35 °C
Připojovací závit 33,3 mm (G1"), 

47,8 mm (G 1 1/2")
33,3 mm (G1"), 
47,8 mm (G 1 1/2")

Univerzální přípojka 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4") 25 mm (1"), 32 mm (1 1/4")
Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový

Zvláštnosti Zástrčka pro plovákový spínač Zástrčka pro plovákový spínač
Třída ochrany IP X8 IP X8
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Funkce pro zvýšení průtoku

Díky snadno ovladatelným zvedacím 
patkám může čerpadlo dosáhnout svého 
maximálního výkonu nad plochou sání.

Pouhým jedním kliknutím pak čerpadlo 
vyčerpá vodu do hladiny 1 mm, takže se 
pak zbytek snadno vytře hadrem. 

Ponorná čerpadla pro čistou vodu

Nový Aquasensor system s LED displayem

Automatický start od hladiny vody ve výši 5 mm 
a pracuje také na úzkých místech.

Snadné nastavení spínacích bodů na dotykovém 
ovládání.

V nečistém prostředí vydrží až 5x déle než 
předchozí technologie.

Indikátor znečištění a pojistka proti chodu 
nasucho.

Název výrobku Ponorné čerpadlo pro čistou 
vodu 9000

Ponorné čerpadlo pro čistou 
vodu 11000

Ponorné čerpadlo pro čistou 
vodu 11000 Aquasensor

Ponorné čerpadlo pro čistou 
vodu 17000 Aquasensor

Č. výrobku 9030-20 9032-20 9034-20 9036-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970485501 970485601 970485701 970485801
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 40   1  / 36   1  / 28  1   / 26
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info –  –  –  – 
Možnosti použití Pro odčerpávání čisté a mírně znečištěné vody
Výkon motoru 300 W 450 W 450 W 750 W
Max. dodávané množství 9 000 l/h 11 000 l/h 11 000 l/h 17 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 6 m / 0,6 bar 7 m / 0,7 bar 7 m / 0,7 bar 9 m / 0,9 bar
Automatická funkce / pojistka proti 
chodu nasucho

Přes plovákový spínač Přes plovákový spínač Digitální Aquasensor Digitální Aquasensor

Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 7 m 7 m
Plošné odsávání do 2 mm 2 mm 1 mm 1 mm
Max. průměr nečistot 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Hmotnost 4,1 kg 4,6 kg 4,8 kg 6,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 242 x 179 x 283 mm 242 x 179 x 315 mm 257 x 183 x 334 mm 257 x 183 x 334 mm
Připojovací kabel 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F 10 m H07 RN-F
Max. teplota média 35° C 35° C 35° C 35° C
Připojovací závit 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1"),

47,9 mm (G1 1/2")
47,9 mm (G 1 1/2")

Přípojky

*Možný způsob připojení, ale není 
zahrnut do rozsahu dodávky

25 mm (1"),
38 mm (1 1/2"),
*  Original GARDENA System (G1"),

GARDENA Profi  System (G1")

25 mm (1"),
38 mm (1 1/2"),
*  Original GARDENA System (G1"),

GARDENA Profi  System (G1")

25 mm (1"),
32 mm (1 1/4"),
38 mm (1 1/2"),
*  Original GARDENA System (G1"),

GARDENA Profi  System (G1")

32 mm (1 1/4"),
38 mm (1 1/2"),
50 mm (2")

Rychloupínací systém • • • •
Zpětný ventil – – • •
Zvláštnosti Nastavitelný plovákový spínač 

s možností zablokování, kalená 
hřídel s dvojitým těsněním, er-
gonomická konstrukce držadla 
s možností navinutí připojovacího 
kabelu a lana

Plášť z nerezové oceli, nastavitelný 
plovákový spínač s možností zablo-
kování, keramická hřídel s trojitým 
těsněním a olejovou komorou, 
ergonomická konstrukce držadla 
s možností navinutí připojovacího 
kabelu a lana

Digitální Aquasensor s dotykovým 
ovládáním, funkce časovače, plášť 
z nerezové oceli, keramická hřídel 
s trojitým těsněním a olejovou 
komorou, ergonomická konstruk-
ce držadla s možností navinutí 
připojovacího kabelu a lana, funkce 
snadného nadzvednutí

Digitální Aquasensor s dotykovým 
ovládáním, funkce časovače, plášť 
z nerezové oceli, keramická hřídel 
s trojitým těsněním a olejovou 
komorou, ergonomická konstruk-
ce držadla s možností navinutí 
připojovacího kabelu a lana, funkce 
snadného nadzvednutí

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8 IP X8

ENGINEERED
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Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu

Řízení výkonu

Se třemi různými úrovněmi výkonu najdete 
vždy správnou rovnováhu mezi výkonem 
čerpadla a životností akumulátoru. 

Funkce časovače

Zavlažování zavlažovačem nebo vyčerpání vody z bazénu. 
Pomocí nové funkce časovače se čerpadlo spolehlivě 
zastaví po 5, 10 nebo 15 minutách podle vaší volby.

Integrovaný design

Box na akumulátor lze připojit k čerpadlu pro 
snadný a kompaktní transport a skladování. 

Název výrobku Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A
– sada k okamžitému použití

Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A 
– bez akumulátoru

Č. výrobku 14600-20 14600-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970508901 970524701
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 54 1 / 48
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info – –
Doba provozu akumulátoru 65 min max.
Možnosti použití Pro odčerpávání, cirkulaci a vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody, k zavlažování
Max. dodávané množství 2 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 20 m / 2,0 bar
Max. hloubka ponoru 1,8 m
Plošné nasávání do 5 mm
Max. průměr nečistot 0,5 mm
Hmotnost 2,3 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 14 x 14 x 27 cm
Připojovací kabel 2 m H05 V V-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)
Max. teplota média 35 °C
Připojovací závit 33,3 mm (G1")
Přípojky Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1") 
DC motor s pojistkou proti přetížení Nízká hlučnost, bezúdržbový
Speciální vlastnosti Nastavitelná úroveň výkonu, hřídel z nerezové oceli, integrovaný fi ltr, funkce časovače (5, 10, 15 minut)
Třída ochrany Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4
Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –
Obsah Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, 

vč. nabíječky P4A AL 1810 CV
–

ENGINEERED
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Nechte vodu proudit! S GARDENA čerpadly to jde velmi jednoduše. Nyní již nepotřebujete přípojku elektrické energie – pomocí výkonného 
18V Li-Ion akumulátorového systému snadno dopravíte vodu z bodu A do bodu B nebo zavlažíte vaši zahradu. Vašim zákazníkům to poskytne 
svobodu a výkon, dokonce i tam, kde není k dispozici elektrická přípojka – např. v altánech, ve velkých zahradách nebo při kempování. A nej-
lepší je, že kromě čerpadla je 18V akumulátorový systém dodáván ke všem ostatním výrobkům GARDENA z aku-řady 18 V.

• S vynikajícím tlakem 2,0 bary, a proto je vhodné také pro malé zavlažovače
• Výběr ze tří úrovní výkonu pro optimální volbu mezi výkonem a výdrží akumulátoru
• Kompaktní design, takže transport a skladování jsou velmi snadné
• K dispozici jako čerpadlo do sudu nebo ponorné čerpadlo pro čistou vodu
• Novinka: integrovaná funkce časovače na 5, 10 nebo 15 minut

GARDENA se připojuje k Alianci POWER FOR ALL 
Aliance POWER FOR ALL je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů 
různých značek a nabízí nejrůznější aplikace pro váš dům a zahradu.

GARDENA 
akumulátorový systém 
18V AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY GARDENA V ALIANCI POWER FOR ALL 

Jeden akumulátor pro více než

70 druhů výrobků



ZAVLAŽOVÁNÍ 75

ZA
VL

AŽ
OV

ÁN
Í

Akumulátorová čerpadla do sudu 

Aliance POWER FOR ALL je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů různých značek 
a nabízí nejrůznější aplikace pro váš dům a zahradu.

Název výrobku Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A 
– sada k okamžitému použití

Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A 
– bez akumulátoru

Č. výrobku 14602-20 14602-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970511001 970511201
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 42 1 / 54
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info – –
Doba provozu akumulátoru 65 min max.
Možnosti použití Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody
Max. dodávané množství 2 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 20 m / 2,0 bar
Max. hloubka ponoru 1,8 m
Čerpadlová mechanika 1-stupňová
Max. teplota média 35° C
Hmotnost 2,6 kg 2,3 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 14 x 14 x 60 cm
Připojovací kabel 2 m H05 V V-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)
Připojovací závit Teleskopická trubka pro bezpečné zavěšení čerpadla v nádrži na dešťovou vodu, připojovací závit G1"
Rukojeť Basic
Pojistka chodu nasucho Integrována
Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

DC motor: tichý, bezúdržbový

Redukované nasávání nečistot Díky podstavci, integrovaný fi ltr
Zvláštnosti Nastavitelná úroveň výkonu, hřídel z nerezové oceli, s regulačním a uzavíracím ventilem. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm). Funkce časovače (5/10/15 minut)
Třída ochrany Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4
Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –
Obsah Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, 

vč. nabíječky P4A AL 1810 CV
–
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Teleskopická trubka

Transportuje vodu přes trubku zachycenou o hranu sudu beze ztrát.
S novou teleskopickou trubkou (1420-20) lze délku zvětšit o 21 cm.

  Výkonná a univerzální

Vhodná k zavlažování pomocí zavlažovačů, postřikovačů, sprch 
a systému Micro-Drip.

Čerpadla do sudu

Název výrobku Čerpadlo do sudu 4000/1 Čerpadlo do sudu 4700/2 inox Čerpado do sudu 4700/2 inox automatic
Č. výrobku 1762-20 1764-20 1766-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967974601 967974801 967975001
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 48 1 / 45 1 / 34
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info – – –
Možnosti použití Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), 

sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, 
pro vyčerpávání a přečerpávání vody

Pro zavlažování např. většími zavlažovači (Aqua/AquaZoom), sprchami a zavlažovacími systémy 
Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody

Jmenovitý výkon 400 W 550 W 550 W
Max. dodávané množství 4 000 l/h 4 700 l/h 4 700 l/h
Max. čerpací výška / tlak 13 m / 1.3 bar 23 m / 2,3 bar 23 m / 2,3 bar
Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 7 m
Čerpadlová mechanika 1-stupňová 2-stupňová 2-stupňová
Max. teplota média 35 °C 35 °C 35 °C
Hmotnost 4,3 kg 5,9 kg 7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 15 x 15 x 65 cm 15 x 15 x 71 cm 15 x 15 x 80 cm
Připojovací kabel 10 m H05 RN-F 10 m H05 RN-F 10 m H07 RN-F
Připojovací závit 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Rukojeť Basic Comfort Comfort
Automatické zapínání / vypínání – – •
Pojistka chodu nasucho Přes plovákový spínač Přes plovákový spínač Integrována
Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový Tichý, bezúdržbový

Redukované nasávání nečistot Díky podstavci, integrovaný fi ltr Díky podstavci, integrovaný fi ltr Díky podstavci, integrovaný fi ltr
Zvláštnosti Teleskopická hliníková trubka (615–815 mm), 

regulační a uzavírací ventil, hřídel z nerezové oceli
Teleskopická hliníková trubka (670–870 mm), 
regulační a uzavírací ventil, opláštění z nerezové 
oceli, hřídel z nerezové oceli

Teleskopická hliníková trubka (760–960 mm), regu-
lační a uzavírací ventil, opláštění a připojovací závit 
z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8
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Ponorná tlaková čerpadla

Dva způsoby ochrany před nečistotami

Nová generace čerpadel je vybavena sacím fi ltrem nebo může být přímo 
připojena na volitelnou plovoucí sací soupravu v případě, že se čerpadlo 
používá ve znečistěném prostředí.

Pro čerpání vody z velké hloubky

- Velký průtok
- Krátké časy nasávání
- Spolehlivý provoz

Název výrobku Ponorné tlakové 
čerpadlo 4700/2 inox

Ponorné tlakové 
čerpadlo 5900/4 inox

Ponorné tlakové 
čerpadlo 5900/4 inox 
automatic

Ponorné tlakové 
čerpadlo 6100/5 inox 
automatic

Ponorné tlakové 
čerpadlo 6000/5 

Č. výrobku 9025-29 1768-20 1771-20 1773-20 1476-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970443001 967975201 967975401 967975601 900924901
Baleno po ks / Paletová jednotka 1/44 1 / 21 1 / 21 1 / 20   1  / 28
Způsob balení 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info Dostupné pouze v EU Dostupné pouze v EU Dostupné pouze v EU Dostupné pouze v EU  – 
Možnosti použití K zavlažování, zesílení 

tlaku, vyčerpávání nebo 
transportu vody

Pro provoz zavlažovačů 
a zavlažovacích systémů, 
pro čerpání vody z velké 
hloubky

K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze 
zásobníků s vodou

Jmenovitý výkon 550 W 900 W 900 W 1 100 W 1 050 W
Max. dodávané množství 4 700 l/h 5 900 l/h 5 900 l/h 6 100 l/h 6 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 23 m / 2,3 bar 35 m / 3,5 bar 35 m / 3,5 bar 47 m / 4,7 bar 45 m / 4,5 bar
Max. hloubka ponoru 7 m 12 m 12 m 17 m 12 m
Čerpadlová mechanika 2-stupňová 3-stupňová 3-stupňová 4-stupňová 4-stupňová
Max. teplota média 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Hmotnost 5,9 kg 9,4 kg 9,3 kg 10,6 kg 8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 15 x 15 x 32 cm 15 x 15 x 48 cm 15 x 15 x 48 cm 15 x 15 x 50 cm 15 x 15 x 51 cm
Připojovací kabel 10 m H05 RN-F 15 m / H07 RN-F 15 m / H07 RN-F 20 m / H07 RN-F 15 m / H07 RN-F
Připojovací závit 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Přípojky Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1") 
Upevňovací lano 15 m 20 m 20 m 23 m 15 m
Automatické zapínání / vypínání – – • • •
Pojistka chodu nasucho Přes plovákový spínač Přes plovákový spínač Integrovaná Integrovaná Integrovaná
Program pro malé objemy vody – – • • –
Integrovaný fi ltr na nečistoty Vyrobený z nerezavějící 

oceli
• • • Vyrobený z nerezavějící 

oceli
Zvláštnosti Hřídel z nerezavějící 

oceli, ideální pro studny 
nebo zásobníky na vodu 
s průměrem min. 150 mm, 
nerezové opláštění

Hřídel z nerezové oceli, ide-
ální pro studny nebo nádrže 
s průměrem minimálně 
150 mm, možnost připojení 
plovoucí sací soupravy, 
opláštění a připojovací závit 
z nerezové oceli

Hřídel z nerezové oceli, 
ideální pro studny nebo 
nádrže s průměrem mini-
málně 150 mm, havarijní 
zastavení v případě kapající 
vody, možnost připojení 
plovoucí sací soupravy, 
opláštění a připojovací závit 
z nerezové oceli

Hřídel z nerezové oceli, 
ideální pro studny nebo 
nádrže s průměrem mini-
málně 150 mm, havarijní 
zastavení v případě kapající 
vody, možnost připojení 
plovoucí sací soupravy, 
opláštění a připojovací závit 
z nerezové oceli

Hřídel z nerezové oceli
Ideální pro studny nebo 
nádrže s průměrem 
minimálně 150 mm

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8 IP X8 IP X8
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Zahradní čerpadla / Zahradní čerpadla – sady

  Kompaktní vstupní modely s velkým výkonem

Pevná, bezpečná čerpadlová technika s malými rozměry a vysokou stabilitou.

Pohodlná manipulace

Velký plnicí otvor, ergonomické držadlo a nízká hmotnost.

Název výrobku Zahradní čerpadlo 3000/4 Zahradní čerpadlo 3600/4 Zahradní čerpadlo 3000/4 
– sada

Zahradní čerpadlo 3000/4
‒ sada se sací hadicí

Č. výrobku  1707-20  1709-20  1717-20 1718-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966625801 966625901 966626001 970573501
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 27  1  / 27  1 / 12 6 / 12
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info –  –  Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Možnosti použití K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání
Výkon motoru 600 W 800 W 600 W 600 W
Max. dodávané množství 3 100 l/h 3 600 l/h 3 100 l/h 3 100 l/h
Max. čerpací výška / tlak 36 m / 3,6 bar 41 m / 4,1 bar 36 m / 3,6 bar 36 m / 3,6 bar
Max. samonasávací výška 7 m 7 m 7 m 7 m
Čerpadlová mechanika Jet Jet Jet Jet
Hmotnost 6,5 kg 7 kg 11,5 kg 10 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm 37 x 21 x 28 cm
Připojovací kabel 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 115 m H07 RN-F
Max. teplota média 35 °C 35 °C 35 °C 35° C
Připojovací závit 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 3313 mm (G 1")
Počet výstupů 1 2 1 1
Keramické těsnění / dvojitý těsnicí 
systém

• • • • 

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub • • • • 
Ochrana před nepříznivým počasím UV UV UV UV
Třída ochrany IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli 

Kompletně jako sada včetně hadice 
20 m 13 mm (1/2") s armaturami 
a sací soupravou o délce 3,5 m

Hřídel z nerezové oceli, sada obsa-
huje 7 m sací hadice
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Zahradní čerpadla / Zahradní čerpadla – sady

  Funkce safe-pump

 -  LED zobrazení stavu s varovnou funkcí 
(chybové hlášení)

- Automatické bezpečnostní vypnutí (auto-off )
- Integrovaná pojistka chodu nasucho 

2 výstupy (jeden z nich výkyvný)

-  Umožňuje současný provoz dvou přípojných 
přístrojů

Integrovaný fi ltr

 - Chrání čerpadlo před znečištěním
- Zajišťuje bezproblémový provoz čerpadla

Název výrobku Zahradní čerpadlo 
3000/4

Zahradní čerpadlo 
3000/4 – sada

Zahradní čerpadlo
3600/4

Zahradní čerpadlo 
4000/5

Zahradní čerpadlo 
5000/5

Č. výrobku 9010-29 9011-29 9013-29  1732-20  1734-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970443101 970442801 970442601 966606601 966606701
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 27  1 / 12  1  / 27  1  / 12  1  / 12
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info Dostupné pouze v EU Dostupné pouze v EU Dostupné pouze v EU  –  – 
Možnosti použití K zavlažování, zesílení tlaku, vyčerpávání nebo transportu vody
Výkon motoru 600 W 600 W 800 W 1 100 W 1 300 W
Max. dodávané množství 3 000 l/h 3 000 l/h 3 600 l/h 4 000 l/h 5 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 35 m / 3,5 bar 35 m / 3,5 bar 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar
Max. samonasávací výška 7 m 7 m 7 m 8 m 8 m
Čerpadlová mechanika Jet Jet Jet Jet Jet
Hmotnost 5,3 kg 8,8 kg 6,7 kg 12,2 kg 13 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 35 x 20 x 28 cm 35 x 20 x 28 cm 35 x 20 x 28 cm 47 x 25 x 34 cm 47 x 25 x 34 cm
Připojovací kabel 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Připojovací závit 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Počet výstupů 1 1 1 2 (jeden výkyvný) 2 (jeden výkyvný)
Keramické těsnění / dvojitý těsnicí 
systém

– –  – • • 

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub • • • • • 
Integrovaný předfi ltr – – – • • 
Funkce safe-pump – – – – • 
Ochrana před nepříznivým počasím UV UV UV UV UV
Třída ochrany IP X4 IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Zvláštnosti Mosazný připojovací závit Mosazný připojovací závit

Sada obsahuje 20 m hadice 
13 mm (1/2") včetně ar-
matur a sací hadice o délce 
3,5 m

Těleso čerpadla je vyrobeno 
z litiny

Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli
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Automatické vodní automaty pro domácnost a zahradu

Program pro malé 
objemy vody

Umožňuje bezproblémové použití také 
při nejmenším odběru vody.

Integrovaný jemný fi ltr

Zabraňuje poškození čerpadla.

Velký LC displej

  Možnost úplné kontroly všech funkcí 
čerpadla. Podrobné textové informace 
o případných poruchách a jejich 
odstraňování.

Ochrana před nepříznivým 
počasím

Umožňuje výběr libovolného místa. 
Čerpadlo může být nainstalované 
venku celoročně a díky krátké délce 
hadice je obzvláště účinné.

Název výrobku Automatický vodní automat pro 
domácnost a zahradu 3500/4E

Automatický vodní automat pro 
domácnost a zahradu 4000/5E

Automatický vodní automat pro 
domácnost a zahradu 5000/5E LCD

Č. výrobku 1757-20 1758-20 1759-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967296201 967296301 967296401
Baleno po ks / Paletová jednotka   1  / 21   1  / 12   1  / 12
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – 
Možnosti použití Automatické využívání užitkové vody – k zavlažování zahrady nebo použití v domácnosti
Jmenovitý výkon 800 W 1 100 W 1 300 W
Max. dodávané množství 3 500 l/h 4 000 l/h 5 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak 2,5 +/– 0,2 bar 3,0 +/– 0,2 bar 3,2 +/– 0,2 bar
Max. samonasávací výška 7 m 8 m 8 m
Čerpadlová mechanika Jet Jet Jet
Hmotnost ca. 8,3 kg 12,6 kg 13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 44 x 20 x 30 cm 47 x 26 x 34 cm 47 x 26 x 34 cm
Max. teplota média 35 °C 35 °C 35 °C
Připojovací kabel 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Počet výstupů 1 2 (jeden výkyvný) 2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub • • •
Ukazatel informací LED LED LC-Display (24 jazyků)
Program pro malé množství vody • • •
Ochrana před nepříznivým počasím UV a déšť UV a déšť UV a déšť
Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X4 IP X4 IP X4
Vlastnosti Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfi ltr + zpětná klapka, automatické zapínání / vypínání, 

varování v případě netěsností, pojistka chodu nasucho
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Název výrobku smart automatický vodní automat 
pro domácnost a zahradu 5000/5

Č. výrobku 19080-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 12
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej / Info –
Obsah smart automatický vodní automat 

pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření/použití s Všechny sady smart system
Možnosti použití Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování 

zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon 1 300 W
Max. výkon 5 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru 8 m
Čerpadlová mechanika Jet
Hmotnost 13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 47 x 26 x 34 cm
Max. teplota kapaliny 35 °C
Napájecí kabel 1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit 33,3 mm (G 1")
Počet výstupů 2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s tepelným 
spínačem proti přetížení

Bezúdržbový

Programovatelný zavlažovací počítač •
Funkce nízkého průtoku vody •
Samostatná zátka pro vypuštění vody •
Třída ochrany IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím UV a déšť
Vlastnosti Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém, integrovaný 

předfi ltr, automatické zapínání / vypínání, varování při 
netěsnostech, pojistka chodu nasucho

Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smart-
phony, tablety a web

Požadavky smart gateway, wi-fi  router a připojení na internet, 
smartphone, tablet nebo PC

Zvláštnosti Snadná instalace aktualizací softwaru

Název výrobku Domácí vodárna 3000/4 eco 
Č. výrobku 1753-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967245901
Baleno po ks / Paletová jednotka   1  / 5
Způsob balení  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  – 
Možnosti použití Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti 

a na zahradě
Jmenovitý výkon 650 W
Eco provoz • 
Max. dodávané množství 2 800 l/h
Max. čerpací výška / tlak 40 m / 4,0 bar
Zapínací tlak 1,5 bar +/– 0,1 bar
Vypínací tlak eco / max. 2,2 / 3,2 bar
Max. samonasávací výška 8 m
Čerpadlová mechanika Jet
Hmotnost ca. 14 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 45 x 29 x 62 cm
Max. teplota média 35 °C
Připojovací kabel 1,5 m H05 RN-F
Připojovací závit 33,3 mm (G 1")
Počet výstupů 1
Nádrž 5 let bezúdržbová, 24 l
Pojistka chodu nasucho –
Multifunkční spínač (zapínání / vypí-
nání, ruční/automatický provoz)

–

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub • 
Zvláštnosti Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X4
Vlastnosti Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém, 

integrovaný předfi ltr + zpětná klapka, automatické 
zapínání / vypínání, tepelný spínač
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Domácí vodárny

  

Bezúdržbová nádrž po dobu 5 let

 Není nutná výměna membrány.
Není nutné doplňovat vzduch.

  

Bezpečná technika

Bezpečná technika s pojistkou chodu 
nasucho a automatickým bezpečnostním 
vypínáním při přehřátí čerpadla.

  

Eco provoz 

Plynulý eco provoz umožňuje ušetřit až 
15 % energie oproti normálnímu provozu. 

Název výrobku Domácí vodárna 3000/4 Domácí vodárna 3600/4 Domácí vodárna 4000/5 eco Domácí vodárna 5000/5 eco 
Č. výrobku 9020-29 9022-29 1754-20 1755-20 
EAN kód

 
Husqvarna obj. č. 970443201 970442401 967246001 967246101
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 6 1 / 6   1  / 5   1  / 5
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info Dostupné pouze v EU Dostupné pouze v EU  –  – 
Možnosti použití Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti a na zahradě
Jmenovitý výkon 600 W 800 W 850 W 1 100 W
Eco provoz – – • • 
Max. dodávané množství 3 000 l/h 3 600 l/h 3 500 l/h 4 500 l/h
Max. čerpací výška / tlak 35 m / 3,5 bar 40 m / 4,0 bar 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar
Zapínací tlak 1,4 bar 1,4 bar 1,5 bar +/– 0,1 bar 1,8 bar +/– 0,1 bar
Vypínací tlak eco / max. – / 2,4 bar – / 2,8 bar 2,2 / 3,2 bar 2,5 / 3,5 bar
Max. samonasávací výška 7 m 7 m 8 m 8 m
Čerpadlová mechanika Jet Jet Jet Jet
Hmotnost 10,5 kg 14,0 kg 15,3 kg 17,5 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 46 x 28 x 51 cm 46 x 28 x 51 cm 45 x 29 x 62 cm 45 x 29 x 62 cm
Max. teplota média 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Připojovací kabel 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H07 RN-F 1,5 m H05 RN-F 1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Počet výstupů 1 1 3 3
Nádrž 19 l 19 l 5 let bezúdržbová, 24 l 5 let bezúdržbová, 24 l
Pojistka chodu nasucho – – • • 
Multifunkční spínač (zapínání / vypí-
nání, ruční/automatický provoz)

– – • • 

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový Bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub – – • • 
Zvláštnosti Mosazný připojovací závit Těleso čerpadla je vyrobeno z litiny Hřídel z nerezové oceli Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X4 IP X4 IP X4 IP X4
Vlastnosti – – Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfi ltr + zpětná 

klapka, automatické zapínání / vypínání, tepelný spínač

ENGINEERED
IN GERMANY
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Čerpadla do studní

Název výrobku Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic 
Č. výrobku 1489-20 1499-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966424101 966606501
Baleno po ks / Paletová jednotka   1  / 24   1  / 19
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Možnosti použití K provozu zavlažovačů a zavlažovacích systémů, k odběru vody z velké 

hloubky
K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní 
nebo ze zásobníků s vodou

Jmenovitý výkon 850 W 950 W
Max. dodávané množství 5 500 l/h 6 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru 19 m 19 m
Čerpadlová mechanika 6-stupňová 7-stupňová
Max. teplota média 35 °C 35 °C
Hmotnost ca. 7,5 kg 9 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 9,8 x 9,8 x 64 cm 9,8 x 9,8 x 85 cm
Připojovací kabel 22 m / H07 RN-F 22 m / H07 RN-F
Připojovací závit 40 mm (1 1/4") vnitřní závit, pomocí dodané čerpadlové přípojky možnost 

přestavení na 33,3 mm (1") vnější závit
33,3 mm (G 1")

Upevňovací lano 22 m 22 m
Automatické zapínání / vypínání – •
Pojistka chodu nasucho – •
Dvojité těsnění motoru a keramikou 
chráněná hřídel

• •

Kondenzátorový motor s ochranným 
tepelným spínačem

Tichý, bezúdržbový

Integrovaný fi ltr na nečistoty Z nerezavějící oceli
Zvláštnosti Nerezavějící plášť z ušlechtilé oceli. Ideální pro vrtané studny od min. 100 mm Ø 

Hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X8 IP X8

Omezený vtok nečistot

Dodávaná podpěrná patka 
umožňuje čerpadlu v zá-
sobnících nebo ve velkých 
studních bezpečně stát 
a omezuje nasávání nečis-
tot do čerpadla.

Průměr čerpadla 98 mm

Čerpadla do studní jsou ideální 
pro použití v úzkých vrtaných 
studních s průměrem od 
min. 100 mm.

ENGINEERED
IN GERMANY
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Předfi ltry, tlakový spínač

Název výrobku Předfi ltr pro čerpadla Předfi ltr pro čerpadla Elektronický tlakový spínač s pojistkou 
chodu nasucho

Č. výrobku  1731-20  1730-20  1739-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900948701 900948601 900948901
Baleno po ks / Paletová jednotka   2  / 202   2  / 120   2  / 90
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – 
Použití K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu 

znečištění
K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu 
znečištění

K přestavení zahradního čerpadla na domácí 
vodní automat

Průtok vody Až 3 000 l/h Až 6 000 l/h –
Připojovací závit 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Rozměry (D x Š x V) 18 x 12 x 19 cm 18 x 12 x 39 cm 9 x 16 x 26 cm
Použití ve spojení s Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, 

domácí vodárny
Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, 
domácí vodárny

Zahradní čerpadla

Zvláštnosti S pratelnou fi ltrační vložkou, 
velikost ok: 250 μm 
(0,25 x 0,25 mm)

S pratelnou fi ltrační vložkou, obzvláště vhodné při 
čerpání médií s obsahem písku,
velikost ok: 100 μm 
(0,1 x 0,1 mm)

Se 3 funkcemi: 
-  tlakový spínač pro automatické zapínání/

vypínání
- pojistka chodu nasucho
-  nastavovací automatika tlaku pro samočinné

nastavení vypínacího tlaku čerpadla. 
Zapínací tlak nastaven z výroby (cca 2,0 baru)

Třída ochrany – – IPX4

Příklad použití
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Připojovací prvky / Připojovací sady

Připojovací prvky / Připojovací sady

Název výrobku Přípojka pro ponorná čerpadla Přípojka pro ponorná čerpadla Přípojka pro čerpadla Teleskopická prodlužovací trubka
Č. výrobku  1743-20  1744-20  1745-20 1420-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900949201 900949301 900949401 970504301
Baleno po ks / Paletová jednotka  6  / 936  6  / 936  6  / 1296 6 / 1152
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Použití K připojení ponorných čerpadel 

s vnitřním závitem na GARDENA 
zástrčný hadicový systém

K připojení ponorných čerpadel 
s vnitřním závitem na GARDENA 
zástrčný hadicový systém

K připojení čerpadel (zahradní čerpa-
dla, domácí vodní automaty, domácí 
vodárny, ponorná tlaková čerpadla) 
s vnitřním závitem na GARDENA 
zástrčný hadicový systém

Vhodná pro všechny GARDENA 
čerpadla do sudu. Pro prodloužení 
teleskopické trubky o dalších 21 cm 
s pevnou částí. Ideální pro hluboké 
zásobníky na vodu. Je možné použít 
několik prodlužovacích trubek nad 
sebou. 

Závit 33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1") 42 mm (G 5/4") / 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")
Příklad použití

Název výrobku Připojovací sada pro čerpadla 1 Připojovací sada pro čerpadla 1 Plochá hadice – sada 2

Č. výrobku  1750-20  1752-20 5005-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900949501 900949601 970489701
Baleno po ks / Paletová jednotka  6  / 936  6  / 576 1 / 156
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení –
Použití K připojení hadic 13 mm (1/2") na čerpadla 

s vnějším závitem 33,3 mm (G 1")
K připojení hadic 19 mm (3/4") na čerpadla 
s vnějším závitem 33,3 mm (G 1")

Pružný materiál je ideálně vhodný pro použití 
s čerpadly

Závit – – 38 mm (1 1/2")
Obsah 1x šroubení (č.v. 18202), 

1x rychlospojka (č.v. 18215)
1x šroubení (č.v.2802), 
1x rychlospojka (č.v.2817)

10 m hadice a hadicová objímka

Zvláštnosti – Profi -systémové díly pro větší průtok vody Dvojitá vrstva ze síťoviny z PVC, odolná vůči 
povětrnostním podmínkám a UV záření, 
s objímkou na hadici

Příklad použití
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Vrtačkové čerpadlo

Příslušenství k akumulátorovým výrobkům

Název výrobku Vrtačkové čerpadlo
Č. výrobku  1490-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900926801
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 350
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  – 
Použití K přečerpávání a vyčerpávání malého objemu vody. Vhodné pro všechny 

druhy vrtaček
Max. čerpací výkon 2 400 l/h
Max. čerpací výška / tlak 30 m / 3,0 bar
Max. sací výška 3 m
Max. počet otáček 3 400 ot/min.

Název výrobku Systémový 
akumulátor P4A
PBA 18V/45 

Systémový 
akumulátor P4A
PBA 18V/72

Rychlonabíječka 
P4A AL 1830 CV

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

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

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

Č. výrobku 14903-20 14905-20 14901-20 14906-20 14907-20 14908-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970508501 970508601 970508301 970508701 970508801 970509001
Baleno po ks / Paletová jednotka  2   / 620 2 / 448 1 / 288  2   / 160  2   / 140 2 / 160
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 

Prodej / Info Prodej pouze 
v kompletním balení

Prodej pouze 
v kompletním balení

– Prodej pouze 
v kompletním balení

Prodej pouze 
v kompletním balení

 Prodej pouze 
v kompletním balení 

Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion – Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Napětí akumulátoru 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V
Výkon akumulátoru 2,5 Ah 4,0 Ah – 2,5 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah
Úplné nabití pomocí AL 1830 CV 60 min 95 min – 60 min 60 min 95 min
Připraven na 80 % pomocí 
AL 1830 CV

40 min 64 min – 40 min 40 min 64 min

Indikátor stavu nabití – – – – – –
Hmotnost 360 g 660 g 400 g 760 g 1 120 g 1 000 g
Vhodné pro následující výrobky 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 

14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890
Akumulátory PBA 18V 
a 14902, 14903, 
14905

14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 
14770, 14800, 14890
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Sací hadice

Sací hadice

Název výrobku Sací hadice (1") Sací hadice (5/4")
Č. výrobku  1721-22  1722-22 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900947701 900947901
Baleno po ks / Paletová jednotka  45 m  / 270  25 m  / 150
Způsob balení V rolích bez armatur V rolích bez armatur
Prodej / Info Prodej pouze v kompletních rolích Prodej pouze v kompletních rolích
Použití Pro individuální délky sacích hadic Pro individuální délky sacích hadic
Průměr 25 mm (1") 32 mm (5/4")
Délka 45 m 25 m
Druh hadice Spirálová hadice Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu • •
Zvláštnosti  –  – 
Příklad použití

Název výrobku Sací souprava (1") Sací souprava (1") Sací hadice (1")
Č. výrobku  1411-20  1418-20  1412-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900917201 900917901 900917401
Baleno po ks / Paletová jednotka  1   / 72  1   / 36  1 / 72
Způsob balení  4-barevný displej  4-barevný displej  4-barevný displej 
Prodej / Info  –  –  – 
Použití Pro bezproblémové nasávání Pro bezproblémové nasávání K prodloužení sací soupravy nebo pro použití se 

sacími fi ltry
Připojovací závit 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1") 33,3 mm (G 1")
Průměr 25 mm (1") 25 mm (1") 25 mm (1")
Délka 3,5 m 7 m 3,5 m
Druh hadice Spirálová hadice Spirálová hadice Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu • • •
Zvláštnosti Připravená k použití. Se sacím fi ltrem a zpětnou 

klapkou.
Připravená k použití. Se sacím fi ltrem a zpětnou 
klapkou.

Připravená k použití

Příklad použití
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Sací hadice – příslušenství

Sací hadice – příslušenství

Název výrobku Sací fi ltr se zpětnou klapkou (1") Sací fi ltr se zpětnou klapkou Sací hadice do ražené studny  (1") 1 Plovoucí sací souprava
Č. výrobku  1727-20  1728-20  1729-20 1417-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900948301 900948401 900948501 967974501
Baleno po ks / Paletová jednotka  4   / 384  4   / 384  4   / 280 2 / 140
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  –  –  – –
Použití K připojení na sací hadici K připojení na sací hadici K vakuově stálému připojení čerpadla 

na ražené studny nebo potrubní rozvody
Ochrana před nečistotami v nádr-
žích u samonasávacích čerpadel

Připojovací závit – – Oboustranný 33,3 mm (G 1") 
vnitřní závit

–

Pro sací hadici o průměru 25 mm (1") 19 mm (3/4") / 25 mm (1") 25 mm (1") 25 mm (1")
Odolnost vůči vakuu • • • •
S hadicovou svorkou • • Smontovaná •
Zvláštnosti – Plastovo-kovové provedení Délka 0,5 m Plovoucí balónek, se sacím fi ltrem 

a stopkou zpětného toku
Příklad použití

Název výrobku Sací hadice – připojovací kus  (3/4") Sací hadice – připojovací kus  (1")  Sací fi ltr se zpětnou klapkou (3/4")
Č. výrobku  1723-20  1724-20  1726-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900948001 900948101 900948201
Baleno po ks / Paletová jednotka  6   / 936  6   / 936  4   / 384
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  –  –  – 
Použití K vakuově stálému připojení sacích hadic, prodávaných jako metráž, na čerpadlo K připojení na sací hadici
Připojovací závit 33,3 mm (G 1") vnitřní závit 33,3 mm (G 1") vnitřní závit –
Pro sací hadici o průměru 19 mm (3/4") 25 mm (1") 19 mm (3/4")
Odolnost vůči vakuu • • •
S hadicovou svorkou • • •
Zvláštnosti – – –
Příklad použití
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Každá kapka se počítá
Chytré zavlažování – využívejte vodu účinně
Voda je cenný zdroj, který se musí využívat úsporně: každá kapka se 
počítá. Účinné zavlažování zahrady je tedy velmi důležité. Chytrá zavla-
žovací řešení značky GARDENA dodávají jednotlivým rostlinám správné 
množství vody – ani málo, ani moc. Tento způsob zavlažování nejen šetří 
vodu, ale také zároveň přispívá k optimálnímu růstu rostlin.

Účinné zavlažování
• Šetří vodu a peníze
• Podporuje růst a zdraví rostlin
• Šetří čas a je pohodlnější

Účinná řešení zavlažování od značky GARDENA 
pomáhají správně zavlažovat a pečovat o vaše rostliny

Více informací o chytrém zavlažování najdete na www.gardena.com

Micro-Drip-Systém
• Dodává přesně správné množství 

vody
• Zavlažuje přímo ke kořenům
• Prokazatelně vyšší výnos a menší 

výskyt chorob rostlin ve srovnání 
s běžnými zavlažovacími metodami

Zavlažování na balkonech 
a terasách
• Zásobuje rostliny vodou během 

dovolené 
• Poskytuje přesné množství vody pro 

zdravý růst rostlin
• Zavlažování bez vodovodního ko-

houtku a přívodu elektrické energie
Řízení zavlažování
• Ideální péče o vaše rostliny, bez 

vašeho přičinění
• Zavlažuje v noci nebo ráno, když 

jsou ztráty odpařováním nejmenší
• Zabraňuje nežádoucímu 

zavlažování, když je půda vlhká 
a zavlažování není nutné

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
ing

  

Every
drop

counts.
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  GARDENA 
Micro-Drip-Systém
 Úsporný způsob zavlažování zahrady
•    Mnohostranné použití na balkonech, terasách, v užitkových nebo okrasných zahradách 

• Technika patentovaného připojení – snadné sestavení a kompatibilita

• Možnost automatického zavlažování v kombinaci se zavlažovacím počítačem

Květináče

 Přesné zavlažování rostlin v květináčích 
a květinových truhlících pomocí kapačů
- regulace množství vody
-  bez odkapávání při zastavení 

vodovodního kohoutku
- samočistící

Rostliny v řádcích

 Cílené zavlažování ke kořenům rostlin 
pomocí kapací hadice
-  Samočistící díky speciální labyrintové 

technice
-  Speciální bariéra zabraňuje přerůstání 

kořenů

Plochy s rostlinami

Flexibilně použitelné rozprašovací trysky 
umožňují ideální zavlažování rostlin s krát-
kou vegetační dobou na květinových a zele-
ninových záhoncích

  Patentovaná spojovací technologie 
„Quick & Easy“ 

- trvale těsné trubkové spojení
-  snadné rozpojení v případě potřeby 

a opětovné spojení
- pro rychlou montáž a demontáž systému

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
ing

  

Every
drop

counts.

  

S TA R T  S Y S T É M U S P O J O VA C Í  T E C H N I K A R O S T L I N Y  V   K V Ě T I N Á Č Í C H 
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Název výrobku Startovací sada pro rostliny v květináčích M Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou
Č. výrobku 13001-20 13002-20
EAN kód

4 078500 018388 4 078500 018401

Husqvarna obj. č. 967039401 967039501
Baleno po ks / Paletová jednotka  3  / 30  2 / 24
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  –  – 
Použití Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky
Obsah 1 základní přístroj

15 m pokládací trubky
1 T-kus 13 mm (1/2")
10 m rozdělovací trubky
7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h
9 regulovatelných řadových kapačů
10 redukčních T-kusů
2 uzavírací zátky 13 mm (1/2")
3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")
10 držáků trubky 13 mm (1/2")
15 držáků trubky 4,6 mm (3/16")
1 čisticí jehla

1 zavlažovací počítač Flex Control (č. v. 1890-29)
1 základní přístroj
15 m pokládací trubky
1 T-kus 13 mm (1/2")
10 m rozdělovací trubky
7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h
9 regulovatelných řadových kapačů
10 redukčních T-kusů 
2 uzavírací zátky 13 mm (1/2")
3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")
10 držáků trubky 13 mm (1/2")
15 držáků trubky 4,6 mm (3/16")
1 čisticí jehla

Možnost rozšíření • •
Automatické zavlažování – Včetně zavlažovacího počítače Flex Control (č. v. 1890-29)

Název výrobku Startovací sada pro rostliny v řádcích S
Nadzemní kapací hadice

Rozšíření pro rostliny v řádcích
Nadzemní kapací hadice 4,6 mm (3/16")

Startovací sada pro rostliny v řádcích L
Nadzemní kapací hadice

Č. výrobku 13010-20  1362-20 13013-20
EAN kód

4 078500 018241 4 078500 136204 4 078500 018500

Husqvarna obj. č. 967039101 900910701 967043401
Baleno po ks / Paletová jednotka  4  / 144  4  / 240  1 / 64
Způsob balení 4-barevný displejový karton  4-barevný displej 4-barevný displej
Prodej / Info Pouze v displeji s 36 kusy – –
Použití Pro 15 m rostlin v řádcích nebo pro kuchyňskou 

zahradu a okrasné rostliny
Pro rozšíření startovací sady pro rostliny 
v řádcích S, č. v. 13010

Pro 50 m rostlin v řádcích

Obsah 1 základní přístroj 1000, 15 m kapací hadice 
4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky 4,6 mm 
(3/16"), 1 uzavírací zátka 4,6 mm (3/16")

15 m kapací hadice, bez armatur 50 m kapací hadice, 1 základní přístroj 1000, 
1 zátka

Odběr vody na kapač 1,6 l/h každých 30 cm 1,6 l/h každých 30 cm 4 l/h každých 30 cm
Možnost rozšíření Pomocí č. v. 1362 až na 30 m – Pomocí č. v. 13131-20 až na 100 m
Vnitřní průměr trubky 4,6 mm (3/16") 4,6 mm (3/16") 13 mm (1/2")
Maximální délka (se základním 
přístrojem umístěným uprostřed)

30 m 30 m 100 m

Vlastnosti Membránová/labyrintová technika zajišťuje dlouhou spolehlivost a samočištění, nadzemní instalace, vzdálenost mezi kapači 30 cm
Zvláštnosti Vysoce fl exibilní díky malému průměru hadice –

Startovací sady pro rostliny v řádcích / rozšíření – nadzemní kapací hadice

Startovací sady pro rostliny v květináčích
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Startovací sady pro rostliny v řádcích / rozšíření – podzemní kapací hadice

Kapací hadice nadzemní 4,6 mm (3/16") a 13 mm (1/2")
Obzvláště vhodná pro zavlažování menších oblastí s vegetací v květinových nebo zeleninových zahrádkách, rovněž také řádků rostlin, citlivých kuchyňských zahrad 
a okrasných rostlin. Samočisticí díky labyrintové technologii. 

  Kapací hadice podzemní 13,7 mm
  Neviditelná podzemní instalace u okrajové výsadby a na travnatých plochách. Samouzavíratelné kapače, díky kterým nedochází k pronikání nečistot při uvedení 
systému mimo provoz. Vyrovnávání tlaku pro rovnoměrné zavlažování až do délky 200 m. Odolnost vůči prorůstání kořenů díky speciální bariéře.

Název výrobku Startovací sada – kapková závlaha pro rostliny v řádcích
Podzemní kapací hadice 13,7 mm

Rozšíření – kapková závlaha pro rostliny v řádcích
Podzemní kapací hadice 13,7 mm

Č. výrobku  1389-20  1395-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900914601 900915301
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 36  1  / 36
Způsob balení  4-barevný displej  4-barevný displej 
Prodej / Info – –
Startovní sada připravená k připojení • –
Obsah 50 m kapací hadice, 

základní přístroj 1000, 
T-kus a 2 koncovky

50 m kapací hadice,
1 spojka,
1 koncovka

Použití Pro okrajovou výsadbu kolem travnatých ploch K prodloužení kapací hadice pod zemí pro okrajovou výsadbu nebo travnaté 
plochy

Vnitřní průměr trubky 13,7 mm 13,7 mm
Odběr vody na kapač 1,6 l/h 1,6 l/h
Maximální délka (při umístění zá-
kladního přístroje uprostřed systému)

200 m 200 m

Membránová/labyrintová technika, 
díky které je výrobek trvale spolehlivý 
a samočisticí

• • 

Zvláštnosti S bariérou proti přerůstání kořenů, s vyrovnáváním tlaku zajišťujícím rovnoměrný
rozptyl vody nezávislý na jejím tlaku, samotěsnící hlavy kapačů proti vnikání nečistot po použití, podzemní instalace
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Začátek systému

  

Název výrobku Základní přístroj 1000 Základní přístroj 2000 Přimíchávač hnojiva 1 Montážní pomůcka
Č. výrobku  1355-20  1354-20  8313-29 8322-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900909901 900909701 901161601 901162201
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 1200  5  / 420  3  / 240  6  / 924
Způsob balení 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  –  –  –  – 
Obsah 1 kus připravený k připojení 

se šroubením
1 kus připravený k připojení 
se šroubením 901

 1 kus  1 kus

Použití Startovní stavební prvek
Micro-Drip-systému k redukci tlaku 
a fi ltrování vody 

Startovní stavební prvek
Micro-Drip-systému k redukci tlaku 
a fi ltrování vody 

Přimíchání univerzálního 
tekutého hnojiva

Univerzální nástroj pro montáž 
různých výrobků a vytváření otvorů 
do pokládací trubky

Použitelné pro Pokládací trubka 13 mm (1/2") 
(1346, 1347), rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Pokládací trubka 13 mm (1/2") 
(1346, 1347), rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Pokládací trubka 13 mm (1/2") 
(1346, 1347), rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16") (1348, 1350)

Koncové kapače, rozprašovací 
trysky, prodlužovací trubka pro 
rozprašovací trysky, uzavírací zátky 
4,6 mm, pokládací trubka 13 mm, 
čisticí jehla pro kapače

Průtok vody do 1 000 l/h do 2 000 l/h – –
Redukce tlaku na 1,5 bar na 1,5 bar – –
Filtrace vody • • – –
Zvláštnosti Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika Quick & Easy – jednoduchá 

spojovací technika. Velký plnicí otvor 
s indikátorem stavu naplnění, ventil 
pro vyprázdnění před příchodem 
mrazů resp. před naplněním 
tekutého hnojiva

Praktický, univerzální nástroj, pevný 
kovový hrot

1
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Trubky a příslušenství

Držáky trubek

Název výrobku  Pokládací trubka 
13 mm (1/2") 

 Pokládací trubka 
13 mm (1/2") 

 Rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16") 

 Rozdělovací trubka 
4,6 mm (3/16") 

Uzavírací ventil 
13 mm (1/2") 1

 Uzavírací ventil 
4,6 mm (3/16") 1

Č. výrobku  1346-20  1347-20 1350-29  1348-20 8358-29 13217-20
EAN kód

4 078500 135092 4 078500 835893

Husqvarna obj. č. 900909101 900909201 966687001 900909301 901165801 970558601
Baleno po ks / Paletová jednotka  3  / 54  1  / 84  5  / 400  3  / 102  6  / 576  10  / –
Způsob balení  Role se 4-barevnou 

páskou
 Role se 4-barevnou 
páskou

Role se 4-barevnou 
páskou

Role se 4-barevnou 
páskou

 4-barevná blistrová 
karta 

4-barevná krabice

Prodej / Info  – –  – – –  – 
Obsah  15 m  50 m  15 m  50 m  1 kus  2 kusy
Použití Centrální zásobovací 

vedení v Micro-Drip-
-systému

Centrální zásobovací 
vedení v Micro-Drip-
-systému

Přívodní trubka pro 
kapače a rozprašovací 
trysky

Přívodní trubka pro 
kapače a rozprašovací 
trysky

Uzavření
jednotlivých poklá-
dacích větví 13 mm 
(1/2") (1346/1347)

Uzavření jednotlivých 
zavlažovacích větví 
4,6 mm (3/16") 
(č. v. 1348/1350)

Zvláštnosti UV-stabilní, nepropouští světlo Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika

Název výrobku Trubková svorka 
13 mm (1/2")

Držák trubky 
13 mm (1/2")

Držák trubky 
4,6 mm (3/16")

Vedení trubky 
13 mm (1/2")

Vedení trubky 
4,6 mm (3/16")

Č. výrobku 8380-29 13208-20 13218-20  8328-20  8327-20 
EAN kód       

Husqvarna obj. č. 901166601 970558301 970556701 901162701 901162501
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 1080  10  / –  10  / –  10  / 450  10  / 800
Způsob balení  4-barevná blistrová karta 4-barevná krabice 4-barevná krabice  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  – –  –  –  – 
Obsah 2 kusy 10 kusů 15 kusů  3 kusy  3 kusy
Použití Upevnění trubky na pevný 

podklad, defi novaná 
fi xace rozprašovacích trysek 
v pokládací trubce 13 mm 
(1/2") (1347/1346), výš-
kové přizpůsobení rozpra-
šovacích trysek ve spojení 
s T-kusem pro rozprašovací 
trysky (8331) a prodlužova-
cí trubkou (1377)

Vedení a upevnění poklá-
dací trubky 13 mm (1/2") 
(č. v. 1346/1347) a trubky 
pro kapkovou závlahu 
(č. v. 13011/1301/
13013/13131) do půdy

Vedení a upevnění rozdělo-
vací trubky 4,6 mm (3/16") 
(č. v. 1348/1350) a trubky 
pro kapkovou závlahu 
(č. v. 13010/1362) do půdy

Upevnění trubky do půdy, 
defi novaná fi xace rozpra-
šovacích trysek v poklá-
dací trubce 13 mm (1/2") 
(1347/1346), výškové 
přizpůsobení rozprašovacích 
trysek ve spojení s T-kusem 
pro rozprašovací trysky 
(8331) a prodlužovací 
trubkou (1377)

Upevnění trubky do půdy, 
defi novaná fi xace rozprašo-
vacích trysek v rozdělovací 
trubce 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350), výškové 
přizpůsobení rozprašovacích 
trysek ve spojení s T-kusem 
pro rozprašovací trysky 
(8332) a prodlužovací 
trubkou (1377)
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Spojky trubek

Spojky trubek

Název výrobku Křížový kus 13 mm 
(1/2")

Křížový kus 4,6 mm 
(3/16")

Redukční T-kus 13 mm 
(1/2") – 4,6 mm (3/16")

T-kus 13 mm (1/2") T-kus 4,6 mm (3/16")

Č. výrobku 8339-29 8334-29  8333-20 8329-29 8330-29
EAN kód

4 078500 833998 4 078500 833493 4 078500 832991 4 078500 833097

Husqvarna obj. č. 901164501 901164001 901163701 901163001 901163201
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 1 080  10  / 1 080  10  / 800  10  / 1 080  10  / 1 320
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  –  –  –  –  – 
Obsah 2 kusy 10 kusů  5 kusů 2 kusy  10 kusů
Použití Odbočení pokládací trubky 

13 mm (1/2") (1347/1346)
Odbočení rozdělovací 
trubky 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Přechod z pokládací trubky 
13 mm (1/2") 
(1347/1346)
na rozdělovací trubku 
4,6 mm (3/16")
(1348/1350)

Odbočení pokládací trubky 
13 mm (1/2") (1347/1346)

Odbočení rozdělovací 
trubky 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Quick & Easy – jednoduchá 
spojovací technika

• • • • •

Název výrobku L-kus 13 mm 
(1/2")

L-kus 4,6 mm 
(3/16")

Spojka 13 mm 
(1/2")

Spojka 4,6 mm 
(3/16")

Uzavírací zátky 
13 mm (1/2")

Uzavírací zátky 
4,6 mm (3/16")  

Č. výrobku 8382-29 8381-29 8356-29 8337-29 8324-29 1323-29
    EAN kód

4 078500 838290 4 078500 838191 4 078500 835695 4 078500 833790 4 078500 832496 4 078500 132381

Husqvarna obj. č. 901167001 901166801 901165401 901164201 901162401 900905801
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 1 560  10  / 1 320  10  / 1 080  10  / 1 560  6  / 936  6  / 1 728
Způsob balení  4-barevná blistrová 

karta 
 4-barevná blistrová 
karta 

 4-barevná blistrová 
karta 

 4-barevná blistrová 
karta 

 4-barevná blistrová 
karta 

 4-barevná blistrová 
karta 

Prodej / Info  – –  – – –  – 
Obsah  2 kusy  10 kusů  3 kusy  10 kusů  5 kusů  10 kusů
Použití Přesná změna 

směru pokládací 
trubky 13 mm (1/2") 
(1347/1346)

Přesná změna 
směru rozdělovací 
trubky 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Prodloužení pokládací 
trubky 13 mm (1/2") 
(1347/1346)

Prodloužení 
rozdělovací trubky
4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Uzavírací zátka poklá-
dací trubky 13 mm 
(1/2") (1347/1346)

Uzavření otvoru 
v pokládací trubce 
13 mm (1/2"), uzavře-
ní rozdělovací trubky 
4,6 mm (3/16")

Quick & Easy – jednoduchá 
spojovací technika

• • • • • –
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Koncové kapače

Název výrobku Koncový kapač Koncový kapač Regulovatelný koncový kapač Regulovatelný koncový kapač, 
vyrovnávající tlak

Č. výrobku 1340-29 1341-29 1391-29 8316-29
EAN kód

4 078500 134088 4 078500 134187 4 078500 139182 4 078500 831697

Husqvarna obj. č. 900908001 900908401 900914901 966960801
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 2 160 10 / 2 160  10  / 1 080  10  / 1 320
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  – –  –  – 
Obsah 25 koncových kapačů

1 čisticí jehla
25 koncových kapačů
1 čisticí jehla

10 kusů 5 kusů

Použití Jednotlivé rostliny s podobnou potřebou vody Jednotlivé rostliny s rozdílnou potřebou vody
Instalace S montážním nářadím (8322), na konec rozdělovací trubky nebo přímo 

namontované v pokládací trubce
Přímá montáž do pokládací trubky nebo na konec rozdělovací trubky

Odběr vody 2 l/h 4 l/h 0–10 l/h nastavitelný 1–8 l/h nastavitelný, nezávislý 
na tlaku

Vyrovnávající tlak pro konstantní 
odběr nezávislý na tlaku vody

– – – • 1–4 bar

Zvláštnosti – – Odnímatelné nastavovací pouzdro 
s integrovanou čisticí jehlou

Se stupnicí
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Řadové kapače

Název výrobku Řadový kapač Řadový kapač Regulovatelný řadový kapač Regulovatelný řadový kapač 
vyrovnávající tlak

Č. výrobku 8343-29 8344-29 8392-29 8317-29
EAN kód

4 078500 834391 4 078500 834490 4 078500 839297 4 078500 831796

Husqvarna obj. č. 901164701 901164901 901167201 966961001
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 1080 10  / 1080  10  / 1080  10  / 900
Způsob balení  4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  – – –  – 
Obsah 10 řadových kapačů, 1 uzavírací 

zátka, 1 čisticí jehla
10 řadových kapačů, 1 uzavírací 
zátka, 1 čisticí jehla

10 řadových kapačů, 1 uzavírací 
zátka

5 řadových kapačů, 1 uzavírací 
zátka

Použití Řadová výsadba s podobnou 
potřebou vody

Řadová výsadba s podobnou 
potřebou vody

Řadová výsadba s rozdílnou potřebou vody

Použitelné s 4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka 
(1348/1350)

4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka 
(1348/1350)

4,6 mm (3/16") rozdělovací trubka (1348/1350)

Odběr vody 2 l/h Trvalý 2 l/h
nezávislý na tlaku vody

0–10 l/h nastavitelný 1–8 l/h nastavitelný
nezávislý na tlaku vody

Vyrovnávající tlak pro konstantní 
odběr nezávislý na tlaku vody

– • při 0,5–4 barech – • při 1–4 barech

Quick & Easy – jednoduchá spojova-
cí technika

• • • •

Zvláštnosti – Trvale spolehlivý, samočisticí 
membrána / labyrintová technologie

Odnímatelné nastavovací pouzdro 
s integrovanou čisticí jehlou

Se stupnicí; dlouhodobě spolehlivá, 
samočistící membránová/labyrinto-
vá technika
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Rozprašovací trysky

Název výrobku Pruhová tryska Rozprašovací tryska 90° Rozprašovací tryska 
180°

Rozprašovací tryska 
360°

6-plošná rozprašovací 
tryska

Č. výrobku 1370-29 1368-29 1367-29 1365-29 1396-29
EAN kód

4 078500 137089 4 078500 136884 4 078500 136785 4 078500 136587 4 078500 139687

Husqvarna obj. č. 900912001 900911501 900911301 900911001 900915701
Baleno po ks / Paletová jednotka  6  / 1728  6  / 1728  6  / 1728  6  / 1728  6  / 792
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info –  – – –  – 
Obsah 5 kusů 5 kusů 5 kusů 5 kusů 2 kusy
Použití Plošné, jemné zavlažování 

delších, úzkých oblastí
Plošné, jemné zavlažování záhonků Flexibilní nástavec na zavla-

žování, způsob zavlažování 
(90°, 180°, 270°, 360°, 
pásy, koncové pásy) nasta-
vitelné přes otočný knofl ík

Použitelné pro Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347/1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (8331/8332), 
instalace s montážní pomůckou (8322)

Pokládací trubka 13 mm 
(1/2") (1347/1346) nebo 
T-kus pro rozprašovací 
trysky (8331/8332), insta-
lace s montážní pomůckou 
(8322)

Průměr zavlažování – – 6 m 6 m –
Šířka rozptylu cca 0,6 m – – – –
Dosah cca 5,5 m cca 3 m cca 3 m cca 3 m Regulovatelný
Zvláštnosti Možnost prodloužení pomocí prodlužovací trubky (1377), regulovatelný pomocí regulačního ventilu (1374) Možnost prodloužení 

pomocí prodlužovací trubky 
(1377)
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Rozprašovací trysky a zadešťovače

Název výrobku Rotační rozprašovací 
zavlažovač 360°

Mlhová tryska Maloplošná tryska Maloplošná tryska Čtyřhranný zavlažovač 
OS 90

Č. výrobku 1369-29 1371-29 8320-29 8321-29  8364-20 
EAN kód

4 078500 136983 4 078500 137188 4 078500 832090 4 078500 832199

Husqvarna obj. č. 900911801 900912201 901161801 901162001 967998901
Baleno po ks / Paletová jednotka  6  / 1 728  6  / 1 296  10  / 1 320  10  / 1 080  3  / 120
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná karta 
Prodej / Info  –  –  –  –  – 
Obsah 2 kusy 5 kusů 10 kusů 10 maloplošných trysek

1 uzavírací zátka
1 čtyřhranný zadešťovač
1 uzavírací zátka

Použití Plošné, jemné zavlažování Zavlažování nové výsadby, 
skleníků

Cílené zavlažování malých ploch jako jsou ostrůvky rostlin 
nebo keře

Zavlažování čtvercových 
a obdélníkových ploch

Použitelné pro Pokládací trubka 13 mm (1/2") (1347 / 1346) nebo T-kus 
pro rozprašovací trysky (8331 / 8332), instalace s montážní 

pomůckou (8322)

Pokládací trubka 13 mm 
(1/2") (1347 / 1346)

Rozdělovací trubka 4,6 mm 
(3/16") (1348 / 1350)

Pokládací trubka 13 mm 
(1/2") (1347 / 1346)

Zavlažovaná plocha 7–38 m² Ø 1 m Ø 10–40 cm Ø 10–40 cm 1–90 m²
Šířka rozptylu – – – – 0,5–7 m nastavitelný
Dosah 1,5–3,5 m – – – 1,5–13 m nastavitelný
Zvláštnosti Možnost prodloužení 

pomocí prodlužovací 
trubky (1377), regulovatelný 
pomocí uzavíracího ventilu 
(8357)

Možnost prodloužení 
pomocí prodlužovací 
trubky (1377), regulovatelný 
pomocí regulačního ventilu 
(1374)

Odnímatelné nastavovací 
pouzdro s integrovanou 
čisticí jehlou

Quick & Easy – jednodu-
chá spojovací technika. 
Odnímatelné nastavovací 
pouzdro s integrovanou 
čisticí jehlou

Quick & Easy – jednoduchá 
spojovací technika. Možnost 
výškového nastavení 
pomocí prodlužovací trubky 
(8363), fi xace do půdy po-
mocí vedení trubky (8328), 
možnost upevnění na pevný 
podklad
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Rozprašovací trysky a zavlažovače – příslušenství

Název výrobku T-kus pro rozprašovací 
trysky 13 mm (1/2")

T-kus pro rozprašovací 
trysky 4,6 mm (3/16")

Prodlužovací trubka pro 
rozprašovací trysky

Regulační ventil Prodlužovací trubka pro 
OS 90

Č. výrobku  8331-29  8332-29  1377-20 13231-20  8363-20 
EAN kód

4 078500 833196 4 078500 833295

Husqvarna obj. č. 901163401 901163601 900913001 970558501 967172001
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 800  10  / 1 320  6  / 864  6 / –  6  / 432
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 4-barevná krabice  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  –  –  –  –  – 
Obsah 5 T-kusů

1 uzavírací zátka
5 T-kusů
5 uzavíracích zátek

5 kusů  5 kusů 2 kusy

Použití K defi nované fi xaci rozpra-
šovacích trysek v poklá-
dací trubce 13 mm (1/2") 
(1346, 1347)

Pro fi xaci rozprašovacích 
trysek nebo koncových 
kapačů v rozdělovací 
trubce 4,6 mm (3/16") 
(1348/1350)

Pro rozprašovací trysky 
k zavlažování přes vyšší 
rostliny

Pro nastavení průtoku 
a dosahu rozprašovacích 
trysek

Pro čtyřhranný zavlažovač 
OS 90 k zavlažování přes 
vyšší rostliny

Použitelné pro V kombinaci s vedením 
trubky (8328) nebo svor-
kami na trubky (8380) pro 
všechny rozprašovací trysky, 
zvýšení rozprašovacích 
trysek pomocí prodlužovací 
trubky (1377)

V kombinaci s vedením 
trubky (8327) nebo svorka-
mi na trubky (8379) 
pro všechny rozprašovací 
trysky, zvýšení rozpra-
šovacích trysek pomocí 
prodlužovací trubky (1377)

Všechny rozprašovací trysky Rozprašovací trysky 
(č. v. 1396, 1367, 1368, 
1370, 1372, 1371) 
na prodlužovací trubce pro 
rozprašovací trysky

Čtyřhranný zavlažovač 
OS 90 (8364)

Zvláštnosti S jednoduchou spojovací 
technikou „Quick & Easy“

S jednoduchou spojovací 
technikou „Quick & Easy“

Lze propojit více prodlužo-
vacích trubek, délka 24 cm

– Montuje se mezi hlavu 
a podstavec zavlažovače, 
délka 20 cm
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GARDENA zavlažování o dovolené 
a zavlažování na balkonech
Péče o rostliny, když nejste doma

Ideální pro zavlažování pokojových 
rostlin: zavlažování o dovolené

Automatické zavlažování pro až 36 rostlin 
v květináčích. Určené pro zavlažování 
vašich rostlin, když jste na dovolené. 
3 kapkové rozdělovače s rozdílným 
průtokem vody a 12 výstupů pro indivi-
duálně dávkované zavlažování.

• Interiér: pokojové rostliny
• Pro max. 36 rostlin
• 1/min/denně

Vhodné pro rostliny v truhlících 
a balkonové rostliny: zavlažování 
na balkonech

Automatické zavlažování až 6 m květinových 
truhlíků, možnost rozšíření. Ideální pro balkony 
a terasy s přípojkou elektrické energie.

• Exteriér: balkony / terasy
• Pro max. 25 rostlin
• 14 předdefi novaných programů

Ideální pro nezávislé zavlažování: 
AquaBloom – sady

Solární automatická zavlažovací sada pro 
max. 20 rostlin. Připravená k okamžitému 
použití a ideální pro balkony/terasy bez 
přípojky elektrické energie a přívodu vody. 
Díky tlak vyrovnávajícím kapačům dostane 
každá rostlina stejné množství vody.

             Nyní v sadě 
se zásobníkem vody

• Exteriér: balkony / terasy
• Pro max. 20 rostlin
• 14 předdefi novaných programů

SOLAR
POWERED

READY
2 USE
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Zavlažování o dovolené, zavlažování balkonů

Název výrobku Zavlažování o dovolené – sada city gardening
zavlažování balkonů 1

Solární zavlažování AquaBloom 
– sada 2

Solární zavlažování AquaBloom – 
sada – akce 2

Č. výrobku 13366-20  1407-20 13300-20 13300-34
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970548801 900916701 967999001 970443301
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / –  3  / 108 3 / 72 12 / 48
Způsob balení 4-barevný informační obal  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – – Pouze v displeji s 12 kusy
Použití Pro max. 36 rostlin v květináčích Pro až 5–6 m květinových truhlíků, 

resp. 25 rostlin
Pro max. 20 rostlin Pro max. 20 rostlin

Aktivování zavlažování Transformátor s integrovaným 
časovačem

Řízení zavlažování pro čerpadlo 
s časovým spínačem a 14 volitel-
nými programy; funkce AUTO STOP 
automaticky vypne čerpadlo, když je 
zásobník na vodu prázdný.

Řídicí jednotka je vybavena integrovaným solárním panelem, součástí sady 
je časovač a elektrické čerpadlo, 
14 předdefi novaných programů, 

funkce ručního zavlažování

Zavlažovací program 1 minuta denně Výběr ze 14 předdefi novaných 
zavlažovacích programů

Výběr ze 14 předdefi novaných zavlažovacích programů

Odběr vody Na jeden výstup: světlý 15 ml/min, 
středně šedý 30 ml/min, tmavý 
60 ml/min

Na jeden řadový kapač: cca 2 l/h Tlak vyrovnávající řadový kapač: 0,5 l/h

Zásobování energií Plně utěsněný nízkonapěťový 
transformátor napájený ze sítě pro 
použití uvnitř i venku

Síťový provoz, řízení zavlažování 
chráněné proti prachu a stříkající 
vodě s otočným knofl íkem pro volbu 
zavlažovacích programů.

Solární panel se 3 dobíjecími bateriemi

Zásobování vodou Zásobník na vodu s objemem 
10,5 l s možností rozšíření, 
14 V nízkonapěťové čerpadlo 
s fi ltrem na nečistoty

Čerpadlo s nízkým napětím 14 V
s fi ltrem na nečistoty. Funkce AUTO 
STOP automaticky vypne čerpadlo, 
když je zásobník na vodu prázdný. 

Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem čerpá vodu 
a transportuje ji k jednotlivým rostlinám

Možnost prodloužení a rozšíření – Se systémovými díly Micro-Drip pro 
až 10 m květinových truhlíků

Sadu nelze rozšířit – všechno potřebné pro zavlažování max. 20 rostlin je 
součástí balení

Obsah Zásobník na vodu s možností 
rozšíření s objemem 10,5 l,
transformátor, čerpadlo,
3 kapkové rozdělovače vždy 
po 12 výstupech, 9 m rozdělovací 
hadice, 30 m kapací hadice, 
36 držáků trubky, 20 koncových 
zátek 

Řízení zavlažování pro čerpadlo, 
transformátor, čerpadlo, 25 
řadových kapačů cca 2 l/h s uza-
vírací zátkou a čisticí jehlou, 10 m 
rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 
15 držáků trubky

1x hlavní jednotka s integrovaným čerpadlem a solárním panelem, 
20 ks tlak vyrovnávajících řadových kapačů 

s kapacitou 0,5 l/h, 
15x 3/16" rozdělovacích trubek, 

3x dobíjecí baterie AA 1,2 V 2,400 mAh, 
8x 3/16" T-kusů, 8 x 3/16" zátek, 

1x fi ltr, 
20 m trubky 3/16"
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Název výrobku Solární zavlažování AquaBloom se zásobníkem vody - sada Zásobník vody 1

Č. výrobku 13301-20 13367-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970548701 970548601
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / – 3 / –
Způsob balení 4-barevný informační obal 4-barevná informační nálepka
Prodej / Info – –
Použití Pro max. 20 rostlin Nádoba na vodu
Aktivování zavlažování Řídicí jednotka je vybavena integrovaným solárním panelem, součástí sady 

je časovač a elektrické čerpadlo, 
14 předdefi novaných programů, 
funkce ručního zavlažování

–

Zavlažovací program Výběr ze 14 předdefi novaných zavlažovacích programů –
Odběr vody Tlak vyrovnávající řadový kapač: 0,5 l/h –
Zásobování energií Solární panel se 3 dobíjecími bateriemi –
Zásobování vodou Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem čerpá vodu 

a transportuje ji k jednotlivým rostlinám
Objem zásobníku 10,5 l

Možnost prodloužení a rozšíření Sadu nelze rozšířit – všechno potřebné pro zavlažování max. 20 rostlin je 
součástí balení

Možnost rozšíření pomocí rozdělovací trubky 3/16" a spojek 3/16"

Obsah 1x 10,5 l zásobník vody rozšiřitelný pomocí koncové zátky,
1x hlavní jednotka s integrovaným čerpadlem a solárním panelem,
20x 0,5 l/h tlak vyrovnávající řadové kapače,
15x 3/16" držáky trubky,
3x dobíjecí AA baterie
1,2 V 2,400 mAh,
8x 3/16" T-kusy,
8x 3/16" zátky,
1x fi ltr,
20 m 3/16" rozdělovací trubky

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

Zavlažování o dovolené, zavlažování balkonů

1
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Mlhovací hadice – sada

Název výrobku Mlhovací hadice – sada Mlhová tryska Mlhovací hadice Automatic – sada
Č. výrobku 13135-20 13136-20 13137-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967692901 967693001 967940501
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 144 6 / 630 2 / 36
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevná blistrová karta  4-barevný displejový karton
Prodej / Info – – –
Použití Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých 

letních dnech ochlazení venkovních prostor. 
Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové 
trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše 
nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem 
a v otevřených stanech nebo párty stanech. 
Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS 
šroubení na vodovodní kohoutek.

Mikro mlhová tryska vytváří jemnou mlhu, která 
osvěžuje a ochlazuje v horkých letních dnech. 
Náhradní mlhové trysky se používají s mlhovacími 
hadicemi – sada č. v.13135, 13137

Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých 
letních dnech ochlazení venkovních prostor. 
Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové 
trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše 
nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem 
a v otevřených stanech nebo párty stanech. 
Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS 
šroubení na vodovodní kohoutek. Pomocí zavla-
žovacího počítače EasyPlus lze nastavit délku trvání 
a frekvenci osvěžující vodní mlhy.

Obsah 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 
7 mlhových trysek včetně 1 mlhové trysky se 
stopspojkou), 13 oboustranných upevňovacích 
svorek a rychlospojka

3 náhradní mlhové trysky 1 zavlažovací počítač EasyPlus, 10 m hadice 
s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek 
včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou, 13 šrou-
bů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka

Odběr vody 13 l/h 1,9 l/h 13 l/h
Použitelné pro Možnost prodloužení další sadou č. v. 13135, 

13137
S č. v. 13135, 13137 Možnost prodloužení další sadou č. v. 13135, 

13137

Velké pohodlí
Mlhovací hadice – sada zajišťuje velký komfort 
v horkých letních dnech pomocí osvěžující 
a chladivé jemné mlhy.

Pohodlné zavlažování
Voda je dodávána přímo z kohoutku za použití 
OGS rychlospojky. Mikro mlhová tryska se 
stopspojkou zabraňuje prosakování vody. 

Široké možnosti použití
Nabízí různé možnosti použití např., 
na balkoně, na terase, pod slunečníkem nebo 
ve stanu. 
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NatureUp! 
Systém vertikálních zahrad
Více přírody: stěny s rostlinami a vodou

I na nejmenších balkonech, terasách a dvorech může něco růst. Vertikální zahrady dodají zeleň vašim 
zdem. Díky automatickému zavlažování můžete relaxovat a užívat si ve své zelené oáze.

Více místa pro zeleň! Více času pro odpočinek. Předělejte prázdné zdi na kvetoucí nád-
heru. NatureUp! Systém vertikálních zahrad

• přetvoří nejmenší prostor na pohodovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou
• nabízí možnosti nového designu
• udělá dojem svým chytrým designem
• moderní ochrana soukromí
• umožňuje inteligentní zavlažování
• je odolný vůči povětrnostním vlivům

Chytré zavlažovací sady 

• Spolehlivé zavlažování vaší zelené stěny. Dokonce, když jste na dovolené nebo kdekoliv jinde.
• O rostliny je postaráno nejlepším způsobem a jsou zavlažovány správným množstvím vody
• Šetří čas, dávají vám svobodu
• Šetří vodu
• Pohodlná, fl exibilní a snadná instalace
• Přesné a rovnoměrné zavlažování přímo ke kořenům
• Automatické zavlažování je možné pomocí zavlažovacího počítače (volitelně)

Úsporný

Rostliny pěstované ve vertikál-
ních truhlících vyžadují velmi 
malý prostor. Na něm je možné 
pěstovat široký sortiment 
rostlin. Kreativitě se meze 
nekladou.

Individuální

Flexibilní systém je možné roz-
šířit pomocí modulů a propojit 
je bez nářadí. Květináče mohou 
buď stát na zemi nebo mohou 
být pověšeny. Upevňovací prvky 
pro velkou bezpečnost.

Inteligentní přívod vody

Nadbytečná voda z květináčů je 
odváděna do zásobníku na dně 
květináče pomocí integrované-
ho drenážního systému.
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NatureUp! Základní sady vertikální a rohové s příslušenstvím

Název výrobku NatureUp!
Držák na zeď vertikální

NatureUp!
Držák na zeď rohový

 NatureUp!
Spojovací klip

NatureUp!
Upevnění

Č. výrobku 13162-20 13163-20 13164-20 13166-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967693801 967693901 967694001 967694301
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 168 3 / 168 10 / 1 320 10 / 1 080
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info – – – –
Použití Pro pověšení až 3 truhlíků s rostli-

nami, u max. 6 truhlíků s rostlinami 
je zapotřebí 2x 13162-20

Pro pověšení až 3 rohových truhlíků 
s rostlinami v rohu nebo 6 rohových 
truhlíků, uspořádaných do tvaru 
půlměsíce 180°

Pro vzájemné propojení vertikálních 
a rohových truhlíků

Pro fi xaci a stabilizaci vertikálních 
a rohových truhlíků na zdech nebo 
vertikálních plochách

Obsah 1 držák na zeď, 2 šrouby, 
2 hmoždinky, 4 upevnění, 
16 ocelových hřebíků

2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 
32 ocelových hřebíků

8 klipů 4 upevnění s oboustrannou lepicí 
páskou Premium, 16 kalených 
ocelových hřebíků

Rozměry (d x š x v) ca. 18,2 x 13,3 x 8,9 cm (držák na zeď) – – 5,0 x 5,0 x 0,8 cm

Název výrobku NatureUp!
Základní sada vertikální

NatureUp!
Základní sada rohová

Č. výrobku 13150-20 13153-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967693101 967693201
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 15 1 / 72
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton
Prodej / Info – –
Použití Pro vytvoření vertikální zeleně na balkonech, terasách a vnitřních dvorech.
Obsah 3 vertikální truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů 3 rohové truhlíky, 3 víka, 1 dno, 6 klipů, 2 upevnění, 16 kalených ocelových 

hřebíků
Potřebná plocha (d x š) 65 cm x 15 cm 17 cm x 17 cm
Počet rostlin Pro 9 rostlin Pro 3 rostliny
Rozměry (d x š x v) cca 65 cm x 15 cm x 54 cm 17 cm x 17 cm x 54 cm
Rozšíření S č. v. 13150-20 nebo 13153-20
Automatické zavlažování S GARDENA řízením zavlažování (volitelně) a zavlažovacími sadami NatureUp!

8 x
3 x

32 x

1 x 8 x 4 x1 x

16 x16 x
4 x
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NatureUp! Zavlažovací sady

Název výrobku NatureUp!
Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek

Č. výrobku 13156-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967693301
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 150
Způsob balení  4-barevný displejový karton
Prodej / Info –
Použití Pro zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou vody
Obsah   1 základní přístroj 1000,

  1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16"),
  6 konektorů 4,6 mm (3/16"),
  7 T-kusů 4,6 mm (3/16"),
  1 křížový kus 4,6 mm (3/16"),
  2 L-kusy 4,6 mm (3/16"),
10 zátek 4,6 mm (3/16"),
  9 kapacích trubek 65 cm,
  8 rozdělovacích trubek 15,5 cm,
  1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16")

Počet rostlin Pro 27 rostlin
Automatické zavlažování S Gardena zavlažovacím počítačem
Odběr vody na kapač 1,6 l/h
Použití Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme použít díly Original Gardena Systém

Připojovací sada Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m č. v. 18011-20

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
ing

  

Every
drop

counts.

1
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  GARDENA Pipeline 
Voda tam, kde je potřeba.
Snadný přístup k vodě: potrubí pod zemí
GARDENA Pipeline je trvalý, podzemně nainstalovaný systém, který pohodlně zásobuje vodou všechny části zahrady. 
Systém se snadno plánuje a lze jej fl exibilně přizpůsobit podle velikosti zahrady a požadavků zákazníka. Lze jej připojit 
k Pipeline zařízením, k výrobkům Original GARDENA Systém a Micro-Drip-Systém.

Začátek systému

Připojovací krabice – 
vstup vody do systému. 
Připojeno na vodovodní 
kohoutek pomocí 
GARDENA Profi  systému 
pro maximální průtok 
vody.

Výstup vody

Vodní zásuvka 2  a vodní 
zástrčka 3  – výstupy 
vody pro výrobky Pipeline 
(připojenými ke  2  ), vý-
robky Original GARDENA 
Systém a Micro-Drip-
-Systém (připojenými ke 
2  nebo 3  ).

Patentovaná 
spojovací technika 
„Quick & Easy“ 

Pokládací trubka 
a spojky – skvělé pevné 
spojení mezi jednotlivými 
prvky systému Pipeline.

Odolnost vůči mrazu

Odvodňovací 
ventil – instalovaný 
na nejhlubším 
místě celého 
systému – zajišťuje 
mrazuvzdornost. 

Pipeline zařízení

Zahradní vodovodní 
zástrčka a výkyvný 
zavlažovač nabízí 
dodatečnou fl exibilitu. 
Zařízení lze připojit 
na vodní zásuvku.

+1 2 3 4 5 6

6

32

2

1
45

6

2

2
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Název výrobku Startovací sada Pipeline Startovací sada Pipeline 
s výkyvným zavlažovačem

Kompletní sada Pipeline 
s výkyvným zavlažovačem

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

Husqvarna obj. č. 970537301 970548001 970548101
Baleno po ks / Paletová jednotka  3  / 54  3  / 54 6 / 12
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton Baleno v displeji
Prodej / Info  –  – Prodej pouze v displeji se 6 kusy
Informace o výrobku Startovací sada se 2 vodními zásuvkami Startovací sada se 2 vodními zásuvkami 

a výkyvným zavlažovačem Pipeline
Sada k okamžitému použití obsahuje 2 vodní 
zásuvky a výkyvný zavlažovač Pipeline

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

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

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

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

Začátek systému & Výstup vody

Sady Pipeline

Název výrobku  Připojovací krabice 2 Vodní zásuvka 2 Vodní zástrčka  1

Č. výrobku 8262-20 8266-20  8254-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970537101 970537201 966409901
Baleno po ks / Paletová jednotka  3  / 180  3  / 180  2  / 288
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  –  –  – 
Přípojka 3/4" vnější závit 3/4" vnější závit 3/4" vnější závit
Montáž Podzemní Podzemní Nadzemní, lze ji nainstalovat na zeď nebo pomocí 

kolíku do měkkého podkladu
Použití Dopravuje vodu do systému Pipeline a Sprinkler Transportuje vodu ze systému Pipeline Transportuje vodu ze systému Pipeline
Systém Pipeline, Sprinklersystem Pipeline Pipeline
Kryt Zasouvací oblé víko Zasouvací oblé víko –
Odnímatelné sítko na nečistoty • • •
Zvláštnosti – Přípojka vody se stop ventilem Otočná a výkyvná přípojka vody se stop ventilem
Obsah Se šroubením na vodovodní kohoutek Profi -System – –
Použitelné s Připojovací sada Profi  Maxi-Flow System 

(č. v. 2713), Profi  připojovací sada (č. v. 1505) 
nebo adaptérový kus (č. v. 1513)

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

Výrobky Original GARDENA System, 
Micro-Drip-System

1

2
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Název výrobku Výkyvný zavlažovač 3 Zahradní vodovodní kohoutek 1,2

Č. výrobku 8251-20 8252-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970545601 970545701
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / –  2  / –
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Přípojka Vodní zásuvka (č. v. 8266) Vodní zásuvka (č. v. 8266), kryt, fi ltr a šroubení se musí odstranit
Montáž Nadzemní Nadzemní
Použití K zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch, ideální pro květinové/

zeleninové záhonky a trávníky
Vodovodní kohoutek kdekoliv, kde jej potřebujete

Systém Pipeline Pipeline
Plocha pokrytí 9 m2 – max. 216 m2 –
Dosah 3 m – max. 18 m –
Šířka postřiku 3 m – max. 12 m –
Kryt – Kryt s funkcí zablokování
Odnímatelné sítko na nečistoty • –
Zvláštnosti Otočný o 360°, plně nastavitelný dosah a šířka postřiku, měkké trysky umožňují 

snadné odstranění vodního kamene, možnost regulace průtoku vody
Otočný o 360°, šroubení na vodovodní kohoutek bez cákání, možnost 
regulace a uzavření průtoku vody

Obsah S přípojkou Original GARDENA System –
Použitelné s Prodlužovací trubkou pro OS 90 (č. v. 8363) pro zavlažování z výšky a pro 

zavlažování vysokých rostlin
Dvoucestným ventilem, čtyřcestným rozdělovačem vody, zavlažovacími 
počítači, výrobky Original GARDENA System

Pipeline výrobky

Otočný o 360°

Vodovodní kohoutek lze otáčet o 360°.

Plně nastavitelný

rozsah, šířka postřiku a průtok vody.

Bez rozstřikování vody do stran: zaměřeno na proud vody

Odběr vody bez rozstřikování.

Výškově nastavitelný

Pomocí prodlužovací trubky (č. v. 8363) pro zavlažování nad rostlinami 
nebo pro zavlažování vysokých rostlin.

 
2

 

3

ENGINEERED
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  GARDENA Sprinklersystem 
 Pohodlná, spolehlivá a snadná instalace 
Trvale podzemně nainstalované výsuvné zadešťovače jsou zárukou vašeho krásného trávníku; 
po ukončení zavlažování znovu zmizí pod zemí.

GARDENA Sprinklersystem se vyznačuje:

•    Spolehlivými a kvalitními výsuvnými zadešťovači 
•   Inteligentními a moderními systémovými stavebními prvky 
•   Automatickými odvodňovacími ventily, které zajišťují mrazuvzdornost systému 
•   Možnostmi automatického řízení  

Odolný vůči mrazu

Díky odvodňovacímu ventilu je 
celý systém odolný vůči mrazu. 

  Výsuvné zadešťovače 

Pro malé a velké travnaté plo-
chy, s jedinečnými vlastnostmi 
výrobků.
Příklad T200 / 380:
-  Pohodlný výběr trysky 

bez montáže trysky
-  Nastavení zavlažovaného 

sektoru bez použití nářadí
- Odolnost vůči vandalizmu   
 díky paměťové funkci  
 nastavení sektoru 

  Výsuvný čtyřplošný 
zadešťovač OS 140 

 Inovace v zavlažování obdélní-
kových a čtvercových ploch.
Flexibilní nastavení pro plochy 
od 2 do 140 m2.  Regulovatelný 
průtok vody.
Velmi rovnoměrné rozptylo-
vání vody prostřednictvím 16 
samočisticích přesných trysek 
z měkkého plastu. 

  Patentovaná technika 
rychlého spojování trubek 
„Quick & Easy“ 
 Široký sortiment stavebních 
prvků umožňuje fl exibilní insta-
laci systému na nejrůznějších 
travnatých plochách. 
-  Montáž / demontáž trubek 

pootočením spojky o 140°
-  Odolnost vůči mrazu díky 

automatickému odvodňovací-
mu ventilu

-  Odolnost vůči povětrnostním 
podmínkám a UV-odolnost

1 2 3

1
2

3 2
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Výsuvné zadešťovače

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.
Údaje u všech výsuvných zadešťovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavlažovače.

Název výrobku  Turbínový výsuvný zadešťovač 
T 100 

 Turbínový výsuvný zadešťovač 
T 200 

 Turbínový výsuvný zadešťovač 
T 380 

Výsuvný čtyřplošný zadešťovač 
OS 140

Č. výrobku  8201-29  8203-29  8205-29 8223-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966409201 966409401 966409601 967998701
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 600  6  / 264  6  / 264  2  / 90
Způsob balení Na podložce. 4-barevná nálepka Na podložce. 4-barevná nálepka Na podložce. 4-barevná nálepka  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  –  – 
Použitelné pro Malé travnaté plochy Středně velké travnaté plochy Větší travnaté plochy Zavlažování čtvercových 

a obdélníkových ploch
Systém Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem
Zavlažovaná plocha Do 100 m² Do 200 m² Do 380 m² Nastavitelná 2–140 m²
Zavlažovaný sektor Plynule nastavitelný 70–360° Plynule nastavitelný 25–360° Plynule nastavitelný 25–360°

Dosah 4–6 m regulovatelný 5–8 m regulovatelný 6–11 m regulovatelný 2–15 m
Šířka rozptylu – – – 1–9,5 m
Připojovací závit 1/2" vnitřní závit 1/2" vnitřní závit 3/4" vnitřní závit 3/4" vnitřní závit
Sítko na nečistoty • • • • 
Turbínová převodovka odolná vůči písku – • • • 
Rovnoměrné zavlažování v propojení • Pomocí volitelných, integrovaných trysek s rozdílným průtokem vody, 

pro různě nastavené zavlažovací sektory
                                            Tryska 1: 25–90°
                                            Tryska 2: 91–180°
                                            Tryska 3: 181–270°
                                            Tryska 4: 271–360°

• 

Možnost kombinace S turbínovými výsuvnými zadešťova-
či T200, T380, výsuvným čtyřploš-
ným zadešťovačem OS 140

S turbínovými výsuvnými zadešťova-
či T100, T380, výsuvným čtyřploš-
ným zadešťovačem OS 140

S turbínovými výsuvnými zadešťova-
či T100, T200, výsuvným čtyřploš-
ným zadešťovačem OS 140

S turbínovými výsuvnými zadešťova-
či T 100, T 200, T380

Zvláštnosti – Funkce zabezpečení proti vandalismu: zavlažovač si znovu automaticky 
najde původně nastavený sektor

Jemné řízení dosahu a šířky postři-
ku regulací průtoku vody

2

1
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Výsuvné zadešťovače

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.
Údaje u všech výsuvných zadešťovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavlažovače.

Název výrobku Výsuvný zadešťovač 
S 30

Výsuvný zadešťovač 
S 50

Výsuvný zadešťovač 
S 80 

Výsuvný zadešťovač 
S-CS

Výsuvný zadešťovač 
S-ES

Č. výrobku 1554-20 1555-20 1569-29 1552-29 1553-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970503101 970503201 900938601 900936101 900936201
Baleno po ks / Paletová jednotka 15 / 720 15 / 720 15 / 720 15 / 720 15 / 720
Způsob balení Na podložce: 4-barevná 

nálepka
Na podložce: 4-barevná 
nálepka

 Na podložce: 4-barevná 
nálepka 

Na podložce: 4-barevná 
nálepka

Na podložce: 4-barevná 
nálepka

Prodej / Info – –  – – –
Použitelné pro Malé travnaté plochy Malé travnaté plochy Malé travnaté plochy Úzké travnaté pruhy Úzké travnaté pruhy
Systém Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem
Zavlažovaná plocha Do 30 m² Do 50 m² Do 80 m² 6–24 m² 3–12 m²
Zavlažovaný sektor Plynule nastavitelný 

5–360°
Plynule nastavitelný 
5–360°

Plynule nastavitelný 
5–360°

Dosah Regulovatelný od 1,5 do 3 m Regulovatelný od 2 do 4 m Regulovatelný od 2,5 do 5 m Regulovatelný od 6 do 12 m Regulovatelný od 2 do 4 m
Připojovací závit 1/2"-vnitřní závit 1/2"-vnitřní závit 1/2"-vnitřní závit 1/2"-vnitřní závit 1/2"-vnitřní závit
Sítko na nečistoty • • • • • 
Turbínová převodovka odolná vůči 
písku

– – – – –

Rovnoměrné zavlažování v propojení • • • • • 
Možnost kombinace S výsuvnými zadešťovači 

S 50, S 80, S 80/300, 
S-CS a S-ES

S výsuvnými zadešťovači 
S 30, S 80, S 80/300, 
S-CS a S-ES

S výsuvnými zadešťovači 
S 30, S 50, S 80/300, 
S-CS a S-ES

S výsuvnými zadešťovači 
S 30, S 50, S 80, S 80/300 
a S-ES

S výsuvnými zadešťovači 
S 30, S 50, S 80, S 80/300 
a S-CS

Zvláštnosti S kruhovou / výsečovou 
tryskou a regulací průtoku 
vody on / off 

S kruhovou / výsečovou 
tryskou a regulací průtoku 
vody on / off 

S kruhovou / výsečovou 
tryskou a regulací průtoku 
vody on / off 

S centrální pruhovou 
tryskou a regulací průtoku 
vody on / off 

S koncovou pruhovou 
tryskou a regulací průtoku 
vody on / off 
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Spojovací prvky

Spojovací prvky

Název výrobku L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4" T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit Úhlový kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"
Č. výrobku 2784-20  2790-20 2764-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901017801 901018301 966408901
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 1920  10  / 800 10 / 800
Způsob balení  volně  volně  volně 
Prodej / Info  –  – –
Použití V kombinaci s fl exibilním připojením č. v. 2739 

a 2740, pro fl exibilní připojení výsuvných 
zadešťovačů S 30, S 50, S 80, S-ES a S-CS, 
turbínových výsuvných zadešťovačů T 100, T 200 
a T 380

Pro instalaci odvodňovacího ventilu v průběhu 
trubky, v kombinaci s fl exibilním připojením 
č. v. 2739 a 2740, pro fl exibilní připojení 
výsuvných zadešťovačů S 30, S 50, S 80, S-ES 
a S-CS, turbínových výsuvných zadešťovačů 
T 100, T 200 a T 380

V kombinaci s fl exibilním připojením č. v. 2739 
a 2740, pro fl exibilní připojení výsuvných 
zadešťovačů S 30, S 50, S 80, S-ES a S-CS, 
turbínových výsuvných zadešťovačů T 100, T 200 
a T 380

Systém Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem
Zvláštnosti Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení

Název výrobku L-kus 25 mm x 
vnější závit 1/2"

L-kus 25 mm x 
vnější závit 3/4"

Úhlový kus 25 mm x 
vnější závit 1/2"

Úhlový kus 25 mm x 
vnější závit 3/4"

T-kus 25 mm x 
vnější závit 1/2"

 T-kus 25 mm x 
vnější závit 3/4"

Č. výrobku  2780-20  2781-20 2782-20 2783-20 2786-20  2787-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901017601 901017701 966409001 966409101 901018001 901018101
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 1 840  10  / 1 840  10  / 800  10  / 800  10  / 1 140  10  / 1 140
Způsob balení  volně  volně  volně  volně  volně  volně 
Prodej / Info  –  –  –  –  –  – 
Použití Připojení na výsuvné 

zadešťovače S 30, 
S 50, S 80, S-CS 
a S-ES, turbínové 
výsuvné zadešťovače 
T 100 a T 200

Připojení na turbínový 
výsuvný zadešťovač 
T 380, výsuvný 
čtyřplošný zadešťovač 
OS 140, víceplošný 
výsuvný zadešťo-
vač AquaContour 
automatic

Připojení v rohových 
oblastech na výsuvný 
zadešťovač S 30, 
S 50, S 80, S-CS 
a S-ES, turbínový 
výsuvný zadešťovač 
T 100 a T 200

Připojení v rohových 
oblastech na turbínový 
výsuvný zadešťovač T 
380, výsuvný výkyvný 
zavlažovač OS 140

Připojení v průběhu 
trubky pro výsuvné 
zadešťovače 
S 30, S 50, S 80, 
S-CS a S-ES, 
turbínové výsuvné 
zadešťovače T 100 
a T 200

K připojení turbínového 
výsuvného zadešťova-
če T 380, výsuv-
ného čtyřplošného 
zavlažovače OS 140 
v průběhu trubky

Systém Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem
Zvláštnosti Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení



115ZAVLAŽOVÁNÍ

ZA
VL

AŽ
OV

ÁN
Í

Spojovací prvky

Připojení zadešťovačů
Možnosti připojení zadešťovačů pro fl exibilní instalaci

Patentovaná spojovací technika „Quick & Easy“ 1  nebo v kombinaci s fl exibilním 
připojením zadešťovače č. v. 2739 a 2740 2 , pro pružné připojení turbínových 
výsuvných zadešťovačů a výsuvných zadešťovačů. Možnosti jsou následující: 
pomocí T-kusů v průběhu trubky, úhlových kusů v rozích nebo L-kusů na konci trubky.
Jako alternativu k T-kusům nabízíme 3  objímku pro montáž bez přerušení trubky.

Název výrobku Připojení zadešťovače 
3/4" x 1/2" 1

Připojení zadešťovače 
3/4" x 3/4" 1

Prodlužovací trubka 3/4" 
x vnější závit 1/2" 

Prodlužovací trubka 3/4" 
x vnější závit 3/4" 

Objímka 25 mm x vnitřní 
závit 3/4" 2

Č. výrobku 2739-20 2740-20 2742-20 2743-20 2728-20
EAN kód

4078 5080 4078 5097

Husqvarna obj. č. 901014001 901014101 901014301 901014401 901012901
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 1700 10 / 1700 20 / 4620 20 / 4620 10 / 2310
Způsob balení volně volně volně volně Volně v sáčku
Prodej / Info – – – – –
Použitelné pro Pro fl exibilní připojení 

zadešťovačů v kombinaci 
s objímkou nebo T/L-kusy 
s vnitřním závitem

Pro fl exibilní připojení 
zadešťovačů v kombinaci 
s objímkou nebo T/L-kusy 
s vnitřním závitem

Pro „inline“ připojení 
zadešťovačů pomocí 
objímky pro propojení 
trubek nebo T/L-kusu 
s vnitřním závitem

Pro „inline“ připojení 
zadešťovačů pomocí 
objímky pro propojení 
trubek nebo T/L-kusu 
s vnitřním závitem

Připojení zadešťovačů 
v průběhu trubky, v kombi-
naci s fl exibilním připojením 
č. v. 2739 a 2740, pro 
fl exibilní připojení výsuvných 
zadešťovačů S 30, S 50, 
S 80, S-ES a S-CS, turbíno-
vých výsuvných zadešťova-
čů T 100, T 200 a T 380

Systém Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem
Zvláštnosti Možnost zkrácení podle 

individuální potřeby
Možnost zkrácení podle 
individuální potřeby

– – Pevná kovová matice pro 
zjednodušení montáže

1 2 3

2

1
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Spojovací prvky a příslušenství

Spojovací prvky a příslušenství

Název výrobku T-kus 25 mm  L-kus 25 mm Spojka 25 mm Redukční adaptér 
32–25 mm

Koncovka 25 mm

Č. výrobku  2771-20  2773-20  2775-20 2777-20  2778-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901016701 901016901 901017101 901017301 901017401
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 800  10  / 1 140  10  / 1 140  10  / 1 140  10  / 2 560
Způsob balení  volně  volně  volně volně  volně 
Prodej / Info  –  –  –  – 
Použití Odbočení u pokládací 

trubky
Prodloužení pro pokládací 
trubku

Prodloužení pro pokládací 
trubku

Prodloužení pro pokládací 
trubku

Uzávěr pro pokládací trubku

Systém Pipeline, Sprinklersystem Pipeline, Sprinklersystem Pipeline, Sprinklersystem Pipeline, Sprinklersystem Pipeline, Sprinklersystem
Zvláštnosti Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika 

Název výrobku Spojka 25 mm x 3/4" – vnitřní závit Spojka 25 mm x 1" – vnitřní závit Spojka 25 mm x 1" – vnější závit
Č. výrobku  2761-20  2762-20  2763-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901016001 901016101 901016201
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 1840  10  / 1920  10  / 1840
Způsob balení  volně  volně  volně 
Prodej / Info  –  –  – 
Použití Trubkové připojení na připojovací krabici, vodní 

zásuvku, regulační a uzavírací krabici, centrální fi ltr, 
výsuvný zadešťovač S 80/300, rovněž pro přímé při-
pojení zavlažovacího systému na domovní instalaci

Pro připojení na box na ventily V1 a V3 a pro 
přímé připojení sprinkler systému na zásobování 
domácnosti vodou

Trubkové připojení na zavlažovací ventily, rovněž 
pro přímé připojení zavlažovacího systému 
na domovní instalaci

Systém Pipeline, Sprinklersystem Sprinklersystem Sprinklersystem
Zvláštnosti Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení
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Základní prvky – start systému / příslušenství

Název výrobku  Centrální fi ltr 1  Regulační a uzavírací ventil 2

Č. výrobku  1510-20 8264-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900928901 970540801
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 626  2  / 160
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Použití Filtruje protékající vodu, lze jej použít ve spojení s čerpadly 

a jinými zavlažovacími přístroji
Pro plynulou regulaci a zastavení průtoku vody k jednotlivým 
zavlažovačům nebo zavlažovaným oblastem

Systém Sprinklersystem Sprinklersystem
Montáž Podzemní a nadzemní Podzemní
Zasouvací oblé víko – • 
Odnímatelné sítko na nečistoty • • 
Přípojka 3/4" vnější závit 3/4" vnější závit
Zvláštnosti Odnímatelný fi ltr pro jeho snadné čištění, vhodný pro montáž 

do hlavního přívodu systému
–

Název výrobku  Rozvodná trubka  1  Rozvodná trubka  1 Řezač trubek
Č. výrobku  2700-20  2701-20 2727-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901010501 901010601 970545401
Baleno po ks / Paletová jednotka  1 / 44  1  / 36 3 / –
Způsob balení  4-barevná visačka  4-barevná visačka 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  –  – –
Použitelné pro Systém potrubí Systém potrubí Pro snadné řezání a zkosení pokládací trubky 

25 mm
Systém Pipeline, Sprinklersystem Pipeline, Sprinklersystem Pipeline, Sprinklersystem
Montáž Podzemní i nadzemní –
Délka 25 m 50 m –
Vnější průměr 25 mm 25 mm –
Provozní tlak Do 6 bar Do 6 bar –
Zvláštnosti UV-stabilní, nepropouští světlo, odolná vůči stárnutí a povětrnostním podmínkám Rovná trubka uříznuta pouze jednou otáčkou, 

možnost zkosení pro nenamáhavou instala-
ci pomocí spojek GARDENA Quick & Easy, 
oboustranný nůž s možností výměny

Trubky

1

2

1

1
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Název výrobku  Adaptér  Odvodňovací ventil Odvodňovací ventil – sada
Č. výrobku 1513-27 2760-37 2770-20
EAN kód

4 078500 151375 4 078500 276078

Husqvarna obj. č. 900929501 966688401 970545501
Baleno po ks / Paletová jednotka  4  / 1152  10  / 1560 4 / –
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  –  – –
Použití Pro vytvoření trvale tlakově stabilního spojení 

u hadic 
Automatické odvodňování při uvedení zařízení 
mimo provoz

Pro získání odolnosti vůči mrazu u výrobků 
a systémů GARDENA

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

Montáž Pro vodovodní kohoutky se závitem 
26,5 mm (G 3/4") a 
33,3 mm (G 1")

Na T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (2790) –

Obsah Se svorkou se šrouby pro fi xaci hadice 19 mm 
(3/4")

1 odvodňovací ventil,
1 návlek pro ochranu před nečistotami

1 ventil,
1 adaptér na hadici
1 adaptér Original GARDENA System
1 adaptér Profi  System

Nezbytné příslušenství Zahradní hadice 19 mm (3/4") T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (č. v. 2790) Kompresor, vzduchové čerpadlo nebo pumpička 
na kolo

Zvláštnosti Vhodný také k přechodu z pokládací trubky 
19 mm (3/4") na pokládací trubku 25 mm 
(pomocí spojky 2763)

Instalace na nejhlubším místě systému. 
Díky odvodňovacímu ventilu je celý systém odolný 
vůči mrazu

–

Kompletní sada Sprinklersystem

Základní prvky – start systému / Příslušenství

Název výrobku Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným zadešťovačem OS 140
Č. výrobku  8221-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967171801
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 7
Způsob balení  4-barevný displejový karton 
Informace o výrobku Viz č. v. 8223
Obsah 1x spojovací sada „Profi “ Maxi-Flow System, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), 1x připojovací krabice, 20 m pokládací trubky 25 mm, 

1x spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x odvodňovací ventil, 1x L-kus 25 mm x 3/4" vnější závit, 
1x výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140
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        GARDENA 
zavlažovací počítače
Nový kompletní sortiment s moderními funkcemi 
pro automatické a úsporné zavlažování zahrady
• Automatické zavlažování pomocí mobilních zavlažovačů, systému Micro-Drip nebo Sprinkler –  
 úsporné řešení, které vám poskytne více času si svoji zahradu užít.
• Technologie bezpečného zastavení: 100% bezpečné vypnutí. 
 Unikátní technologie zabraňuje zavlažování v případě slabé baterie.

Pro majitele balkonů

• Zavlažovací hodiny
• Zavlažovací počítač Flex

Možnosti programování
Moderní funkce jako je 
možnost optimálního 
zavlažování pro rostliny 
v nádobách.

Pro vášnivé zahrádkáře

• Zavlažovací počítač Master
• smart zavlažovací počítač

Individuální programování 
až šesti nezávislých plánů. 
V kombinaci s rozdělovačem 
vody Automatic je možné zcela 
automaticky postupně zavlažo-
vat až šest oblastí.

Pro náročné zahrádkáře

• Zavlažovací počítač Select
•  Zavlažovací počítač 

Bluetooth®

•  Zavlažovací počítač 
MultiControl Duo

Flexibilní nastavení zavlažování

Zavlažovací počítač 
Bluetooth® s aplikací

Úspora vody:
Volitelné čidlo půdní vlhkosti zabraňuje v případě dostatečné 
vlhkosti půdy provedení naplánovaného cyklu zavlažování.

Jedinečné pohodlné uživatelské  rozhraní
•  Snadné nastavení díky intuitivním principům otočení a stisknutí 
•  Velký displej a odnímatelný řídící panel pro zjednodušení nastavování
•  Šikmý řídící panel pro optimální čitelnost
•  Elektronika odolná vůči povětrnostním vlivům

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
ing

  

Every
drop

counts.

10 m 22EASY
 2 SET UP

V rámci smart system 
k dostání také jako smart 

řízení zavlažování 
a smart senzor
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Zavlažovací počítače

Název výrobku Zavlažovací hodiny 1 Zavlažovací počítač 
Flex 1

Zavlažovací počítač 
Select 1

Zavlažovací počítač 
Bluetooth® 2

Zavlažovací počítač 
Master 1

Č. výrobku 1169-20 1890-29 1891-29 1889-29 1892-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900897501 967927401 967927701 970480501 967928001
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 288  2  / 204   2  / 204   2  / 204 2  / 204
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – –  – 
Programovatelné výstupy 1 1 1 1 1
Zdroj energie – 1x 9 V alkalická baterie 

(není součástí balení)
1x 9 V alkalická baterie 
(není součástí balení)

1x 9 V alkalická baterie 
(není součástí balení)

1x 9 V alkalická baterie 
(není součástí balení)

Ovládání Otočný knofl ík Velký otočný prvek pro 
výběr, tlačítko pro potvrzení

Otočné a potvrzovací tla-
čítko pro výběr a potvrzení 
v jednom

GARDENA Bluetooth® 
aplikace, tlačítko pro 
manuální zavlažování

Otočné a potvrzovací tla-
čítko pro výběr a potvrzení 
v jednom

LCD-ukazatel – • • – • Velmi kvalitní LC display 
s fl exibilními texty

Počet plánů zavlažování (start, délka 
trvání, intervaly)

– 1 3 3 6

Začátek zavlažování Při aktivaci Nastavitelný čas Nastavitelný čas podle 
plánu

Nastavitelný čas podle 
plánu

Nastavitelný čas podle 
plánu

Doba trvání zavlažování 5–120 min. 1 sek. – 99 min. 1 min – 7 h 59 min podle plánu 1 min–8 h podle plánu 1 min – 4 h podle plánu
Intervaly zavlažování – Každých 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 

48 / 72 hodin
Dny v týdnu podle plánu Dny v týdnu podle plánu Dny v týdnu podle plánu

Odnímatelný ovládací panel – pro 
pohodlné nastavení mimo kohoutek

– • • • •

Kompatibilita se senzory – volitelný 
senzor detekuje vlhkost půdy a přeruší 
plánované zavlažování

– • • • •

Funkce „manuální zavlažování“ • • S automatickým zastavením • S automatickým zastavením • S automatickým zastavením • S automatickým zastavením
Indikátor stavu baterie – • • • •
Technologie bezpečného zastavení – • • • •
Dětská pojistka / zablokování 
monitoru

– • • – •

Odolný vůči nepříznivému počasí • • • • •
Připojovací závit pro kohoutek 26,5 mm (G 3/4"),

33,3 mm (G 1")
26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

26,5 mm (G 3/4"),
33,3 mm (G 1")

Provozní tlak 0,5–12 bar 0,5–12 bar 0,5–12 bar 0,5–12 bar 0,5–12 bar
Možnost použití s – Čidlo půdní vlhkosti 

(č. v. 1867)
Čidlo půdní vlhkosti 
(č. v. 1867)

Čidlo půdní vlhkosti 
(č. v. 1867)

Rozdělovač vody automatic
(č. v. 1197), čidlo půdní 
vlhkosti (č. v. 1867)

Zvláštnosti Automatické řízení zavla-
žování, nastavitelný trvalý 
průtok vody

Flexibilní nastavení 
s inovativní funkcí otočení 
a stisknutí; krátké cykly 
pro zavlažování rostlin 
v květináčích – ideální 
pro použití s GARDENA 
Micro-Drip systémem

Možnost individuálního 
nastavení tří nezávislých 
plánů, intuitivní provoz 
pouze pomocí jednoho 
tlačítka

GARDENA Bluetooth® 
aplikace, technické 
požadavky: minimálně 
Android 5.0 nebo iOS 12.X, 
Bluetooth® Low Energy 4.0,
LED indikátor pro aktivní 
zavlažování, Bluetooth® 
signál, kontrola stavu 
akumulátoru

Velký LC display s fl exibilní 
nabídkou, možnost indi-
viduálního nastavení šesti 
nezávislých plánů, intuitivní 
ovládání pouze jedním 
tlačítkem, zkrácení délky 
trvání zavlažování u všech 
plánů jedním krokem v zá-
vislosti na ročním období, 
funkce „rain off “ pozastaví 
zavlažování od 1 do 9 dní, 
řízení až šesti zavlažovacích 
zařízení pomocí rozdělovače 
vody automatic (č. v. 1197)
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Zavlažovací počítače

Funkce „manuální zavlažování“
Tato funkce umožňuje manuální zavlažování nebo naplnění vědra s vodou bez demontáže zavlažovacího počítače 
a po předdefi novaném intervalu zastaví automaticky. 

Název výrobku  Zavlažovací počítač MultiControl duo smart zavlažovací počítač 1

Č. výrobku 1874-29 19031-20
EAN kód

4 078500 187497 4 078500 018869

Husqvarna obj. č. 966769601 967045101
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 120 1 / 294
Způsob balení  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  – –
Programovatelné výstupy 2 1
Zdroj energie 1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení) 3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
Ovládání 5 tlačítek aplikace smart, tlačítko pro manuální zavlažování
LCD-ukazatel • –
Počet plánů zavlažování (start, délka 
trvání, intervaly)

1 Libovolný

Začátek zavlažování Nastavitelný čas Nastavitelný čas
Délka zavlažování 1 min – 3 hod 59 min (na jeden výstup) 1 min – 10 h
Zavlažovací intervaly Volba zavlažovacích dní nebo každý 2. / 3. / 7. den Výběr libovolného dne v týdnu
Odnímatelný ovládací panel – pro 
pohodlné nastavení mimo kohoutek

• –

Kompatibilita se senzory – volitelný 
senzor detekuje vlhkost půdy a přeruší 
plánované zavlažování

• •

Funkce „manuální zavlažování“ • S automatickým zastavením • S automatickým zastavením
Indikace stavu baterie • •
Technologie bezpečného zastavení • •
Odolný vůči nepříznivému počasí • •
Připojovací závit pro vodovodní 
kohoutek

26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1") 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")

Provozní tlak 0,5–12 bar 0,5–12 bar
Přípojka pro čidlo půdní vlhkosti nebo 
dešťový senzor

Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867) Všechny sady smart system, rozdělovač vody automatic (č. v. 1197), smart 
senzor (č. v.19040)

Zvláštnosti S velkým displejem pro co možná nejjednodušší programování, oba výstupy 
lze řídit přes senzory.

LED kontrolky pro aktivní závlahu, sílu signálu, vybití akumulátoru, požadav-
ky: gateway, (wi-fi ) router a přístup na internet – smartphone, tablet nebo 
PC, trvalé rozšiřování funkcí ve smart system aplikaci, plně automatické 
řízení pomocí smart senzoru 
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Úsporná technologie senzorů

Zavlažovací počítače Flex, Select, Master a MultiControl Duo jsou 
kompatibilní s GARDENA dešťovým senzorem (č. v. 1188). Senzor 
přeruší nebo zabrání provedení naprogramovaného zavlažování 
v případě dostatečné vlhkosti půdy nebo v případě dešťových srážek. 

Řízení až 6 oblastí zavlažování

Plně automatické řízení až 6 přípojných přístrojů. Ideální v případě rozdílné 
potřeby vody jednotlivých rostlin nebo oblastí zahrady nebo když není 
množství vody dostatečné na to, aby byly současně provozovány všechny 
přípojné přístroje. Jednotlivé oblasti zahrady budou zavlažovány postupně 
podle naprogramovaných údajů v zavlažovacím počítači. 

Zavlažovací počítače – příslušenství

Název výrobku  Čidlo půdní vlhkosti Prodlužovací kabel  smart senzor  Rozdělovač vody automatic 
Č. výrobku 1867-20 1868-20 19040-20 1197-29
EAN kód

4 078500 119795

Husqvarna obj. č. 967926801 967926901 967986501 966769301
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 216  2  / 576 1 / 270  2  / 100
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – –  – 
Použití Pro optimální úsporné zavlažování. 

Připojení na GARDENA zavlažo-
vací počítač. Měří teplotu půdy 
a v případě její dostatečné vlhkosti 
zabrání provedení naplánovaného 
zavlažovacího cyklu

Prodloužení přívodního kabelu 
od senzorů až do max. délky 105 m

Měření vlhkosti půdy a její teploty, 
zapojení těchto parametrů do řízení 
automatického zavlažování prostřed-
nictvím aplikace GARDENA smart

Plně automatické řízení až 6 
přípojných přístrojů postupně jeden 
po druhém

Použitelné pro GARDENA Zavlažovací počítač Flex 
(č. v. 1890), Select (č. v. 1891), 
Bluetooth® (č. v. 1889), Master 
(č. v. 1892), MultiControl duo 
(č. v. 1874), řízení zavlažování 4030 
(č. v. 1283) a 6030 (č. v. 1284), 
zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®

(č. v. 1285)

Čidlo půdní vlhkosti 
(č. v. 1867)

Všechny sady smart systemu GARDENA zavlažovací počítač 
Master (č. v. 1892), smart 
zavlažovací počítač (č. v. 19031)

Zdroj energie 2x AA 1,5 V (LR6, nejsou součástí 
balení), vydrží přibližně 1 rok provozu

– 2x AA 1,5 V (LR6, nejsou součástí 
balení), vydrží přibližně 1 rok provozu

Mechanicky

LED indikátor stavu – – Síla signálu pro bezdrátové připojení 
ke gateway

–

Řízení pomocí smart aplikace – – Volně ke stažení, bez poplatků 
za předplatné, dostupný pro 
smartphony, tablety a web

–

Požadavky – – smart gateway, wi-fi  router a přístup 
k internetu, smartphone, tablet nebo PC

–

Zvláštnosti Nastavení limitů úrovně vlhkosti půdy 
na zavlažovacím počítači Flex, Select, 
Master, Bluetooth® (v aplikaci), 
standardizované hodnoty pro všech-
ny ostatní GARDENA zavlažovací 
počítače s připojeným senzorem. 
Energeticky úsporný provoz pro 
dlouhou životnost baterie.
Kompaktní a plochý design vhodný 
pro trvalé používání na travnatých 
plochách nebo na záhoncích.
Trvale spolehlivý senzorový systém 
na principu elektrotermického měření

Délka 10 m. Pro nadzemní nebo 
podzemní instalaci díky konektorům 
s ochranou proti vlhkosti

Měřené hodnoty:
Vlhkost půdy: 0–100 %,
Teplota půdy: –1 – +50 °C

Části zahrady jsou zavlažovány 
postupně podle programování 
zavlažovacího počítače.
S připojovacím závitem 26,5 mm 
G (3/4), kompletně s 5 šroubeními 
(č. v. 18201) a 3 koncovými 
zátkami

V rámci smart system 
k dostání také jako 

smart senzor
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GARDENA řízení zavlažování
 Kompetentní sortiment pro automatické řízení zavlažovacích systémů
 GARDENA vícekanálové řízení je vhodné především v případě, když je průtok vody u vodovodního kohoutku nedostatečný na to, aby mohl být 
provozován celý zavlažovací systém najednou nebo v případě, že mají jednotlivé oblasti zahrady rozdílné požadavky na potřebu vody. 

Smart řízení zavlažování pro ventily 24 V je plně integrováno do rozsahu smart systému. 
Veškeré zavlažovací úkoly lze pohodlně nastavit pomocí aplikace smart system, kterou nabízí GARDENA jako systémové myšlení. 
Všechno lze řídit odkudkoliv.

NOVINKA: u řešení s provozem na baterie se zavlažovacími ventily 9 V Bluetooth® nyní umožňuje aplikace konfi guraci více ventilů, nezávisle 
na kabelech a elektrické energii.
• Možnost řízení ventilů s nebo bez elektrického proudu – provoz na baterie nebo z elektrické sítě 230 V 
•   Možnost více nezávislých programů na jeden zavlažovací ventil 
•   Snadné programování díky vedení uživatele
•   Připojení senzoru pro úsporné zavlažování. Čidlo půdní vlhkosti zabraňuje provedení zavlažování 

v případě dostatečné vlhkosti půdy

Pro ovládání ventilů pomocí kabelu
 Z řízení zavlažování připevněného na zdi 1 , obdrží ventily 2

přímo přes kabel impuls, kdy se má otevřít a zavřít průtok vody. 
Lze přitom plně automaticky řídit až 12 zavlažovacích ventilů 24 V.   

Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®

Připojení Bluetooth®

Jednoduše si vezměte smartphone, otevřete aplikaci 
GARDENA Bluetooth® a jste připraveni s nulovou námahou.

Snadné plánování
Aplikace GARDENA Bluetooth® vám pomůže díky asistentu 
plánování.

Okamžité ovládání ze vzdálenosti do 10 m 
Postarejte se o svoji zahradu formou řízení na dálku 
pomocí vašeho smartphonu a kliknutím na naši snadno 
použitelnou aplikaci GARDENA Bluetooth®.

Snadná konfi gurace
Aplikace GARDENA Bluetooth® poskytuje nápovědu při 
nastavení a konfi guraci vašeho zařízení Bluetooth® krok 
za krokem.

V rámci smart system 
k dostání také jako smart 

řízení zavlažování

22

10 m

EASY
 2 SET UP

1

2
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Vícekanálové řízení zavlažování 24 V

Název výrobku Řízení zavlažování 4030 Classic Řízení zavlažování 6030 Classic smart řízení zavlažování
Č. výrobku  1283-29 1284-29 19032-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966647201 966647401 967669901
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 168  2  / 168 1 / 180
Způsob balení 4-barevná displejová krabice 4-barevná displejová krabice  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  – – –
Použití Ovládání až 4 zavlažovacích ventilů 24 V, 

pro použití v interiéru a v exteriéru 
s ochranou proti dešti

Ovládání až 6 zavlažovacích ventilů 24 V, 
pro použití v interiéru a v exteriéru 
s ochranou proti dešti

Řízení více oblastí pomocí aplikace smart, řízení 
šesti zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení

Použitelné pro Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278),
čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)

Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), 
smart senzory (č. v. 19040)

Zdroj energie 230 V / 24 V 230 V / 24 V
Počet řiditelných zavlažovacích 
ventilů 24 V

4 6 6

Individuální programy na jeden ventil 3 3 Individuální nastavení pomocí aplikace
Délka zavlažování na jeden program 1 min.–3 h 59 min., centrálně nastavitelná 0–200 % Individuální nastavení pomocí aplikace
Vhodný pro instalaci ve venkovní 
oblasti

Pouze na místě chráněném před deštěm •  Třída ochrany IP X4

Master kanál pro řízení jednoho 
čerpadla

• • •

Propojení s ventily Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280) Spojovací kabel 24 V (1280)
Pojistka při výpadku energie ze sítě Alkalická baterie 9 V (není součástí balení) –
Řízení pomocí smart aplikace – Volně ke stažení, bez poplatků, vhodné pro IOS, 

Android a online
Možnost rozšíření – Pomocí dalších rozšíření smart system, pomocí 

dalších smart řízení zavlažování
Požadavky – Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, 

tablet nebo PC
Zvláštnosti Lze připojit čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867) Neustále se rozšiřující funkce v aplikaci smart 

system
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Vícekanálové řízení zavlažování 24 V a příslušenství

Příslušenství pro vícekanálové řízení 9 V a 24 V

Název výrobku  Zavlažovací ventil 24 V 1 Spojovací kabel 24 V Kabelové svorky 24 V
Č. výrobku 1278-27  1280-20  1282-20 
EAN kód

4 078500 127875

Husqvarna obj. č. 900904201 900904301 900904401
Baleno po ks / Paletová jednotka  4  / 340  4  / 304  4  / 1 632
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevná páska 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info –  –  – 
Obsah – –  6 kusů
Použití Přípojka na GARDENA řízení 

zavlažování pomocí kabelu
Přípojka až 4 zavlažovacích ventilů 
24 V na GARDENA řízení zavlažování

K vodotěsnému připojení spojovacího kabelu 
24 V na zavlažovací ventil 24 V při použití boxu 
na ventily V1.

Použitelné pro Řízení zavlažování 4030 (1283), 6030 (1284), 
4040 modular (1276), rozšiřovací modul 2040 (1277),

smart řízení zavlažování (č. v. 19032, 19209) 

Spojovací kabel 24 V (1280)

Vhodný pro instalaci ve venkovní 
oblasti

• • –

Zvláštnosti Možnost manuálního otevírání/zavírání. Samo-
čisticí jemný fi ltr pro bezporuchový řídící provoz, 
provozní tlak od 0,5 do 12 barů.
S vnitřním závitem 1".

15 m, průřez kabelu 7 x 0,5 mm², 
max. délka kabelu 30 m,
max. napětí 30 V

Snadné propojení stisknutím tlačítka,
průřez kabelu od 0,33 do 1,5 mm²,
max. průměr kabelu 3,9 mm,
max. napětí 30 V

Název výrobku  Box na ventil V1  Box na ventily V3 
Č. výrobku 1254-29 1255-29
EAN kód

4 078500 125499 4 078500 125598

Husqvarna obj. č. 900902601 900902801
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 68  2  / 24
Způsob balení  4-barevná páska  4-barevná páska
Prodej / Info  –  – 
Obsah  1 kus  1 kus
Použití Pro 1 zavlažovací ventil 9 V nebo 24 V. Pro až 3 zavlažovací ventily 9 V nebo 24 V.
Použitelné pro Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285),

Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278)
Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285),
Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278)

Zvláštnosti Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů.
Víko s dětskou pojistkou.
2 x 1" vnější závit

Přívod vody libovolně ze 3 stran.
Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů, 
box pro připojení kabelu, chráněný proti stříkající vodě, pro přehledné 24V 
kabelové spojení.
Centrální odvodňovací zátka pro vypuštění vedení před příchodem mrazů, 
víko s dětskou pojistkou, vnější závit 4 x 1"

1
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Vícekanálové řízení zavlažování 9 V

Název výrobku Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® Box na ventily 9 V Bluetooth® – sada
Č. výrobku 1285-29 1286-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970480701 970480601
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 288 1 / 24
Způsob balení  4-barevný displejový karton 4-barevný obal
Prodej / Info  –  – 
Obsah Zavlažovací ventil 9 V, řídící jednotka 9 V Bluetooth® Box na ventily V3, 3x zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®

Použití Řízení zavlažování s provozem na baterie bez elektrické přípojky 230 V. 
Snadná konfi gurace programování prostřednictvím aplikace GARDENA 
Bluetooth®

Řízení zavlažování s provozem na baterie bez elektrické přípojky 230 V. 
Snadná konfi gurace programování prostřednictvím aplikace GARDENA 
Bluetooth®

Možnost použití s Čidlo půdní vlhkosti, č. v. 1867 Čidlo půdní vlhkosti, č. v. 1867
Zdroj energie 1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu 3x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu
Provozní tlak 0,5–12 bar 0,5–12 bar
Počet plánů zavlažování (start, délka 
trvání, intervaly)

6 6 (každý ventil)

Začátek zavlažování Nastavitelný čas na plán Nastavitelný čas na plán
Doba trvání zavlažování 1 min–10 h na plán 1 min–10 h na plán
Frekvence zavlažování Dny v týdnu na plán Dny v týdnu na plán
Zvláštnosti Aplikace GARDENA Bluetooth® – technické požadavky:

minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0, 
lze připojit libovolný počet ventilů, energeticky úsporná technologie elektro-
magnetických ventilů, možnost manuálního otevírání/zavírání, optimalizovaná 
geometrie průtoku vody ventilem pro minimální ztráty tlaku, s vnitřním 
závitem 1", LED indikátor signálu Bluetooth, stav baterie, aktivní zavlažování

Aplikace GARDENA Bluetooth®, sada k okamžitému použití, možnost 
rozšíření, technické požadavky: 
minimálně Android 5.0 nebo iOS 12.X, Bluetooth Low Energy 4.0,
energeticky úsporná technologie elektromagnetických ventilů, možnost 
manuálního otevírání/zavírání, optimalizovaná geometrie průtoku vody venti-
lem pro minimální ztráty tlaku, s vnitřním závitem 1", LED indikátor signálu 
Bluetooth, stav baterie, aktivní zavlažování

V Bluetooth® – sada
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Mějte svou zahradu 
vždy po ruce
S inteligentním zavlažovacím systémem a robotickou 
sekačkou se o svoji zahradu postaráte, ať budete kdekoliv.
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GARDENA smart system
Pro zajištění připojení na výrobky z řady smart system 
je nutná aplikace GARDENA smart a smart gateway

Aplikace GARDENA smart
Díky bezplatné aplikaci GARDENA smart je celá vaše zahrada vždy na dosah ruky. 
Ještě nikdy nebylo ani sekání trávníku, ani zavlažování tak pohodlné. Dokonce 
můžete snadno ovládat i osvětlení nebo jiná elektrická zařízení v zahradě.

smart gateway
Připojení aplikace GARDENA smart ke smart zahradě pomocí 
domácí WiFi nebo LAN kabelu.

smart robotické sekačky
Sekejte trávník automaticky chytrým způsobem.
Pomocí aplikace GARDENA smart můžete ovládat vaši 
robotickou sekačku smart SILENO za účelem dosažení 
kobercového vzhledu trávníku do rozlohy až 1 500 m².  
NOVINKA: Nyní s jedinečnou technologií LONA inteligen-
ce, která posouvá péči o trávník na další úroveň.

smart zásuvka
Zastrčte jakékoliv elektrické zařízení do GARDENA 
smart adaptéru, např. osvětlení nebo čerpadlo do za-
hradního jezírka a můžete jej zapnout nebo vypnout 
pomocí aplikace GARDENA smart kdykoliv budete 
chtít bez ohledu na to, kde se budete nacházet. 
Udržujte si zahradu chytře ve dne v noci.

smart automatický vodní automat
Využívejte dešťovou vodu jako užitkovou vodu v domác-
nosti pomocí automatického čerpadla pro dům a zahradu. 
Podle předem stanovených harmonogramů můžete 
zavlažovat svou zahradu nebo dokonce zajistit přísun 
vody do vaší toalety a pračky a přitom vše ovládat pomocí 
aplikace GARDENA smart. Používáte-li současně smart 
senzor, šetříte vodu a zajistíte správnou úroveň zavlažování.

smart senzor
Změřte vlhkost a teplotu půdy ve vaší zahradě nebo ve skle-
níku a zkontrolujte to v aplikaci GARDENA smart. Pomocí 
smart senzoru a smart zavlažovacího počítače, smart řízení 
zavlažování nebo smart čerpadla můžete šetřit vodou a zajistit 
správnou úroveň zavlažování. 

smart zavlažovací počítač – na vodovodním 
kohoutku
Pro zavlažování jedné oblasti v zahradě vodou z vodovodního kohout-
ku. Zavlažovací počítač smart vám pro dosažení dokonalých výsledků 
umožňuje dálkově ovládat vaše vodovodní kohoutky v zahradě – 
zavlažování řídíte jednoduše pomocí aplikace GARDENA smart.  

Díky smart senzoru jednak šetříte vodu, jednak zajistíte správnou 
míru zavlažování.

smart řízení zavlažování – trvalá podzemní 
instalace 
Podzemní zavlažovací systém vhodný pro zavlažování více oblastí 
vaší zahrady. Smart řízení zavlažování ovládá až šest zavlažovacích 
ventilů – každý z nich může být nezávisle řízen pomocí aplikace 
GARDENA smart. 

Použitím smart senzoru šetříte vodu a zajistíte správnou míru 
zavlažování.

Začněte s aplikací podle vašeho výběru
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Objevte klíčové vlastnosti aplikace GARDENA smart
Ovládání prostřednictvím aplikace
Snadný způsob ovládání vaší zahrady odkudkoliv pomocí 
aplikace GARDENA smart. Postaráte se o svou zahradu, 
ať jste kdekoliv.

Plánované řízení
Aplikace GARDENA smart vám pomůže díky plánovacímu 
asistentovi udržet vaši zahradu v dobrém stavu. Všechno pod 
kontrolou: kdy je potřeba posekat váš trávník, zavlažit vaše 
rostliny a další, pomocí vzdáleného plánování odkudkoliv.

Snadná konfi gurace
Snadné nastavení s nápovědou. Aplikace GARDENA smart 
poskytuje návod pro nastavení vašeho smart systému krok 
po kroku. Obsahuje srozumitelné ilustrace, tipy a užitečné 
rady.  

smart Home
Do smart Home lze zapojit i smart zahradu. Zaintegrujte 
si smart zahradní zařízení do vaší Apple HomeKit a může-
te je řídit hlasem pomocí Amazon Alexa. 

Technologie LONA inteligence
Další úroveň smart péče o trávník: technologie mapování 
se sledováním polohy, která se učí, mapuje a přizpůso-
buje individuálním zahradám. K dispozici pouze u smart 
robotických sekaček SILENO.

EASY
 2 SET UP

22
Řízení pomocí senzoru
smart senzor sleduje teplotu půdy ve vaší zahradě 
a její vlhkost, a tím přispívá k optimalizaci zavlažování 
a úspoře vody.

Knihovna rostlin
Odhalte všechno, co potřebujete vědět o rostlinách – 
od doby jejich kvetení až po podmínky, ve kterých 
nejlépe prospívají. 

Předpověď počasí
Bude pršet? Aplikace GARDENA smart přizpůsobí vaše 
plány předpovědím počasí.
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GARDENA smart system startovací sady – robotická sekačka

Název výrobku smart SILENO city 250 – sada smart SILENO city 500 – sada
Č. výrobku 19601-72 19602-72
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970571507 970550307
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 4 1 / 4
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 
Prodej / Info V prodeji pouze jako sada č. v. 19601 V prodeji pouze jako sada č. v. 19602 
Obsah smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka
Možnost rozšíření Pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah
Čas nabíjení cca 75 min
Čas sekání na jedno nabití cca 65 min
Doporučená travnatá plocha < 250 m² < 500 m²
Max. sklon Do 35 %
Výška sekání, min–max (cca) 20–50 mm
Sekací ústrojí Kotouč se 3 noži
Nabíjecí systém Automatický
Hmotnost cca 7,3 kg
Rozměry (D x Š x V) 55 x 38 x 23 cm
Ohraničující vodič 150 m
Skoby 200 kusů
Náhradní nože –
Spojky 4
Konektory 5
Nastavení doby sečení Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace
LONA inteligence •
Možnost čištění hadicí •
Funkce startu na dálku 3 nastavitelné vzdálené startovací body
Hladina akustického výkonu (vnímaná) 
(dB)A*

57 (dB)A

SensorControl – přizpůsobí sekání 
růstu trávníku

•

Sečení do spirály •
Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, fl exibilní umístění nabíjecí stanice, 

EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, 
CorridorCut – seká velmi úzké pasáže, senzor mrazu

*ISO 11094

Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 138. 
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GARDENA smart system startovací sady – robotická sekačka

Název výrobku smart SILENO life 750 – sada smart SILENO life 1000 – sada
Č. výrobku 19701-72 19702-72
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970571907 970550407
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 4 1 / 4
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 
Prodej / Info V prodeji pouze jako sada č. v. 19701 V prodeji pouze jako sada č. v. 19702
Obsah smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka
Možnost rozšíření Pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah
Čas nabíjení cca 60 min
Čas sekání na jedno nabití cca 65 min
Doporučená travnatá plocha < 750 m² < 1 000 m²
Max. sklon Do 35 %
Výška sekání, min–max (cca) 20–50 mm
Sekací ústrojí Kotouč se 3 noži
Nabíjecí systém Automatický
Hmotnost cca 8,3 kg
Rozměry (D x Š x V) 58 x 39 x 23 cm
Ohraničující vodič 200 m
Skoby 300 kusů
Náhradní nože –
Spojky 4
Konektory 5
Nastavení doby sečení Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace
LONA inteligence •
Možnost čištění hadicí •
Funkce startu na dálku 3 nastavitelné vzdálené startovací body
Hladina akustického výkonu (vnímaná) 
(dB)A*

57 (dB)A

SensorControl – přizpůsobí sekání 
růstu trávníku

•

Sečení do spirály •
Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, fl exibilní umístění nabíjecí stanice, 

EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, 
CorridorCut – seká velmi úzké pasáže, senzor mrazu

*ISO 11094

Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 138. 
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GARDENA smart system startovací sady – robotická sekačka

Název výrobku smart SILENO life 1250 – sada smart SILENO life 1500 – sada
Č. výrobku 19703-72 19704-72
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970573107 970573207
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 4 1 / 4
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 
Prodej / Info V prodeji pouze jako sada č. v. 19703 V prodeji pouze jako sada č. v. 19704
Obsah smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka
Možnost rozšíření Pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah
Čas nabíjení cca 60 min
Čas sekání na jedno nabití cca 65 min
Doporučená travnatá plocha < 1 250 m² < 1 500 m²
Max. sklon Do 35 %
Výška sekání, min–max (cca) 20–50 mm
Sekací ústrojí Kotouč se 3 noži
Nabíjecí systém Automatický
Hmotnost cca 8,3 kg
Rozměry (D x Š x V) 58 x 39 x 23 cm
Ohraničující vodič 250 m
Skoby 300 kusů
Náhradní nože –
Spojky 4
Konektory 5
Nastavení doby sečení Manuálně na sekačce nebo pomocí smart aplikace
LONA inteligence •
Možnost čištění hadicí •
Funkce startu na dálku 3 nastavitelné vzdálené startovací body
Hladina akustického výkonu (vnímaná) 
(dB)A*

57 (dB)A

SensorControl – přizpůsobí sekání 
růstu trávníku

•

Sečení do spirály •
Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti Možnost používání za deště, pojistka proti krádeži / PIN-kód, mulčovací funkce, fl exibilní umístění nabíjecí stanice, 

EasyPassage – automatický průchod úzkými místy, snadná instalace aktualizací softwaru, režim ECO, 
CorridorCut – seká velmi úzké pasáže, senzor mrazu

*ISO 11094

Veškeré informace o technologii LONA naleznete na straně 138. 
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GARDENA smart system rozšíření – senzor, zavlažovací počítač

GARDENA smart system startovací sady – zavlažovací počítač

Název výrobku  smart senzor
Č. výrobku 19040-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967986501
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 270
Způsob balení 4-barevný displejový karton 
Prodej / Info –
Použití Měření vlhkosti půdy a její teploty; zohlednění těchto 

parametrů při plně automatickém řízení zavlažování 
prostřednictvím aplikace GARDENA smart

Použitelný s Všechny sady smart systému
Přívod energie 2x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí 

balení)
LED indikátor stavu Síla signálu pro bezdrátové připojení ke gateway
Vlhkost půdy 0–100 %
Teplota půdy –1 – +50 °C
Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro 

smartphony, tablety a web
Požadavky smart gateway, Wi-fi  router a připojení na internet, 

smartphone, tablet nebo PC

Název výrobku smart zavlažovací počítač
Č. výrobku 19031-20
EAN kód

4 078500 018869

Husqvarna obj. č. 967045101
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 294
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej / Info –
Použití Automatické zavlažování pomocí aplikace smart, ideální pro 

kapkovou závlahu Micro-Drip nebo zavlažovací systém Sprinkler
Použitelný s Všechny sady smart systému, rozdělovač vody automatic 

(č. v. 1197)
Přívod energie 3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
LED indikátor stavu Aktivní zavlažování, síla signálu, varování v případě slabé baterie
Programovatelné výstupy   1
Doba zavlažování   1 min – 10 h
Frekvence zavlažování Výběr dnů v týdnu
Závit pro připojení na vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Provozní tlak 0,5 – 12 bar
Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro 

smartphony, tablety a web
Požadavky smart gateway, wi-fi  router a připojení na internet, 

smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti Výběr dnů v týdnu; pokud teploty poklesnou pod 5°C 

zasláno na aplikaci smart varování před mrazem 

Název výrobku smart senzor, zavlažovací počítač – sada smart zavlažovací počítač – sada 
Č. výrobku 19202-20 19103-20
EAN kód

4 078500 018906

Husqvarna obj. č. 967986701 967048901
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / – 1 / 72
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 
Prodej / Info – –
Obsah smart zavlažovací počítač, smart senzor, smart gateway smart zavlažovací počítač, smart gateway
Použití Zavlažování rostlin pomocí smart aplikace
Možnost rozšíření Pomocí ostatních rozšíření smart systému
Požadavky Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
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GARDENA smart system startovací sady – vícekanálové řízení 24 V GARDENA smart system – rozšíření

Název výrobku smart řízení zavlažování, senzor – sada smart řízení zavlažování
Č. výrobku 19209-20 19032-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967986801 967669901
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / – 1 / 180
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – –
Obsah smart řízení zavlažování, smart senzor, smart gateway smart řízení zavlažování
Použití Zavlažování více oblastí pomocí aplikace smart, řízení 6 zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení
Možnost rozšíření / použitelný s Pomocí dalších rozšíření smart system, pro více než 6 zavlažovaných oblastí 

s dodatečnými smart zařízeními pro řízení zavlažování
Zavlažovací ventil (č. v. 1278), smart senzor (č. v. 19040), všechny sady smart 
system

Zdroj energie 230 V / 24 V 230 V / 24 V
Počet řiditelných zavlažovacích 
ventilů 24 V

6 6

Individuální zavlažovací programy 
na jeden ventil

Individuálně nastavitelné pomocí aplikace smart Individuálně nastavitelné pomocí aplikace smart

Délka zavlažování na jeden program Individuálně nastavitelná pomocí aplikace smart Individuálně nastavitelná pomocí aplikace smart
Vhodné pro instalaci venku • Třída ochrany IP X4  • Třída ochrany IP X4  
Master kanál pro řízení čerpadla • •
Propojení s ventily Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280) Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)
Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC smart gateway, wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, 

tablet nebo PC

Mění také stávající 
zavlažovací systémy 

na smart systémy
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GARDENA smart system rozšíření – automatický vodní automat pro domácnost a zahradu

Název výrobku smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Č. výrobku 19080-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 12
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej / Info –
Obsah smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření / použití s Všechny sady smart system
Možnosti použití Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon 1 300 W
Max. výkon 5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak 50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru 8 m
Čerpadlová mechanika Jet
Hmotnost 13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 47 x 26 x 34 cm
Max. teplota kapaliny 35 °C
Napájecí kabel 1,5 m H07 RNF
Připojovací závit 33,3 mm (G 1")
Počet výstupů 2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s tepelným spínačem 
proti přetížení

Bezúdržbový

Programovatelný zavlažovací počítač •
Časově regulovatelný provoz •
Funkce nízkého průtoku vody •
Samostatná zátka pro vypuštění vody •
Třída ochrany IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím UV a déšť
Vlastnosti Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfi ltr, automatické zapínání/vypínání, varování při netěsnostech, pojistka chodu nasucho
Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky smart gateway, wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC
Zvláštnosti Snadná instalace aktualizací softwaru

ENGINEERED
IN GERMANY
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GARDENA smart system rozšíření – zásuvka

Osvětlení zahrady Vodní prvky

smart zásuvka pro dálkové ovládání – 
vhodná pro různé aplikace v domácnosti i na zahradě, například:

Sváteční světelná výzdoba

Název výrobku smart zásuvka pro dálkové ovládání
Č. výrobku 19095-26
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967896101
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 528
Způsob balení 4-barevný displejový karton
Prodej / Info –
Obsah smart zásuvka pro dálkové ovládání
Použití Přepínatelné venkovní adaptéry pro připojení různých požadovaných elektrických zařízení 

ke GARDENA smart (např. osvětlení, vodní prvky, čerpadla, světelné řetězy)
Možnost použití s Všechny sady smart system
Venkovní instalace 
(ochrana proti stříkající vodě)

• Třída ochrany IP 44

Maximální přepínatelné zatížení 3 680 W
Automatické zapínání/vypínání Individuální konfi gurace pomocí aplikace
Manuální zapínání/vypínání Pomocí aplikace
Manuální zapínání/vypínání na adaptéru •
Dvoukolíkové kompletní vypnutí •
Celoroční použití do teploty –20°C •
Řízení pomocí aplikace smart Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky smart gateway, wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC



Full Connect

Úplné připojení 
na GARDENA smart 

system. O vaši zahradu 
bude postaráno 

odkudkoliv.

AI-precise Pro-silent Auto Weather 
& Terrain

Lepší navigace, 
zvládání nejužších 

prostor a nejtěsnějších 
zákoutí se spolehlivou 

přesností.

Nejtišší, nejnižší
hladina hluku
ve své třídě.

SILENO pracuje 
za každého počasí, 
ať prší nebo svítí 

slunce, vhodná pro 
jednoduché nebo 
členité trávníky.

** Získejte smart zkušenosti s naším 
GARDENA smart sortimentem.

* LONA technologie se používá pouze 
u modelů sekaček smart SILENO city 
a smart SILENO life.

Pokročilá inteligence s
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GARDENA robotické sekačky
Inteligentní robotické sekačky. SILENO.
GARDENA robotické sekačky jsou inteligentní zařízení s funkcemi Full Connect, Al-precise a Auto Weather & Terrain a jsou nejtišší ve své třídě. Sekačky smart 
SILENO nyní také obsahují nový hardware, který přináší technologii LONA do sortimentu našich smart robotických sekaček.* 
Další úroveň chytré péče o trávník se sledováním polohy, mapováním zahrady, správou zón, ochranou oblasti a mnoha dalšími funkcemi.

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

MAPOVÁNÍ ZAHRADY
LONA technologie se naučí 

plán vaší zahrady.

SLEDOVÁNÍ MÍSTA
LONA vám umožní určit 

polohu vaší sekačky SILENO 
v reálném čase. 

SPRÁVA OBLASTÍ
LONA ví, kde sekat méně 

a více často, a to díky 
uživatelem defi novaným 
oblastem nastavených 

pomocí aplikace. 

OCHRANA OBLASTÍ
LONA vám umožní defi novat 

„chráněné“ oblasti.

*LONA technologie se používá pouze u modelů sekaček smart SILENO city a smart SILENO life.
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Robotické sekačky pro malé zahrady

*ISO 11094

Název výrobku Robotická sekačka
SILENO minimo 250

Robotická sekačka
SILENO minimo 500

Č. výrobku 15201-32 15202-32
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970462807 970462907
Baleno po ks / Paletová jednotka  1   / 6  1   / 6
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info – –
Obsah SILENO minimo robotická sekačka
Možnost rozšíření –
Akumulátorová technologie Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah
Čas nabíjení cca 75 min
Čas sekání na jedno nabití cca 70 min

Doporučená travnatá plocha < 250 m² < 500 m²
Max. sklon Do 25 %
Výška sekání, min–max (cca) 20–45 mm
Sekací ústrojí Kotouč se 3 noži
Nabíjecí systém Automatický
Hmotnost cca 6,1 kg
Rozměry (D x Š x V) 52 x 34 x 22 cm
Ohraničující vodič 150 m
Skoby 150 kusů
Náhradní nože –
Spojky 4
Konektory 5
Programování času sekání Prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®

Lze používat také v dešti •
Ochrana proti krádeži / PIN kód •
Čištění pomocí hadice •
Funkce startu na dálku 3 starty na dálku
Flexibilní pozice nabíjecí stanice •
Hladina akustického výkonu (vnímaná) 
(db)A*

57 (dB)A

EasyPassage – automaticky si poradí 
s velmi úzkými koridory 

•

CorridorCut – seká velmi úzké pasáže •
SensorControl – přizpůsobí sekání 
růstu trávníku

•

Senzor mrazu •
Sečení do spirály •
Řízení pomocí aplikace Aplikace GARDENA Bluetooth®.

Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety
Požadavky Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth®
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Název výrobku Robotická sekačka 
 SILENO city 400

Robotická sekačka 
SILENO city 600

Robotická sekačka 
smart SILENO city 250 – sada

Robotická sekačka 
smart SILENO city 500 – sada

Č. výrobku 15004-32 15010-32 19601-72 19602-72
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967647007 970450607 970571507 970550307
Baleno po ks / Paletová jednotka  1   / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4
Způsob balení  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 
Prodej / Info – – V prodeji pouze jako sada 

č. v. 19601
V prodeji pouze jako sada 
č. v. 19602

Obsah SILENO city robotická sekačka smart gateway, smart SILENO city robotická sekačka
Možnost rozšíření – Pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie Lithium-iontový akumulátor Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru 18 V 18 V
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah 2,0 Ah
Čas nabíjení cca 75 min 75 min
Čas sekání na jedno nabití cca 65 min 65 min
Doporučená travnatá plocha < 400 m² < 600 m² < 250 m² < 500 m²
Max. sklon Do 35 % Do 35 %
Výška sekání, min–max (cca) 20–50 mm 20–50 mm
Sekací ústrojí Kotouč se 3 noži Kotouč se 3 noži
Nabíjecí systém Automatický Automatický
Hmotnost cca 7,3 kg 7,3 kg
Rozměry (D x Š x V) 55 x 36 x 22 cm 55 x 38 x 23 cm
Ohraničující vodič 150 m 150 m
Skoby 200 kusů 200 kusů
Náhradní nože – –
Spojky 4 4
Konektory 5 5
Programování času sekání Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth® Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart
Technologie LONA Intelligence – •
Lze používat také v dešti • •
Ochrana proti krádeži / PIN kód • •

Čištění pomocí hadice • •
Funkce startu na dálku 3 starty na dálku 3 starty na dálku
Flexibilní pozice nabíjecí stanice • •
Hladina akustického výkonu (vnímaná) 
(db)A*

58 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – seká velmi úzké pasáže • •
SensorControl – přizpůsobí sekání 
růstu trávníku

• •

Senzor mrazu • •
Sečení do spirály • •
Řízení pomocí aplikace Aplikace GARDENA Bluetooth®.

Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety
Aplikace GARDENA smart. 

Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS 

s funkcí Bluetooth®
Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC

Robotické sekačky pro malé zahrady

*ISO 11094
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Robotické sekačky pro středně velké zahrady

Název výrobku Robotická sekačka 
SILENO life 750

Robotická sekačka 
SILENO life 1000

Robotická sekačka smart 
SILENO life 750 – sada

Robotická sekačka smart 
SILENO life 1000 – sada

Č. výrobku 15101-32 15102-32 19701-72 19702-72
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967845307 967845107 970571907 970550407
Baleno po ks / Paletová jednotka  1   / 4  1   / 4 1 / 4 1 / 4
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 
Prodej / Info – – V prodeji pouze jako sada 

č. v. 19701
V prodeji pouze jako sada 
č. v. 19702

Obsah SILENO life robotická sekačka smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka
Možnost rozšíření – Pomocí všech ostatních rozšíření smart system
Akumulátorová technologie Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah
Čas nabíjení cca 60 min
Čas sekání na jedno nabití cca 70 min
Doporučená travnatá plocha < 750 m² < 1 000 m² < 750 m² < 1 000 m²
Max. sklon Do 35 %
Výška sekání, min–max (cca) 20–50 mm
Sekací ústrojí Kotouč se 3 noži
Nabíjecí systém Automatický
Hmotnost cca 8,3 kg
Rozměry (D x Š x V) 58 x 39 x 23 cm
Ohraničující vodič 200 m
Skoby 300 kusů
Náhradní nože –
Spojky 4
Konektory 5
Programování času sekání Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth® Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart
Technologie LONA Intelligence – •
Lze používat také v dešti •
Ochrana proti krádeži / PIN kód •
Čištění pomocí hadice •
Funkce startu na dálku 3 starty na dálku
Flexibilní pozice nabíjecí stanice •
Hladina akustického výkonu (vnímaná) 
(db)A*

57 (dB)A

CorridorCut – seká velmi úzké pasáže •
SensorControl – přizpůsobí sekání 
růstu trávníku

•

Senzor mrazu •
Sečení do spirály •
Řízení pomocí aplikace Aplikace GARDENA Bluetooth®.

Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety
Aplikace GARDENA smart. 

Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety
Požadavky Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth® Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC

*ISO 11094
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Robotické sekačky pro středně velké zahrady

Název výrobku Robotická sekačka 
SILENO life 1250

Robotická sekačka 
SILENO life 1500

Robotická sekačka 
smart SILENO life 1250 – sada

Robotická sekačka 
smart SILENO life 1500 – sada

Č. výrobku 15103-32 15108-32 19703-72 19704-72
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967845207 970550507 970573107 970573207
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – – V prodeji pouze jako sada 

č. v. 19703 
V prodeji pouze jako sada 
č. v. 19704

Obsah SILENO life robotická sekačka smart gateway, smart SILENO life robotická sekačka
Možnost rozšíření –
Akumulátorová technologie Lithium-iontový akumulátor
Výkon akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah
Čas nabíjení cca 60 min
Čas sekání na jedno nabití cca 70 min
Doporučená travnatá plocha < 1 250 m² < 1 500 m² < 1 250 m² < 1 500 m²
Max. sklon Do 35 %
Výška sekání, min–max (cca) 20–50 mm
Sekací ústrojí Kotouč se 3 noži
Nabíjecí systém Automatický
Hmotnost cca 8,3 kg
Rozměry (D x Š x V) 58 x 39 x 23 cm
Ohraničující vodič 250 m
Skoby 300 kusů
Náhradní nože –
Spojky 4
Konektory 5
Programování času sekání Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA Bluetooth® Manuálně na sekačce nebo pomocí aplikace GARDENA smart
Technologie LONA Intelligence – •
Lze používat také v dešti •
Ochrana proti krádeži / PIN kód •
Čištění pomocí hadice • 
Funkce startu na dálku 3 starty na dálku
Flexibilní pozice nabíjecí stanice •
Hladina akustického výkonu (vnímaná) 
(db)A*

57 (dB)A

CorridorCut – seká velmi úzké pasáže • 
SensorControl – přizpůsobí sekání 
růstu trávníku

•

Senzor mrazu •
Sečení do spirály • 
Řízení pomocí aplikace Aplikace GARDENA Bluetooth®.

Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety
Aplikace GARDENA smart. 

Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety
Požadavky Smartphony nebo tablety se systémem Android nebo iOS s funkcí Bluetooth® Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC

*ISO 11094
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Příslušenství pro robotické sekačky

Příslušenství pro robotické sekačky

Název výrobku Domeček pro robotickou 
sekačku

Domeček pro robotickou 
sekačku

Nástěnný držák Nástěnný držák

Č. výrobku 15020-20 4011-20 4045-60 4042-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967933201 588977301 970502701 967104601
Baleno po ks / Paletová jednotka 1  / 6 1  / 4  1 / 146  1 / 48
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton s euro 

otvory
 4-barevný displejový karton s euro 
otvory

Použití Ochrana robotické sekačky a nabíjecí stanice před deštěm a sluncem Bezpečné a úsporné skladování sekačky v zimě

Použitelné pro SILENO minimo, 
SILENO city, 
smart SILENO city, 
SILENO life, 
smart SILENO life

SILENO+,
smart SILENO+,

SILENO minimo, 
SILENO city,
smart SILENO city,
SILENO life,
smart SILENO life

SILENO+,
smart SILENO+

Obsah 1x domeček,
6x připevňovací šrouby

1x domeček,
6x připevňovací šrouby

1x nástěnný držák,
upevňovací materiál

1x nástěnný držák

Název výrobku Ochranný kryt konektorů Sada pro údržbu robotické sekačky Kartáče na kola 
Č. výrobku  4056-20  4067-20 4030-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967104501 967104301 592615801
Baleno po ks / Paletová jednotka  1 / 288  1 / 75 1 / 1 100
Způsob balení  4-barevný displejový karton s euro otvory  4-barevná blistrová karta  4-barevný displejový karton s euro otvory
Prodej / Info  –  – –
Použití Bezpečné a suché skladování konců kabelů 

v zimě
Čištění a péče o robotickou sekačku Čistí kolečka od nečistot a zbytků trávy

Použitelné pro Všechny GARDENA robotické sekačky SILENO city / smart SILENO city,
SILENO life / smart SILENO life

Obsah 1 ochranný box Sprej pro péči o plastové díly, kartáč na čištění, 
 brusná podložka, šroubovák, utěrka z mikro-
vlákna

1x sada kartáčů na kola
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Příslušenství pro robotické sekačky

Senzor mrazu

Jakmile se venkovní teploty přiblíží 
bodu mrazu, pozastaví robotická 
sekačka provádění sečení podle 
plánu (SILENO minimo, city a life). 
Chrání se tím trávník, protože sečení 
zmrzlých stébel trávu poškozuje. 

  CorridorCut

Pro sekačky SILENO minimo, life 
a city není díky funkci CorridoCut 
problém posekat členité nebo úzké 
pasáže od šířky 60 cm. Speciální 
způsob sečení zajišťuje rovnoměrné 
posečení trávníku.

Čištění pomocí hadice

Sekačky SILENO minimo, city a life 
je možné jednoduše umýt pomocí 
zahradní hadice. A budete opět 
připraveni!

SensorControl

Všechny modely jsou vybaveny 
funkcí SensorControl: inteligentní 
systém automaticky nastaví čas 
sečení podle intenzity růstu trávy. 

Název výrobku Náhradní nože Spojky / konektory Skoby  Ohraničující vodič
150 m

 Ohraničující vodič
50 m

Sada pro opravu 
ohraničujícího 
vodiče

Č. výrobku  4087-20   4089-20   4090-20   4088-60  4058-60  4059-60
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966809501 966809701 966809801 966809602 967104802 967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 1 470  5  / 1 470  2  / 200  1 / 126 1  / 300  1  / 400
Způsob balení  4-barevná blistrová 

karta 
 4-barevná blistrová 
karta 

 4-barevný displejový 
karton 

 4-barevný displejový 
kotouč 

 4-barevná blistrová 
karta 

 4-barevná blistrová 
karta 

Prodej / Info  –  –  –  – –  – 
Použití Pro výměnu sekacího 

nože
Pro ohraničující vodič Pro upevnění ohrani-

čujícího vodiče
Pro rozšíření / 
vymezení travnaté 
plochy, která má být 
sečena

Pro rozšíření / 
vymezení travnaté 
plochy, která má být 
sečena

Pro opravu vodiče 
v případě jeho 
poškození nebo 
provádění drobných 
úprav na ploše, která 
má být sečena

Použitelné pro Všechny GARDENA robotické sekačky
Obsah 9 nožů (3 sady) s při-

pevňovacími šrouby
6 spojek, 3 konektory 100 kusů 150 m ohraničující 

vodič
50 m ohraničující 
vodič

5 m ohraničující vodič,
6x spojky,
10x skoby
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Podpora a servis

Jak mít krásný trávník a získat přitom více času? Pomocí robotické 
sekačky. Ale která robotická sekačka je ta správná? A co bych měl 
ještě vědět?

Naše služby přehledně

Registrace výrobku
Abyste získali další výhody, jednoduše si zaregistrujte vaši 
GARDENA robotickou sekačku na našich stránkách
Díky tomu, že budeme vědět, kdo jste a jaký výrobek vlastníte, vám 
můžeme pomoci rychleji a přesněji v případě, že budete potřebovat 
naši asistenci.
Budete od nás také dostávat informace o aktualizacích vašeho 
výrobku a jiné relevantní nabídky.

Prodloužená záruka 
Až 3 roky
Pokud si zaregistrujete vaši GARDENA robotickou sekačku na na-
šich stránkách, získá vaše robotická sekačka prodlouženou záruku 
na 3 roky zdarma.

Instalační videa
Potřebujete vědět, jak nastavit vaši robotickou sekačku?
Videa na našich internetových stránkách vám ukáží krok po kroku jak 
nastavit a také používat vaši GARDENA robotickou sekačku.

www.gardena.com/cz/podpora/podpora-roboticke-sekacky/
videa-roboticke-sekacky/

Další informace najdete na našich internetových stránkách
www.gardena.com/cz/podpora

Podpora
a služby
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Jaký má mít akumulátor správný výkon?

Integrované
akumulátorové výrobky
Integrovaný Li-Ion akumulátor 
pro malé úkoly.

GARDENA akumulátorový systém
Jeden akumulátor.
Jeden systém pro všechny zahradní přístroje.

Jakou práci chcete dělat?

18 V pro běžné práce 40 V pro náročnější práce 
a vyšší výkon

Nakonec si vyberete správný výrobek

PÉČE
O TRÁVNÍK

PÉČE O ŽIVÝ PLOT 
A KEŘE

ČIŠTĚNÍ
A ÚKLID

ČERPÁNÍ
VODY

3 roky záruky
Po registraci výrobku na 
https://www.gardena.com/cz/podpora/registration-warranty/battery-registration/.
*Informace o záruce: www.gardena.com/cz/zarucni-podminky 
nebo na infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.

GARDENA
akumulátorové výrobky
Vášeň poháněná značkou GARDENA
GARDENA usnadňuje výběr vhodného nářadí.

Sada k okamžitému použití
Přístroj, akumulátor a nabíječka jsou součástí balení – 
skvělé řešení v případě, že si pořizujete GARDENA 
akumulátorový systém poprvé.

Solo – bez akumulátoru
Ideální v případě, že již vlastníte kompatibilní 
GARDENA akumulátor a nabíječku.

45
BATTERY POWER
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GARDENA 18V POWER FOR ALL  
Akumulátorový systém

Jeden z největších akumu-
látorových systémů napříč 
značkami.

Největší rozmanitost aplikací 
pro vaši domácnost i zahradu.

Šetří místo.
Šetří peníze.
Chrání životní prostředí.

Systém lze fl exibilně rozšířit 
o přístroje mnoha různých 
značek.

100% kompatibilita s aliancí 
POWER FOR ALL.*

Všechny výhody přehledně

Aliance POWER FOR ALL je jednou z největších aliancí předních světových výrobců akumulátorů různých značek a nabízí nejširší možnosti jejich použití ve va-
šem domě a na zahradě.

Podívejte se na všechny značky zapojené do aliance na internetových stránkách powerforall-alliance.com
*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI + Emmaljunga eStroller kompatibilní pouze s akumulátorem typu 1,5 Ah – 3,0 Ah.

GARDENA nabízí sortiment 10 různých 
akumulátorových výrobků pro veškeré 
účely použití na zahradě: postarejte 
se o své rostliny, živé ploty, stromy, 
keře i trávník. A je toho ještě mnohem 
více: pokud chcete zavlažovat rostliny 
udržitelným způsobem, tedy dešťovou 
vodou, budete potřebovat čerpadlo. 
A pro účely čištění máme připravený 
AquaClean. 

POWER FOR ALL skutečně mění 
hru: jeden univerzální akumulátorový 
systém 18 V pro veškeré vaše 
požadavky v domácnosti i okolo domu 
velmi usnadňuje přechod z interiéru 
do exteriéru.

Jeden akumulátor pro více než

70 druhů přístrojů
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Trávník

Živé ploty a keře

14700 / 147019853 / 9856 / 9822

9836

Sekání

Čištění

Čerpání vody

9339 / 9340

14600 / 14602

9341

Vyžínání  

14800 / 14890

14620 / 14621 5033

14730 / 14731

14770 /14732
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Akumulátorové sekačky

Lehká a snadno manévrovatelná

Konec tahání kabelů a práce s těžkými stroji – 
HandyMower je rychlá, lehká a obratná. 
Stačí jemný dotyk a sekačka si s vašim trávní-
kem bez námahy poradí. Je to tak jednoduché, 
že můžete sekat jen jednou rukou. 

Bez vysypávání koše

Likvidace travních odstřižků není nutná – 
sekačka HandyMower rozseká travní stébla 
na malé kousky.
Tyto ústřižky zůstávají ležet na trávníku, působí 
jako přirozené hnojivo, a šetří tím jak čas, tak 
námahu.

Kompaktní

Poseká i tam, kde jste nikdy předtím nesekali – 
v malých prostorech a pod překážkami. 
Sekačka HandyMower se dostane mezi květi-
nové záhonky, pod zahradní nábytek a všude 
tam, kde obvykle používáte vyžínač. Výhodou 
je také to, že její malá konstrukce zabírá při 
skladování minimální prostor.

Skvělé pro malé zahrady

Název výrobku Akumulátorová sekačka
HandyMower 22/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorová sekačka
HandyMower 22/18V P4A 
Bez akumulátoru

Č. výrobku 14620-20 14620-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970510801 970510901
Baleno po ks / Paletová jednotka 1  / 8 1  / 8
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – –
Doba provozu akumulátoru 25 min max.
m2 na jedno nabití 50 m2

Šířka střihu 22 cm
Centrální nastavení výšky 3 polohy 30–50 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť •
LED indikátor stavu nabití •
Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –
Hmotnost 4,7 kg 4,2 kg
Obsah Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, 

vč. nabíječky P4A AL 1810 CV
–

Zvláštnosti Mulčovací nůž, kompaktní skladování, otočná násada

ENGINEERED
IN GERMANY
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Akumulátorové sekačky

Ergonomicky tvarovaná rukojeť
Snadné a pohodlné ovládání. Rukojeť ErgoTech zajišťuje fl exibilní 
přístup k práci a umožňuje používat tento přístroj s rukama v přirozené 
pozici.

Motor PowerPlus
Výkonný motor s vysokým krouticím momentem pro precizní výsledky 
sekání. Výjimečně účinný po dlouhou dobu.

CnC system Plus (sekací a sběrný systém)  
Díky cirkulaci vzduchu se do sběrného boxu vejde více posečené trávy, 
co znamená, že jej nemusíte tak často vyprazdňovat, a tím šetříte čas.

Název výrobku Akumulátorová sekačka
PowerMax™ 32/36V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorová sekačka
PowerMax™ 32/36V P4A 
Bez akumulátoru

Akumulátorová sekačka
PowerMax™ Li-40/32 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorová sekačka
PowerMax™ Li-40/32 
Bez akumulátoru 

Č. výrobku 14621-20 14621-55 5033-20 5033-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970511401 970511501 967085901 967263601
Baleno po ks / Paletová jednotka 1  / 6 1  / 6 1  / 6 1  / 6
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – – – –
Doporučená travnatá plocha 200 m² max. 280 m² max. 
Šířka střihu 32 cm 32 cm
Objem sběrného koše 30 l 30 l
Centrální nastavení výšky 10 poloh 20–60 mm 10 poloh 20–60 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť ErgoTec ErgoTec
Travní hřebeny 
(pro sekání v blízkosti okrajů)

• •

Motor PowerPlus • •
Speciálně tvarované držadlo • •
Indikátor stavu naplnění • •
QuickFit nastavení výšky • •
CnC systém • •
LED indikátor stavu nabití • –
Včetně akumulátoru • 2x – • –
Včetně nabíječky • Rychlonabíječka – • Rychlonabíječka –
Typ akumulátoru Li-Ion – Li-Ion –
Výkon akumulátoru 2x 18 V Li-Ion / 2,5 Ah = 36 V – 40 V (maximální / 36 V nominální) 

/ 2,6 Ah
–

Hmotnost 9,3 kg 8,4 kg 9,1 kg 8,4 kg
Obsah Vč. 2x systémový akumulátor 

P4A PBA 18V/45,
vč. rychlonabíječky P4A AL 1830 CV

– Vč. BLi-40/100, 
vč. rychlonabíječky QC40

–

Zvláštnosti Úsporné skladování Úsporné skladování

ENGINEERED
IN GERMANY
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Elektrické sekačky na trávu

Naše elektrické sekačky PowerMax™ poskytují optimální pokrytí a skvělé 
výsledky sekání díky motoru PowerPlus a dvakrát kaleným nožům DuraEdge.

  GARDENA PowerMax™ 
elektrické sekačky
 Výkonné a ergonomické

Název výrobku Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32 Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37 Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42
Č. výrobku 5032-20 5037-20 5042-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967087201 967656601 967657001
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 6   1  / 4   1  / 4
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – – –
Doporučená travnatá plocha až cca 300 m² až cca 500 m² až cca 800 m²
Výkon motoru 1 200 W 1 600 W 1 800 W
Šířka střihu 32 cm 37 cm 42 cm
Objem sběrného koše 30 l 45 l 45 l
Centrální nastavení výšky 10 poloh 20–60 mm 5 poloh 20–60 mm 5 poloh 20–60 mm
Nastavení výšky sekání QuickFit QuickFit Plus QuickFit Plus
Ergonomicky tvarovaná rukojeť ErgoTec ErgoTec Plus ErgoTec Plus
 Výškově nastavitelné madlo – • •
Travní hřebeny 
(pro sekání v blízkosti okrajů)

• • •

Motor PowerPlus – • •
Speciálně tvarované držadlo • • •
Ostří DuraEdge – • •
Indikátor stavu naplnění • • •
CnC systém • CnC Plus CnC Plus
Hmotnost  8,3 kg 13,7 kg 14,3 kg
Jiné – Vč. mulčovací sady Vč. mulčovací sady
Zvláštnosti – 2 v 1 (včetně mulčování), výškové nastavení rukojeti, extra velká zadní kolečka, úsporné skladování

ENGINEERED
IN GERMANY
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Sekačky na trávu – náhradní nože

Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž Náhradní nůž Náhradní nůž 
Č. výrobku 4105-20 4100-20 4103-20 4104-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970449101 967101701 591185901 967263501
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 /990 3 / 480 3 / 432 3 / 420
Způsob balení  Jednotlivé balení  Jednotlivé balení  Jednotlivé balení  Jednotlivé balení 
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro č. v. 5023, 14620 č. v. 5033, 5039, 14621 č. v. 5038, 5043 č. v. 5041
Jiné Kalená ocel – Přesné ostří DuraEdge –

Sekačky na trávu – náhradní nože

Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž Náhradní nůž
Č. výrobku 4101-20  4016-20   4017-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967101801 585207001 585206901
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 360  3   / 432  3   / 432
Způsob balení  Jednotlivé balení  Jednotlivé balení  Jednotlivé balení 
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro č. v. 5034, 4074 č. v. 4075, 5037 č. v. 4076, 5042
Jiné – Přesné ostří DuraEdge Přesné ostří DuraEdge



ZA
HR

AD
NÍ

 T
EC

HN
OL

OG
IE

153ZAHRADNÍ TECHNOLOGIE

Akumulátorové sekačky – příslušenství

Akumulátorové sekačky – příslušenství

Název výrobku Systémový akumulátor P4A
PBA 18V/45 

Systémový akumulátor P4A
PBA 18V/72

Rychlonabíječka P4A 
AL 1830 CV

Č. výrobku 14903-20 14905-20 14901-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970508501 970508601 970508301
Baleno po ks / Paletová jednotka  2   / 620 2 / 448 1 / 288
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení –
Akumulátorová technologie Li-Ion Li-Ion –
Napětí akumulátoru 18 V 18 V 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah 4,0 Ah –
Plné nabití pomocí AL 1830 CV 60 min 95 min –
Připraven na 80 % pomocí 
AL 1830 CV

40 min 64 min –

Indikátor stavu nabití – – –
Hmotnost 360 g 600 g 400 g
Vhodné pro následující výrobky č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890 PBA 18V akumulátory a 14902, 14903, 14905

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

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

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

Č. výrobku 14906-20 14907-20 14908-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970508701 970508801 970509001
Baleno po ks / Paletová jednotka  2   / 160  2   / 140 2 / 160
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Akumulátorová technologie Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Napětí akumulátoru 18 V 18 V 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah
Plné nabití pomocí AL 1830 CV 60 min 60 min 95 min
Připraven na 80 % pomocí 
AL 1830 CV

40 min 40 min 64 min

Indikátor stavu nabití – – –
Hmotnost 760 g 1120 g 1000 g
Vhodné pro následující výrobky č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890

ENGINEERED
IN GERMANY
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Akumulátorové sekačky – příslušenství

Název výrobku Systémový akumulátor BLi-40/100 Rychlonabíječka QC40
Č. výrobku 9842-20 9845-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967057901 582181001
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 288 1 / 264
Způsob balení  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – –
Akumulátorová technologie Li-Ion –
Výkon akumulátoru 40 V / 36 V –
Kapacita akumulátoru 2,6 Ah –
Doba nabíjení – BLi-40/100 cca 1 h 30 min

BLi-40/160 cca 2 h 20 min
POWER info indikátor stavu nabití • –
Hmotnost 700 g –
Vhodné pro následující výrobky č. v. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341 č. v. 19090, 19091, 9842, 9843 

(40V akumulátorový systém)

ENGINEERED
IN GERMANY
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Vřetenové sekačky / Příslušenství

  Bezdotyková přesná sekací technika 

Obzvláště lehký chod, nízká hlučnost 
a úspora síly.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pro maximální pohodlí při manipulaci se sekačkou. 

Speciálně tvarované držadlo

Pro snadné přenášení sekačky.

Tato bezkontaktní přesná technologie sečení umožňuje střih jakéhokoliv trávníku jako nůžkami. 
Sekačky se vyznačují extrémně lehkým chodem, nízkou hlučností a úsporou síly.

  GARDENA vřetenové sekačky

Název výrobku Vřetenová sekačka
Classic 330 1

Vřetenová sekačka
Classic 400 1

Vřetenová sekačka
Comfort 400 C 1

 Sběrný koš 

Č. výrobku 4027-20  4018-20   4022-20   4029-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967093401 967302501 967302601 901058501
Baleno po ks / Paletová jednotka 1  / 12  1  / 12 1  / 12  1  / 40
Způsob balení 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info –  –  –  – 
Doporučená travnatá plocha Do cca 150 m² Do cca 200 m² Do cca 250 m² –
Pracovní šířka 33 cm 40 cm 40 cm –
Výška sekání, min–max 12–42 mm (4 polohy) 12–42 mm (4 polohy) 12–42 mm (4 polohy) –
Hmotnost 8,2 kg 8,9 kg 9,4 kg 1,3 kg
Objem – – – 35–49 l
Použitelné pro – – – Všechny GARDENA vřetenové sekačky
Ergonomicky tvarovaná rukojeť – – • –
Přídavný defl ektor pro kontrolovaný 
výhoz trávy

– – • –

Doporučené příslušenství Sběrný koš (č. v. 4029) Sběrný koš (č. v. 4029) Sběrný koš (č. v. 4029) –
Materiál Nožový válec z kvalitní kalené oceli Kovový rám a vysoce kvalitní plast
Použití Pro přesný střih trávy jako nůžkami – obzvláště lehký chod, nízká hlučnost a úspora síly –

Zvláštnosti Bezdotyková řezací technika (nožový válec a spodní nůž se nedotýkají), čímž je provoz sekačky extrémně tichý a velmi 
snadno se s ní pohybuje

–

Vlastnosti Úsporné skladování, kola se speciálním profi lem, nožový válec s antiadhezivním povlakem, broušený spodní nůž, 
speciálně tvarované držadlo, dělený rám

–
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Vertikutátor / příslušenství

Přestavovací páčka

Pohodlné nastavení pracovní hloubky.

Dělený rám

Úspora místa při transportu a skladování.

  Elektrický vertikutátor

Název výrobku  Elektrický vertikutátor EVC 1000  Sběrný koš
Č. výrobku  4068-20   4065-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901060801 901060601
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 8  1  / 57
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Doporučená travnatá plocha 600 m² max. –
Výkon 1 000 W
Pracovní šířka 30 cm –
Hmotnost 10,5 kg –
Objem – 40 l
Použitelné pro – GARDENA elektrický provzdušňovač trávníku ES 500

GARDENA elektrický vertikutátor EVC 1000

Úsporné skladování • –
Nastavení pracovní hloubky 3 x 3 mm –
Materiál Nože ze speciálně kalené pozinkované oceli –

Použití Účinné a trvalé odstraňování travní plsti z trávníku –

Vlastnosti Ovládací páka, snadný transport, kola se speciálním dezénem, 
odnímatelná rukojeť

–

Zvláštnosti Výkonný motor s vysokým krouticím momentem, snadno se startuje. Držadlo 
s optimálním spínačem pro pohodlnou manipulaci s vertikutátorem

–

Atraktivní design, optimální obratnost a velká síla pro účinnou obnovu trávníku. 

ENGINEERED
IN GERMANY
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Robustní trimmery, napájené vyměnitelným akumulátorem nebo 
elektrickou energií

• pro rychlé a účinné sekání okrajů trávníků
• pro sekání trávy na těžce dostupných místech nebo plochách
• pro sekání vysoké trávy nebo divokého porostu
Elektrické trimmery s výjimečnou sílou – pokud je vaši prioritou 
velký výkon.
Lehké a fl exibilně využitelné akumulátorové trimmery pro absolutní 
svobodu pohybu a nezávislost na elektrické síti. Výkonný a vyměnitelný 
lithium-iontový akumulátor s indikátorem stavu nabití pro obzvláště 
dlouhou dobu chodu.

  GARDENA trimmery
Pro každý účel použití vhodný přístroj
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Akumulátory POWER FOR ALL

LED na rukojeti pro indikaci stavu nabití jsou 
během práce zřetelně viditelné.

Výklopné ramínko na ochranu rostlin 

Pro ochranu okolních rostlin.

  Sekací systém RotorCut

Plastové nožíky s dlouhou životností
pro velmi přesné sekání trávy a účinnou
práci. Snadno vyměnitelné.

Akumulátorové trimmery

Název výrobku Akumulátorový trimmer
SmallCut Li-23R

Akumulátorový trimmer 
EasyCut 23/18V P4A 
Sada k okamžitému použití 1

Akumulátorový trimmer 
EasyCut 23/18V P4A 
Bez akumulátoru 1

Č. výrobku  9822-20  14700-20 14700-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967854101 970511601 970511701
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 22  1 / 24  1 / 24
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – 
Doba provozu akumulátoru 40 min max. 45 min max.
Počet m na jedno nabití Max. 1 000 m okrajů trávníku Max. 1 125 m okrajů trávníku
Průměr sekání 230 mm 230 mm
Průměr struny Sekací systém RotorCut
Individuálně nastavitelná přední 
rukojeť

– •

LED indikátor stavu nabití – •
Ramínko na ochranu rostlin – •
Teleskopická násada – •
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy – •
Vhodné náhradní nožíky č. v. 5368 č. v. 5368
Akumulátor integrovaný / je součástí 
balení

• • –

Včetně nabíječky • • –
Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion –
Výkon akumulátoru 14,4 V integrovaný / 2,0 Ah 18 V Li-Ion / 2,0 Ah –
Hmotnost 1,7 kg 2,4 kg 2,0 kg
Obsah balení Vč. nabíječky na akumulátor, 

5 ks nožíků RotorCut 
(akumulátor je zaintegrovaný do výrobku)

Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, 
vč. nabíječky P4A AL 1810 CV,
vč. 5 ks nožíků RotorCut

Vč. 5 ks nožíků RotorCut

ENGINEERED
IN GERMANY
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Akumulátorové trimmery

Název výrobku Akumulátorový trimmer  ComfortCut 23/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorový trimmer  ComfortCut 23/18V P4A 
Bez akumulátoru

Č. výrobku 14701-20 14701-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970511801 970511901
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 24 1 / 24
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Doba provozu akumulátoru 56 min max.
m na jedno nabití Max. 1 400 m okrajů trávníku
Průměr sekání 230 mm
Průměr struny Sekací systém RotorCut
Individuálně nastavitelná přední 
rukojeť

•

LED indikátor stavu nabití •
Ramínko na ochranu rostlin •
Teleskopická násada •
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy •
Sklopná vyžínací hlava •
Vhodné náhradní nožíky / cívka se 
strunou

č. v. 5368

Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –
Hmotnost 2,5 kg 2,1 kg
Obsah balení Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, 

vč. nabíječky P4A AL 1810 CV,
vč. 5 ks nožíků RotorCut

Vč. 5 ks nožíků RotorCut

ENGINEERED
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Elektrické turbotrimmery

Nastavitelný úhel vyžínací hlavy

Nastavení sekací hlavy se provádí velmi snadno 
zmáčknutím tlačítka. Snadná a ergonomická 
práce také pod překážkami jako je trampolína 
nebo zahradní lavička.

Skvělý sekací výkon

Pohodlné a lehké trimmery s dostatečným 
výkonem na to, aby posekaly vysokou 
a silnou trávu. 

Otočná vyžínací hlava

Funkce sekání okrajů trávníku pro 
vertikální vyžínání přerostlých okrajů 
trávníku.

Název výrobku Elektrický turbotrimmer
EasyCut 450/25

Elektrický turbotrimmer
ComfortCut 550/28

Elektrický turbotrimmer
PowerCut 650/28

Elektrický turbotrimmer 
SmallCut 300/23  1

Č. výrobku  9870-20   9872-20   9874-20  9805-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967981101 967986301 967986401 967623801
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 20 1  / 20  1  / 20 1 / 30
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton
Prodej / Info  –  –  –  –
Výkon motoru 450 W 550 W 650 W 300 W
Průměr sekání 250 mm 280 mm 280 mm 230 mm
Průměr struny 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Délka struny 6 m 6 m 6 m 6 m
Posun struny poklepem • • • •
Individuálně nastavitelná přední 
rukojeť

• • • –

Ramínko na ochranu rostlin • • • –
Teleskopická násada • • • –
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy • • • –
Sklopná vyžínací hlava – • • –
Vhodná náhradní cívka se strunou č. v. 5307 č. v. 5307 č. v. 5307 č. v. 5307
Hmotnost 2,5 kg 2,8 kg 3,0 kg 1,6 kg

1

ENGINEERED
IN GERMANY
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Turbotrimmery – příslušenství

Název výrobku Náhradní nožíky RotorCut Náhradní cívka se strunou Náhradní cívka se strunou Vodící kolečko pro trimmer
Č. výrobku  5368-20   5306-20   5307-20  9880-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901086901 901082701 901082801 597771101
Baleno po ks / Paletová jednotka  6  / 936  6  / 1440  6  / 1428  6  / 432
Způsob balení 4-barevná displejová krabice 4-barevná displejová krabice 4-barevná displejová krabice 4-barevná displejová krabice
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Průměr struny – 1,5 mm 1,6 mm
Délka struny / obsah 20 nožíků 10 m 6 m

Vhodné pro následující trimmery č. v. 9823 (EasyCut Li-18/23R), 
č. v. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), 
č. v. 8840 (AccuCut 400 Li), 
č. v. 8841 (AccuCut 450 Li), 
č. v. 2417 (AccuCut),
č. v. 9822 (SmallCut Li-23R),
č. v. 9876 (EasyCut Li-18/23),
č. v. 9878 (ComfortCut Li-18/23)
č. v. 14700 (EasyCut 23/18V P4A),
č. v. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)

č. v. 8844 (SmallCut 300), 
č. v. 8845 (SmallCut 300 Accu), 
č. v. 9824 (EasyCut Li-18/23)

č. v. 9805 (SmallCut 300/23),
č. v. 9806 (SmallCut Plus 350/23), 
č. v. 9807 (EasyCut 400/25), 
č. v. 9808 (ComfortCut 450/25), 
č. v. 9809  (ComfortCut Plus 500/27), 
č. v. 9827 (PowerCut Li-40/30),
č. v. 8846 (EasyCut 400), 
č. v. 8847 (ComfortCut 450), 
č. v. 8848 (PowerCut 500),
č. v. 9870 (EasyCut 450/25),
č. v. 9872 (ComfortCut 550/28),
č. v. 9874 (PowerCut 650/28)

č. v. 9872 (ComfortCut 550/28)
č. v. 9874 (PowerCut 650/28)
č. v. 9878 (ComfortCut Li-18/23)
č. v. 14701 (ComfortCut 23/18V P4A)
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Pro čistý a přesný střih delších okrajů trávníku nebo pro tvarovací střih keřů nebo menších 
živých plotů. Spojují přesný střih mechanických nůžek na trávu nebo keře s pohodlím 
akumulátorových nůžek. 
Univerzálně použitelné: ke stříhání trávy nebo keřů pomocí vyměnitelných nožů. 
Modely Comfort s výkyvnou rukojetí a nástrčnými kolečky (volitelně) jako plus pro lepší 
ergonomii a pohodlí.

GARDENA
akumulátorové zahradní nůžky
Přesný střih trávy a keřů s využitím síly z akumulátoru

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

Název výrobku  Akumulátorové nůžky na trávu AccuCut Li Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut  Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut 
Č. výrobku 9850-20 9853-20 9856-20
EAN kód

4 078500 016520

Husqvarna obj. č. 967624001 967854301 967856701
Baleno po ks / Paletová jednotka  4   / 144 3  / 120  3   / 129
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –   Prodej pouze v kompletním balení     Prodej pouze v kompletním balení   
Doba provozu akumulátoru Max. 45 min Max. 50 min Max. 80 min
m na jedno nabití Max. 700 m okrajů trávníku Max. 800 m okrajů trávníku Max. 1 400 m okrajů trávníku 
LED indikátor stavu nabití – • •
Šířka střihu 8 cm 8 cm 8 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí • • •
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem • • •
Výkyvná pohodlná rukojeť – – •
Teleskopická násada (vč. koleček) – Příslušenství (č. v. 9859) Příslušenství (č. v. 9859)
Integrovaný akumulátor • •
Včetně nabíječky • •
Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Výkon akumulátoru 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah 3,6 V integrovaný / 2,5 Ah 3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost 550 g 550 g 600 g
Obsah balení Včetně nožů na trávu, chrániče nožů a nabíječky

ENGINEERED
IN GERMANY
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Akumulátorové nůžky na trávu a keře

Nůžky na trávu a keře v jednom 

Všechny modely ClassicCut a ComfortCut 
lze přestavět na nůžky na trávu nebo 
nůžky na keře.

Výkyvná pohodlná 
rukojeť

Společně s integrovanými 
kolečky zajišťuje ergono-
mickou a pohodlnou práci.

Výměna nožů bez použití 
nářadí

Rychle, výjimečně snadno 
a bezpečně – nože lze velmi 
snadno vyměnit podle účelu 
použití. 

Kvalitní nože

 Přesně broušené nože 
s antiadhezivním povlakem 
pro optimální řezný výkon 
a dlouhou životnost.

LED displej

Indikuje stav vybitého 
akumulátoru / stav 
nabíjení.

Název výrobku Akumulátorové nůžky 
na trávu ClassicCut – sada

Akumulátorové nůžky 
na trávu ComfortCut – sada

Akumulátorové nůžky 
na trávu a keře ClassicCut 
– sada

Akumulátorové nůžky 
na trávu a keře ComfortCut 
– sada

Č. výrobku 9855-20 9858-20 9854-20 9857-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967856601 967856901 967854401 967856801
Baleno po ks / Paletová jednotka  3   / 24  3   / 24  3   / 108  3   / 108
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  –    Prodej pouze v kompletním balení   
Doba provozu akumulátoru 50 min max. 80 min max. 50 min max. 80 min max.
Počet m na jedno nabití Max. 800 m okrajů trávníku Max. 1 400 m okrajů trávníku Max. 800 m okrajů trávníku Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití • • • •
Šířka střihu 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm
Délka střihu Příslušenství (č. v. 9863) Příslušenství (č. v. 9863) 12 cm 12 cm
Rychlá výměna nožů bez použití 
nářadí

• • • •

Kvalitní nože s antiadhezivním 
povlakem

• • • •

Výkyvná pohodlná rukojeť – • – •
Teleskopická násada (vč. koleček) • • Příslušenství (č. v. 9859) Příslušenství (č. v. 9859)
Integrovaný akumulátor • • • •
Včetně nabíječky • • • •
Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Výkon akumulátoru 3,6 V integrovaný / 2,5 Ah 3,6 V integrovaný / 3,0 Ah 3,6 V integrovaný / 2,5 Ah 3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost 550 g (bez násady) 600 g (bez násady) 550 g 600 g
Obsah balení Včetně nožů na trávu, koleček pro 

akumulátorové nůžky na trávu, 
teleskopické násady, chrániče nožů 
a nabíječky

Včetně nožů na trávu, koleček pro 
akumulátorové nůžky na trávu, 
teleskopické násady, chrániče nožů 
a nabíječky

Včetně nožů na trávu a keře, chráni-
če nožů a nabíječky

Včetně nožů na trávu a keře, chráni-
če nožů a nabíječky

ENGINEERED
IN GERMANY
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Akumulátorové nůžky na trávu – příslušenství / výrobky pro péči

Násada k akumulátorovým nůžkám na trávu

Název výrobku Teleskopická násada a kolečka
Č. výrobku 9859-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967857001
Baleno po ks / Paletová jednotka  3  / 48
Způsob balení  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  – 
Nastavení výšky Plynule od 74 do 96 cm
Výkyvná hlava • 
Bezkabelové zástrčné propojení • 
Vhodné pro následující 
akumulátorové nůžky

ClassicCut Li, ComfortCut Li

Oblast použití Pro stříhání okrajů trávníku a půdopokryvných rostlin ve vzpřímené pozici

Název výrobku Nože pro nůžky na trávu a keře Nože na keře Kolečka pro akumulátorové 
nůžky na trávu

Ošetřující sprej

Č. výrobku 9862-20  9863-20  9861-20  2366-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967909601 967909501 967857101 900986401
Baleno po ks / Paletová jednotka  4   / 480  4   / 448 5 / 780  12   / 1 008
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevná etiketa 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Na atraktivní podložce 
Šířka střihu 8 cm – – –
Délka střihu – 12,5 cm – –
Vhodné pro následující 
akumulátorové nůžky

ClassicCut Li, ComfortCut Li ClassicCut Li, ComfortCut Li ClassicCut Li, ComfortCut Li –

Redukované opotřebení nožů – – – •
Uvolňuje nečistoty, zabraňuje korozi – – – •
Biologicky odbouratelný – – – •
Úsporné použití – – – •
Pro péči o – – – Zahradní přístroje, nože
Obsah – – – 200 ml
Zvláštnosti – – – Zlepšuje kluzné vlastnosti nožů
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   GARDENA péče o stromy a keře,
elektrické / akumulátorové přístroje 
Pohodlné a výkonné!
Poháněné elektromotorem nebo akumulátorem, pro stříhání keřů nebo křovin, velkých nebo malých živých plotů – 
GARDENA nabízí vhodné nůžky pro všechny tyto účely použití. 

Akumulátorové nůžky 
na keře

 Lithium-iontový akumulá-
tor – ideální pro pohodlné 
tvarování zimostráze nebo 
malých keřů a živých plotů 
bez přívodní šňůry.

Díky snadné výměně nožů 
je lze použít také jako 
nůžky na trávu. Ideální pro 
velmi čistý, přesný střih 
delších okrajů trávníku.

Akumulátorové /
elektrické teleskopické 
nůžky na živý plot 

Pohodlný střih vysokých 
živých plotů z bezpečného 
místa na zemi – bez žeb-
říku.

Se sklopnou hlavou pro 
pohodlný střih vršku živého 
plotu a půdopokryvných 
rostlin.

Lithium-iontový vyměnitelný 
akumulátor s indikátorem 
stavu nabití pro ještě větší 
svobodu pohybu a obzvláště 
dlouhou dobu chodu.

Akumulátorové /
elektrické nůžky 
na živý plot 

 Lehké nůžky na živý plot 
s ergonomicky tvarovaný-
mi rukojetěmi pro pohodl-
ný a bezpečný střih malých 
až velkých živých plotů. 
Optimální geometrie nožů 
zajišťuje účinný, rychlý 
a čistý střih.

Lithium-iontový vyměni-
telný akumulátor s indi-
kátorem stavu nabití pro 
ještě větší svobodu pohybu 
a obzvláště dlouhou dobu 
chodu.

Akumulátorová /
elektrická teleskopická 
vyvětvovací pilka

 Výkonná akumulátorová 
vyvětvovací pilka k pro-
světlování a odvětvování 
korun stromů a těžce 
dostupných dřevin z bez-
pečného místa na zemi.

Sklopná hlava pro stříhání 
všech větví ve výškách 
nebo na zemi bez námahy.
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Akumulátorové nůžky na živý plot

Název výrobku Akumulátorové nůžky na živý plot 
EasyCut

Akumulátorové nůžky na živý plot 
ComfortCut 50/18V P4A 
Sada k okamžitému použití 1

Akumulátorové nůžky na živý plot 
ComfortCut 50/18V P4A 
Bez akumulátoru 1

Č. výrobku 9836-20 14730-20 14730-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967854201 970512001 970512101
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 24 1 / 22  1  / 22
Způsob balení  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  – –  – 
Doba provozu akumulátoru 60 min max. 45 min max.
m2 na jedno nabití Max. 150 m² živého plotu Max. 150 m² živého plotu
Délka nožů 40 cm 50 cm 
Vzdálenost mezi zuby 16 mm 20 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť ErgoTec ErgoLine
Ochrana před nárazem • • 
LED indikátor stavu nabití – • 
Akumulátor integrovaný / je součástí 
balení

• • –

Včetně nabíječky • • –
Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion –
Výkon akumulátoru 14,4 V integrovaný / 2,0 Ah 18 V Li-Ion / 2,0 Ah –
Hmotnost 2,1 kg 3,0 kg 2,7 kg

Obsah balení Vč. nabíječky 
(akumulátor integrovaný v produktu)

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

 –
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Akumulátorové nůžky na živý plot

Název výrobku Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A 
Bez akumulátoru 

Č. výrobku 14731-20 14731-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970512201 970512301
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 22  1  / 22
Způsob balení 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info –  – 
Doba provozu akumulátoru 56 min max.
m2 na jedno nabití Max. 188 m2 živého plotu
Délka nožů 60 cm 
Vzdálenost mezi zuby 20 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť ErgoLine
Ochrana před nárazem • 
LED indikátor stavu nabití • 
Intuitivní ovládací panel
(on/off , režim ECO)

–

Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –
Hmotnost 3,1 kg 2,8 kg
Obsah balení Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, 

vč. nabíječky P4A AL 1810 CV
 –
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Elektrické nůžky na živý plot

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

S velkým tlačítkem pro pohodlné a bezpečné 
spuštění v každé stříhací pozici.

  ProZone 

Profesionální výbrus a speciální zuby 
pro nenamáhavý střih extra silných větví.

Ochrana před nárazem

Chrání nože při stříhání u země.

Název výrobku Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45   Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50
Č. výrobku  9830-20   9831-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967608201 967608301
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 24 1 / 24
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Výkon motoru 420 W 450 W
Délka nožů 45 cm 50 cm
Vzdálenost mezi zuby 18 mm 18 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť ErgoTec ErgoTec
Ochrana před nárazem • •
Laserem stříhané přesné nože – –
Hmotnost 2,6 kg 2,7 kg

ENGINEERED
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Elektrické nůžky na živý plot

Název výrobku Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50 Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55
Č. výrobku 9833-20 9834-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967079301 967079401
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 /22 1 /22
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 
Výkon motoru 550 W 600 W
Délka nožů 50 cm 55 cm
Vzdálenost mezi zuby 27 mm 27 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť ErgoLine ErgoLine
Ochrana před nárazem • •
Laserem stříhané přesné nože • •
ProZone – –
Hmotnost 3,5 kg 3,5 kg
Jiné – –

ENGINEERED
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Teleskopické nůžky na živý plot

Výkyvná hlava

Ke stříhání vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

Teleskopická funkce

Pohodlné stříhání 
vyšších živých plotů 
z bezpečného místa 
na zemi. 
Dosah cca 3 m.

Název výrobku Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

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

Č. výrobku 14732-20 14732-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970512401 970512501
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 24  1  / 24
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Doba provozu akumulátoru 100 min max.
m2 na jedno nabití Max. 250 m² živého plotu
Výkon motoru – –
Délka nožů 42 cm
Vzdálenost mezi zuby 16 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť •
Ochrana před nárazem •
Výkyvná hlava • 
Teleskopická násada • 
Laserem stříhané přesné nože –
Dosah 3,0 m
LED indikátor stavu nabití • 
Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –
Hmotnost 3,4 kg 3,0 kg
Obsah balení Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, 

vč. nabíječky P4A AL 1810 CV
–
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Teleskopické vyvětvovací pilky

Teleskopická funkce

 K prosvětlování a odvětvování 
stromů a těžce přístupných 
dřevin z bezpečného místa 
na zemi. 

Doraz

 Podepírá při řezání spodní 
stranu větví a chrání řetěz při 
řezání v blízkosti země.

Výkyvná hlava

 Pro nenamáhavé řezání všech
větví ve výškách nebo při 
zemi.

Akumulátory POWER FOR ALL

LED na rukojeti pro indikaci stavu 
nabití jsou během práce zřetelně 
viditelné.

Název výrobku Akumulátorová teleskopická 
vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A 
Sada k okamžitému použití 1

Akumulátorová teleskopická 
vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A 
Bez akumulátoru 1

Elektrická teleskopická 
vyvětvovací pilka TCS 720/20

Č. výrobku 14770-20 14770-55  8868-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970512601 970512701 967603001
Baleno po ks / Paletová jednotka  1  / 24  1  / 24  1  / 32
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – 
Doba provozu akumulátoru 50 min max.  – 
Řezů na jedno nabití Max. 200 řezů (průměr větví 50 mm), max. 125 řezů (průměr větví 80 mm)  – 
Výkon motoru  – – 720 W
Délka lišty 20 cm 20 cm
Rychlost řetězu 3,8 m/s 13 m/s
Dělení řetězu 3/8" 3/8"
Tloušťka hnacího článku 0.43" (1,1 mm) 0.43" (1,1 mm)
Objem nádržky na olej 60 ml 100 ml
Teleskopická násada • •
Výkyvná hlava • •
Doraz • • 
Úzká konstrukce • • 
Popruh • • 
Dosah Až 4,0 m Až 4,40 m
LED indikátor stavu nabití • –
Včetně akumulátoru • – –
Včetně nabíječky • – –
Typ akumulátoru Li-Ion – –
Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,5 Ah – –
Hmotnost 3,5 kg 3,1 kg 3,9 kg
Obsah balení Vč. systémového akumulátoru PBA 18V/45 P4A,

vč. nabíječky AL 1810 CV,
vč. ramenního popruhu

 Vč. ramenního popruhu  Vč. ramenního popruhu 
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Název výrobku Čisticí spray Řetěz na pilu Lišta/řetěz na pilu – sada
Č. výrobku  2366-20  4049-20  4048-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900986401 585227201 585227301
Baleno po ks / Paletová jednotka  12  / 1008  5  / 1275  3  / 459
Způsob balení  4-barevná samolepka  Blistrová karta  Blistrová karta 
Prodej / Info Na atraktivní podložce Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Rozteč řetězu – 3/8" 3/8"
Rozchod hnacího článku – 0.43" (1.1mm) 0.43" (1.1mm)
Vhodné pro Zahradní nářadí, nože Č. v. 8868 Č. v. 8868
Různé Objem 200 ml,

biologicky odbouratelný
– –

Příslušenství
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GARDENA čištění na zahradě
Vysavače pro venkovní použití
Všechno lze velmi rychle uklidit. Stačí je pouze zapnout a ulehčí vám těžkou práci. Díky těmto výrobkům 
je úklid praktický a pohodlný. Nečistoty mizí mrknutím oka. Vaši zákazníci zjistí, že úklid okolo domu 
a na zahradě může být zábava.

Pro úklid kolem domu 
a na zahradě:

Akumulátorový ruční vysavač 
EasyClean 

Super šikovný
• Pro použití uvnitř i venku – 

namokro i nasucho
• Pro jemné, hrubé a vlhké nečistoty
• Nízká hmotnost, kompaktní 

a výkonný
• Pro dennodenní používání
• S různými tryskami
• S vestavěným lithium-iontovým 

akumulátorem

Akumulátorový / elektrický 
zahradní vysavač / foukač
Rychlá práce
• Bez pracného hrabání
• S integrovanou drtící funkcí
• Možnost výběru sací nebo foukací 

funkce
• Výměna příslušenství podle potřeby

Akumulátorové tlakové čističe 
AquaClean
Super čisté
• Pro denní používání
• Mobilní, kompaktní a výkonné
• Extrémně tiché
• Režim Soft Clean pro citlivé 

materiály
• Lze je používat buď s nádrží 

na vodu nebo připojit 
na vodovodní řad
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Venkovní ruční vysavače

Název výrobku Akumulátorový venkovní ruční vysavač 
EasyClean Li

Akumulátorový venkovní ruční vysavač 
EasyClean Li (včetně držáku na zeď)

Sada příslušenství pro akumulátorový ruční 
vysavač EasyClean Li

Č. výrobku 9339-20 9340-20 9343-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967853701 967853801 967909801
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 48 1 / 32 1 / 192
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – 
Doba provozu akumulátoru 20 min max. 20 min max. –
Max. průtok 1,5 l/min max. 1,5 l/min max. –
Doba nabíjení ca. 4 h ca. 4 h –
Objem sběrné nádoby 0,7 l 0,7 l –
Držák na zeď / podpěrná patka – • –
Integrovaný akumulátor • • –
Včetně nabíječky • • –
Typ akumulátoru Li-Ion Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V-integrovaný / 2,6 Ah 18 V-integrovaný / 2,6 Ah –
Hmotnost 1,3 kg 1,3 kg –
Obsah balení Obsahuje nabíječku (akumulátor je instalován 

ve výrobku), EPA fi ltr na hrubé nečistoty, dlouhou 
štěrbinovou trysku, trysku na čištění

Obsahuje nabíječku, držák na zeď s integrova-
nou nabíjecí stanicí, (akumulátor je instalován 
ve výrobku), EPA fi ltr na hrubé nečistoty, dlouhou 
štěrbinovou trysku, trysku na čištění

Obsahuje prodloužení trysky, úzkou štěrbinovou 
trysku, kartáč na čalounění, jemný fi ltr HEPA

Název výrobku Vyměnitelný fi ltr pro akumulátorový ruční 
vysavač EasyClean

Č. výrobku 9344-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967909901
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 768
Způsob balení  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení 
Vhodné pro Filtr na nečistoty EPA pro č.v. 9339, 9340

Venkovní ruční vysavače – příslušenství
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Zahradní vysavače listí a foukače

3 v 1

Vysavač a foukač vč. funkce drcení.

Integrovaný drtič

Pevné kovové turbinové a drticí kolo 
pro velkou redukci objemu a kratší 
čas nutný pro kompostování. 

Název výrobku Akumulátorový foukač
PowerJet 18V P4A
Sada k okamžitému použití ¹

Akumulátorový foukač
PowerJet 18V P4A
Bez akumulátoru ¹

Zahradní vysavač / foukač
ErgoJet 3000

Č. výrobku 14890-20 14890-55  9332-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970512801 970512901 966786101
Baleno po ks / Paletová jednotka  1 / 18  1 / 18  1   / 12
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – 
Doba provozu akumulátoru 13–23 min max. –
Rychlost vyfukování 100 km/h max. 310 km/h
Objem vzduchu 7,9 m³/min max. –
Výkon motoru 18 V 3 000 W
Sací výkon – 170 l/s
Objem sběrného koše – 45 l
Redukce objemu – Max. 16 : 1
Velký, snadno vyprazdňovatelný 
sběrný sáček

– •

Nastavitelná rychlost • •
Integrovaný drtič – •
S hranou na seškrabávání nečistot – •
Ramenní popruh – •
LED indikátor stavu nabití • –
Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –
Hmotnost 2,3 kg 1,8 kg 3,6 kg / 4,8 kg
Obsah balení Vč. bodové trysky, vč. systémového akumulátoru

P4A PBA 18V/45,
vč. nabíječky 
P4A AL 1810 CV

Vč. bodové trysky Vč. ramenního popruhu

Zvláštnosti 2 v 1: 
Vč. bodové trysky pro větší funkčnost a fl exibilitu, výkonný axiální ventilátor

Kovový mulčovací nůž
Přepnutí na foukání / vysávání
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Akumulátorové středotlaké čističe

Název výrobku Akumulátorový středotlaký čistič 
AquaClean 24/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorový středotlaký čistič 
AquaClean 24/18V P4A 
Bez akumulátoru

Akumulátorový středotlaký čistič 
AquaClean 24/18V P4A Premium – sada

Č. výrobku 14800-20 14800-55 14800-31
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970489101 970489201 970490601
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 40 1 / 40 1 / 40
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – –
Doba chodu akumulátoru (Soft Clean) Vysoký výkon (24 bar): 16 min max.

Střední výkon (14 bar): 20 min max.
Nízký výkon (9 bar): 38 min max.

Intuitivní ovládací panel 
(stav akumulátoru, režim Soft Clean)

•

Max. tlak 24 bar
Max. čerpaný objem Vysoký výkon (24 bar): 250 l/h

Střední výkon (14 bar): 200 l/h
Nízký výkon (9 bar): 180 l/h

Materiál čerpadla Hliník
Max. vstupní teplota 45° C
Délka sací hadice 5 m
Lze používat s přípojkou na vodu •
Použití Pro mobilní a rychlé čištění neústupných nečistot
Včetně akumulátoru • – •
Včetně nabíječky • – •
Typ akumulátoru Li-Ion – Li-Ion
Výkon akumulátoru 18 V / 2,5 Ah – 18 V / 2,5 Ah
Hmotnost 1,9 kg 1,5 kg 1,9 kg
Obsah balení Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45,

vč. nabíječky P4A AL 1810 CV,
vč. trysky 0°, 15° a 40°,
vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah,
vč. OGS přípojek na zahradní hadici,
vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a fi ltrem,
vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké 
akumulátory

Vč. trysky 0°, 15° a 40°, 
vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah,
vč. OGS přípojek na zahradní hadici,
vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a fi ltrem,
vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké 
akumulátory

Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45,
vč. nabíječky P4A AL 1810 CV,
vč. trysky 0°, 15° a 40°, 
vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah,
vč. OGS přípojek na zahradní hadici,
vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a fi ltrem
vč. 20 l nádoby,
vč. trysky na čisticí přípravek,
vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké 
akumulátory
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Akumulátorové vysokotlaké čističe

Název výrobku Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60
Sada k okamžitému použití

Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60
Bez akumulátoru

Č. výrobku 9341-20 9341-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967853901 967854001
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 6 1 / 6
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  – 
Doba chodu akumulátoru (Soft Clean) Čištění: 20 min, max. 

Zavlažování: 40 min max.
Intuitivní ovládací panel 
(stav akumulátoru, režim Soft Clean)

• •

Max. tlak 90 bar 
(Provozní tlak max. 60 bar)

Max. čerpaný objem Čištění: 230 l/h
Zavlažování: 270 l/h

Materiál čerpadla Hliník
Max. vstupní teplota 45° C
Objem nádrže 14 l
Délka vysokotlaké hadice 3 m
Lze používat bez nádrže •
Použití Pro mobilní a rychlé čištění neústupných nečistot
Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • Rychlonabíječka –
Typ akumulátoru Li-Ion –
Výkon akumulátoru 40 V (maximální / 36 V nominální) / 2,6 A –
Hmotnost 10,7 kg 9,4 kg
Obsah balení Vč. Li-Ion akumulátoru BLi-40/100,

vč. rychlonabíječky QC40,
vč. 15° ploché trysky,
vč. postřikovače,
vč. OGS přípojky na zahradní hadici,
vč. vysokotlaké hadice 3 m

Vč. 15° ploché trysky,
vč. postřikovače,
vč. OGS přípojky na zahradní hadici,
vč. vysokotlaké hadice 3 m

ENGINEERED
IN GERMANY
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    GARDENA mechanické 
nůžky na trávu 
Ideální pro přesný, mechanický střih kratších okrajů trávníku
Ergonomicky tvarované rukojeti pro ideální držení. Optimální jak pro praváky, tak pro leváky. 
Vlnitý výbrus nožů pro přesný střih a špičkový střih okrajů trávníku.

Ostří otočné o 360°

Práce bez námahy pro leváky 
i praváky.

Speciální komfortní tvar 
rukojeti 

Perfektně se drží a stříhají 
velmi lehce. Přenos síly pomocí 
ukazováčku a prostředníčku 
usnadňuje stříhání. 

Vlnitý výbrus

Nůž a lišta – drží trávu v oblasti 
střihu, zajišťují přesný střih 
po celé délce nožů a trvalou 
výšku střihu. 

S násadou

 Pro práci ve vzpřímené poloze, 
šetrné k zádům.

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

SK 0800 154 044.
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Mechanické nůžky na trávu

Název výrobku Nůžky na trávu Classic Nůžky na trávu Classic, otočné
Č. výrobku  8730-20   8731-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901184801 901185301
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 360 10 / 360
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Povlak Snižuje tření
Výbrus Rovný
Otočné ostří – • (360°)
Zvláštnosti Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou

Název výrobku Nůžky na trávu s násadou Comfort
Č. výrobku 12100-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967670501
Baleno po ks / Paletová jednotka  5    / 30
Způsob balení  4-barevná informační karta 
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení
Povlak S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření
Výbrus Rovný
Rukojeti s dodatečnými měkkými 
prvky

•

Otočné ostří •  (180°)
Násada • 
Nastavení sklonu násady • 
Velká přídavná kolečka • 
Zvláštnosti Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou
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Mechanické nůžky na trávu

Název výrobku Nůžky na trávu Comfort  Nůžky na trávu Comfort, otočné
Č. výrobku 8733-29 8735-29
EAN kód

4 078500 873390 4 078500 873598

Husqvarna obj. č. 901186001 901186501
Baleno po ks / Paletová jednotka 10     / 400 10     / 400
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Povlak S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření
Výbrus Vlnitý

Speciální komfortní tvar rukojeti – •
Otočné ostří – • (360°)
Zvláštnosti Ergonomický tvar rukojeti, rukojeti s dodatečnými měkkými prvky, uzamykání jednou rukou, kluzná ližina
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Snadno použitelné, účinné a trvanlivé pro kreativní zahrádkáře
Je jedno, zda stříháte růže nebo ovocné stromy – každý uživatel najde ideální nůžky podle 
svých požadavků. Tyto velmi kvalitní nůžky, které jsou vyrobeny v Německu, se pohodlně 
drží a disponují ostrými noži, které jsou zárukou trvalých a spolehlivých výsledků střihu.

GARDENA zahradní nůžky

Šířku rukojetí lze pro pohodlnou práci 
nastavit podle potřeby.

Ostré nože pro přesné a čisté výsledky 
střihu.

Nůžky mají skutečně dlouhou životnost – 
GARDENA nabízí na celý sortiment 
záruku v trvání 25 let, u nových nůžek 
ExpertCut dokonce 35 let.

Nůžky pro malé ruce a jemný střih. Modely pro větší ruce a větší 
průměr stříhaného materiálu.

Výkonné a pevné výrobky pro náročné 
úkoly.

Skvělá volba pro každého uživatele a každý účel použití

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

SK 0800 154 044.

S-M LONGLIFE
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Zahradní nůžky

Nastavitelné podle velikosti ruky

Šířku otevření rukojetí lze individuálně přizpůsobit 
každé velikosti ruky.

Pohodlně se drží

Ergonomicky tvarované rukojeti s měkkými 
komponenty pro pohodlný úchop. 

  2 polohy úchopu

Pro silný a rychlý střih.

Název výrobku Zahradní nůžky Classic 
– akce

Základní sada nářadí 
– akce

 Zahradní nůžky B/S  1  Zahradní nůžky A/S 1  Zahradní nůžky B/S-M  1

Č. výrobku  8754-30  12201-20  8854-20  8855-20  8857-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901187901 970446101 967047801 967047901 967048001
Baleno po ks / Paletová jednotka 30 / 2700 15 / 90  10  / 840 10 / 840 10 / 840
Způsob balení  Volně v displejovém kartonu 4-barevná informační karta  4-barevná informační karta    4-barevná informační karta    4-barevná informační karta  
Prodej / Info  Prodej pouze v displeji 

s 30 kusy 
Prodej pouze v displeji 
s 15 kusy

 Prodej pouze v kompletním 
balení  

  Prodej pouze v kompletním 
balení  

 Prodej pouze v kompletním 
balení 

Max. průměr střihu 18 mm 18 mm 20 mm 18 mm 22 mm
Princip stříhání Bypass Bypass Bypass Kovadlinka Bypass
Precizně broušené nože • • • • • 
Skloněná stříhací hlava • • • • • 
S drážkou na odvod mízy • • • – •
S odřezávačem drátu • • • – •
2 polohy úchopu •  •  • • • 
Jednoruční bezpečnostní uzávěr • • • • • 
Variabilní šířka otevření rukojetí – – – – 2 úchopy
Ergonomicky tvarované rukojeti • • • •  •
Rukojeti s dodatečnými měkkými 
komponenty

– – 1x 1x 1x

Speciální nepřilnavý povrch nožů • • • •  •
Oblast použití Stříhání květin a mladých 

výhonků
Stříhání květin a mladých
výhonků, pro sázení 
a přesazování

Stříhání květin, mladých 
výhonků a čerstvého dřeva

Stříhání starších dřevnatých 
výhonků a větví

Stříhání květin, mladých 
výhonků a čerstvého dřeva

Zvláštnosti Nerezový spodní nůž Sada obsahuje zahradní 
nůžky (č. v. 8754) 
a květinovou lopatku 
(č. v. 8950)

Nerezový spodní nůž, ruko-
jeti vyztužené skleněnými 
vlákny

Pevná kovadlinka, ruko-
jeti vyztužené skleněnými 
vlákny

Nerezový spodní nůž, ruko-
jeti vyztužené skleněnými 
vlákny, dvě šířky otevření 
rukojetí
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Zahradní nůžky

Precizně broušené nože 
s antiadhezivním povlakem

Pro šetrný a přesný střih na ochranu rostlin.

Kovadlinka

Pevná kovadlinka je vhodná pro střih tvrdého, su-
chého dřeva a poskytuje podporu při střihu větví, 
přičemž zabraňuje poškození kůry.

  Vhodné do každé ruky

Šířku otevření rukojetí lze individuálně přizpůsobit 
každé velikosti ruky.

Název výrobku  Zahradní nůžky A/M  Zahradní nůžky B/M Zahradní nůžky B/S-XL
Č. výrobku  8903-20  8904-20  8905-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967048201 967048301 967048401
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 700 5 / 700 5 / 700
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 
Max. průměr střihu 23 mm 24 mm 24 mm
Princip stříhání Kovadlinka Bypass Bypass
Precizně broušené nože • • • 
Skloněná stříhací hlava • • • 
S drážkou na odvod mízy – • • 
S odřezávačem drátu – • • 
2 polohy úchopu • • • 
Jednoruční bezpečnostní uzávěr • • • 
Variabilní šířka otevření rukojetí – – Plynulé
Ergonomicky tvarované rukojeti • • •
Rukojeti s dodatečnými měkkými 
komponenty

2x 2x  2x  

Speciální nepřilnavý povrch nožů • • • 
Tlumiče pohlcující nárazy • • •
Oblast použití Stříhání starších dřevnatých větví Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva 
Zvláštnosti Pevná kovadlinka, rukojeti vyztužené skleněnými 

vlákny, pružina integrovaná do rukojetí
Spodní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené 
skleněnými vlákny, pružina integrovaná do rukojetí

Spodní nůž z nerezavějící oceli, rukojeti vyztužené 
skleněnými vlákny, variabilní šířka otevření 
rukojetí, pružina integrovaná do rukojetí
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Zahradní nůžky

Pohodlné

Snadné používání, vhodné pro malé 
a středně velké ruce.

Účinný střih

Ostré nože pro přesné a čisté výsledky 
střihu.

Dlouhá životnost

Nůžky ExpertCut jsou vybaveny obzvláště ostrými 
noži vyrobenými z nerezové oceli, které jsou díky 
speciálnímu procesu kalení velmi pevné a trvanlivé.

Název výrobku Zahradní nůžky ExpertCut
Č. výrobku 12203-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970475401
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 700
Způsob balení 4-barevná informační karta  
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení 
Max. průměr střihu 22 mm
Princip stříhání Bypass
Precizně broušené nože •
S drážkou na odvod mízy •
S odřezávačem drátu –
2 polohy úchopu •
Jednoruční bezpečnostní uzávěr •
Variabilní šířka otevření rukojetí 2 úchopy
Ergonomicky tvarované rukojeti Skvělé pro malé a středně velké ruce
Rukojeti s dodatečnými měkkými 
komponenty

1x

Nože z nerezavějící oceli Kompletně kalené
Tlumiče pohlcující nárazy •
Oblast použití Pro větve a výhonky, zelené dřevo, ideální pro střih ovocných stromů
Zvláštnosti Nerezové ocelové nože jsou díky novému procesu kalení extrémně tvrdé

LONGLIFES-M
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Zahradní nůžky

Funkce SmartCut 

Automatické přepnutí na ráčnový mechanizmus pro zvýšení síly při stříhání 
silnějších větví.

Vyměnitelné čepele / nastavitelný kloub

Pro dlouhou životnost a perfektní výsledky. 

Název výrobku  Hliníkové zahradní nůžky B/L Ráčnové nůžky SmartCut Comfort Nůžky B+/L Premium
Č. výrobku  8906-20   8798-20   8702-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967048501 966453001 901181501
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 700 5 / 700 5 / 700
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  –  – 
Max. průměr střihu 25 mm 25 mm 24 mm
Princip stříhání Bypass Kovadlinka Bypass
Precizně broušené nože • • • 
Skloněná stříhací hlava • • • 
S drážkou na odvod mízy • – • 
S odřezávačem drátu • – • 
2 polohy úchopu • • • 
Jednoruční bezpečnostní uzávěr • • • 
Ergonomicky tvarované rukojeti • • • 
Rukojeti s dodatečnými měkkými 
komponenty

2x 2x 2x 

Speciální nepřilnavý povrch nožů • • –
Oblast použití Stříhání silnějších větví a výhonků s větším 

průměrem, čerstvého dřeva
Stříhání silnějších větví a výhonků s větším 
průměrem, suchého dřeva 

Stříhání silnějších větví a výhonků s větším 
průměrem, čerstvého dřeva 

Zvláštnosti Spodní nůž z nerezavějící oceli, pevné hliníkové 
rukojeti, vyměnitelný nůž, nastavitelný kloub

S pevnými hliníkovými rukojetěmi, 
technika pro zvýšení síly (2x větší síla)

Spodní nůž kovaný, pevné hliníkové rukojeti, 
vyměnitelné nože, nastavitelný kloub
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Nůžky na balkon / Nůžky pro domácnost

Název výrobku Nůžky SchnippSchnapp
Č. výrobku 8704-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966433701
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 2000
Způsob balení  4-barevná informační karta 
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Celková délka 180 mm
Vhodné pro myčky • 
Nože z nerezavějící oceli • 
Ergonomické rukojeti s měkkými 
prvky

• 

Materiály Speciálně broušené ostří
Oblast použití Praktické univerzální nůžky pro kuchyň i zahradu. Ideální pro stříhání květin, 

bylinek, provazů, vázacího drátu, kartonu, plastu atd.
Zvláštnosti Vhodné pro leváky i praváky
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NatureCut
Rukojeti vyrobené ze dřeva s certifi kátem 
FSC jsou pevné a trvanlivé. Díky perfektní-
mu pracovnímu úhlu 20° je práce pohodlná 
a ruce jsou chráněny před poškrábáním.

PrecisionCut
Speciální geometrie těchto nůžek na živý 
plot byla vytvořena z důvodu snadného 
tvarování. Rovné nože nabízí skvělé výsledky 
střihu. 

EasyCut
Tyto nůžky na živý plot jsou výborně vyvážené a střih 
velmi usnadňují. Rukojeti jsou vyztuženy vlákny, 
vyznačují se nízkou hmotností a jsou ideální pro 
dlouhotrvající práci bez únavy.

2 v 1 EnergyCut
Tyto nůžky jsou světovou inovací 2 v 1:
Pozice 1: až 2,5x větší výkon u silných větví
Pozice 2: pro rychlý střih velkých ploch

TeleCut
Teleskopická hliníková ramena lze prodloužit 
o 20 cm z důvodu většího dosahu a většího 
pákového efektu.

  GARDENA
mechanické nůžky
na živý plot  
Pohodlná práce v jakékoliv stříhací situaci 
Nová řada disponuje moderním designem, vynikajícím stříhacím výkonem, 
ergonomickým tvarem a nízkou hmotností.

*Více informací o záruce na
www.gardena.com nebo

infolince CZ 800 100 425,
SK 0800 154 044.

Chránič nožů lze opakovaně 
použít při skladování nůžek.
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Mechanické nůžky na živý plot

 Vlnitý výbrus

Pro vyšší účinnost při stříhání 
velkých ploch.

  Perfektní pracovní úhel

Pohodlné a bezpečné pro ruce.

Rovné nože

Pro přesný střih a skvělé výsledky.

 Vynikající pracovní úhel 
ve tvaru písmene Z 

Pohodlné při vytváření kulatých 
tvarů a bezpečné pro ruce.

Název výrobku Nůžky na živý plot NatureCut 1 Nůžky na živý plot EasyCut 2 Nůžky na živý plot PrecisionCut 2

Č. výrobku 12300-20 12301-20 12302-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967988901 967989001 967989101
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 112 4 / 112 4 / 144
Způsob balení Visačka na výrobku se 4-barevnou informační 

kartou vč. chrániče nožů
Visačka na výrobku se 4-barevnou informační 
kartou vč. chrániče nožů

Visačka na výrobku se 4-barevnou informační 
kartou vč. chrániče nožů

Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Celková délka 535 mm 537 mm 407 mm
Délka nožů 230 mm 200 mm 180 mm
Výbrus Vlnitý Vlnitý Rovný
Speciální nepřilnavý povrch nožů • • • 
Integrovaný odřezávač větví • • – 
Tlumiče pohlcující nárazy • • • 
Ergotec Ergonomicky tvarované kulaté dřevěné rukojeti Ergonomicky tvarované kulaté rukojeti
Zvláštnosti Robustní a odolné, evropské bukové dřevo FSC® 

100%, chránič nožů pro skladování
Extra nízká hmotnost. Pohodlné, snadný střih 
v jakékoliv pracovní pozici, chránič nožů lze 
opakovaně použít při skladování

Snadný tvarovací střih s rukojetěmi ve tvaru 
písmene Z. Vynikající přesné výsledky střihu díky 
rovnému výbrusu nožů, chránič nožů lze použít 
opakovaně při skladování
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2 v 1 EnergyCut: dvoustupňový převod

 1. převod pro až 2,5x větší výkon 
u silných větví.

Integrovaný odřezávač větví 

Účinná práce díky střihu silnějších 
individuálních větví.

2. převod 1 : 1
Pro rychlý střih tenkých větví.

Perfektní ergonomie 

Méně únavy při stříhání. Pevné 
a trvanlivé. Tlumiče pohlcující 
nárazy.

Mechanické nůžky na živý plot

Název výrobku Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut 1 Nůžky na živý plot TeleCut 
Č. výrobku 12303-20  12304-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967989201 967989301
Baleno po ks / Paletová jednotka  4  / 96  4 / 72
Způsob balení Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů Visačka na výrobku se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení   Prodej pouze v kompletním balení  
Celková délka 601 mm 700–900 mm
Délka nožů 230 mm 230 mm
Výbrus Vlnitý Vlnitý
Speciální nepřilnavý povrch nožů • • 
Integrovaný odřezávač větví • • 
Tlumiče pohlcující nárazy • • 
Ergotec Ergonomicky tvarované kulaté symetrické rukojeti Pevné, dobře vyvážené rukojeti pro skvělý úchop
Zvláštnosti Dvoustupňový převod:

1. převod s až 2,5x větší sílou pro silné větve,
2. převod 1 : 1 pro rychlý střih tenkých větví, chránič nože 
lze opakovaně použít při skladování

Speciálně vhodné pro střih vysokých živých plotů. 
Pro delší dosah (+20 cm), větší páka, chránič nožů 
lze opakovaně použít při skladování
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GARDENA
nůžky na 
větve
Snadné docílení vyšší 
stříhací síly
Inovativní řešení a nízká hmotnost výrobků zajišťují dodatečné 
pohodlí a vynikající výsledky střihu.

EasyCut
Klasické nůžky na větve.
Snadné stříhání větví díky 
nízké hmotnosti a vynikající 
ergonomii nůžek.

TeleCut
Teleskopické nůžky 
na větve.
Nastavitelná ramena 
umožňují přesný střih 
vzdálených větví.

SlimCut
Nůžky na větve se šířkou 
otevření 0° a integrovaným 
převodem pro větší sílu.
Díky dlouhé hliníkové násadě 
a extra úzké hlavě jsou 
ideálně vhodné pro střih 
hustých keřů a křovin. 

EnergyCut
Nůžky na větve s integro-
vaným převodem pro silný 
střih.
Převodový poměr zaručuje 
výrazné snížení námahy, 
dokonce i v případě, že se 
jedná o silnější větve.

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

SK 0800 154 044.
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Nůžky na větve

Bypass

Nůžky se dvěma noži jsou vhodné 
pro střih čerstvého dřeva.

Rukojeti ErgoTec

Ergonomické rukojeti s měkký-
mi prvky poskytují neklouzavé 
vlastnosti, také zajišťují snadnou 
manipulaci a bezpečnou práci.

Kovadlinka

Pevná kovadlinka je vhodná 
pro střih tvrdého, suchého dřeva 
a poskytuje podporu při stříhání 
větví bez poškození kůry.

Přesně broušené nože

Přesně broušené nože s vynika-
jící geometrií umožňují snadný 
a přesný střih, který je k rostlinám 
obzvláště šetrný.

Název výrobku Nůžky na větve EasyCut 500 B Nůžky na větve EasyCut 680 B
Č. výrobku 12002-20 12003-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967866801 967866901
Baleno po ks / Paletová jednotka  4 / 224  4 / 140
Způsob balení Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Max. průměr větve 42 mm 42 mm
Celková délka 500 mm 680 mm
Celková hmotnost 895 g 1 035 g
Princip stříhání Bypass Bypass
Precizně broušené nože • • 
Speciální nepřilnavý povrch nožů • •
Ergonomicky tvarované rukojeti • •
Rukojeti s měkkými prvky • •
Tlumiče pohlcující nárazy • •
Materiály Hliníková páková ramena ve tvaru kapky
Oblast použití Ideální pro čerstvé dřevo

Zvláštnosti Ultralehké a ergonomické,
chránič nožů lze opakovaně použít při skladování

Lehké a ergonomické, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování
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Nůžky na větve

Nízká hmotnost

Velmi nízká hmotnost nůžek díky 
optimalizované geometrii a pou-
žívání lehkých materiálů, včetně 
hliníku u ramen.

Povlak

Nepřilnavý povlak zajišťuje hladký 
střih, přímé čištění a ochranu proti 
korozi.

Vyměnitelné nože

Horní nůž je vyměnitelný a kloub 
lze seřídit podle potřeby.

Větší stříhací síla

Integrovaný převod zajišťuje silný 
střih a snížení námahy při stříhání.

Název výrobku Nůžky na větve EnergyCut 600 B Nůžky na větve EnergyCut 750 B
Č. výrobku 12006-20 12007-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967868401 967868501
Baleno po ks / Paletová jednotka  2 / 150  2 / 90
Způsob balení Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Max. průměr větve 42 mm 42 mm
Celková délka 600 mm 750 mm
Celková hmotnost 1 010 g 1 125 g
Větší stříhací síla Power+ 3x větší stříhací síla 3x větší stříhací síla
Princip stříhání Bypass Bypass
Precizně broušené nože • • 
Speciální nepřilnavý povrch nožů • •
Ergonomicky tvarované rukojeti • •
Rukojeti s měkkými prvky • •
Tlumiče pohlcující nárazy • •
Technika pro zvýšení síly Převodový mechanizmus
Materiály Hliníková páková ramena ve tvaru kapky
Oblast použití Ideální pro čerstvé dřevo
Zvláštnosti Vyměnitelné nože, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování
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Nůžky na větve

Název výrobku Teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B
Č. výrobku 12009-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967868701
Baleno po ks / Paletová jednotka  2 / 130
Způsob balení Visačka a 4-barevná informační karta vč. chrániče nožů
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení 
Max. průměr větve 42 mm
Celková délka 650–900 mm
Celková hmotnost 1 320 g
Princip stříhání Bypass
Precizně broušené nože • 
Speciální nepřilnavý povrch nožů •
Ergonomicky tvarované rukojeti •
Rukojeti s měkkými prvky •
Tlumiče pohlcující nárazy •
Technika pro zvýšení síly Větší dosah, větší pákový převod
Materiály Hliníková páková ramena ve tvaru kapky
Oblast použití Ideální pro čerstvé dřevo

Zvláštnosti Teleskopické, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování

+25 CM
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Nůžky na větve

Ráčnové nůžky na větve SmartCut

Vysoce výkonné a pohodlné.
Díky moderní ráčnové funkci lze bez námahy stříhat dokonce i silné větve 
a tvrdé dřevo.

Nůž Premium

Nůžky jsou vybaveny speciálním ocelovým vyměnitelným nožem a kovaným 
spodním nožem a díky tomu mají dlouhou životnost.

Název výrobku Nůžky na větve 500 BL Comfort Nůžky na větve 500 AL Comfort Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort
Č. výrobku  8770-20   8771-20  8773-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901192101 901193201 966617201
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 154  2  / 154  2 / 110
Způsob balení Visačka produktu se 4-barevnou informační 

kartou
Visačka produktu se 4-barevnou informační 
kartou

Visačka produktu se 4-barevnou informační 
kartou

Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Max. průměr větve 35 mm 35 mm 45 mm
Celková délka 50 cm 50 cm 590 mm
Celková hmotnost 620 g 600 g 1 295 g
Zvětšení síly 38 % 38 % 3x větší stříhací síla Power+
Princip stříhání Bypass Kovadlinka Kovadlinka
Precizně broušené nože • • • 
Speciální nepřilnavý povrch nožů • • (Horní nůž) •
Ergonomicky tvarované rukojeti • • •
Rukojeti s měkkými prvky – – •
Tlumiče pohlcující nárazy • • –
Technika pro zvýšení síly Patentovaný ozubený převod pro stříhací sílu vyšší o 38 % Technologie SmartCut se 4-stupňovým ráčnovým 

mechanizmem 
Materiály Páková ramena z plastu, zesíleného skleněnými 

vlákny
Vyměnitelná kovadlinka. Páková ramena z plastu, 
zesíleného skleněnými vlákny

Hliníková kovadlinka. Oválná hliníková páková 
ramena

Oblast použití Ke stříhání čerstvého dřeva Ke stříhání tvrdého, suchého dřeva Silné kovadlinkové nůžky na větve ke stříhání 
silných větví a tvrdého dřeva

Zvláštnosti Ultralehké, praktické a výkonné Úspora síly díky ráčnovému mechanismu, chránič 
nožů lze opakovaně použít při skladování
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SlimCut

Dvoustupňový převodový mechanizmus

Integrovaný převod zajišťuje optimální stříhací 
sílu. Jedním pohybem může uživatel přetransfor-
movat převod od poměru 1 : 12 pro střih silných 
větví až po poměr 1 : 6 pro rychlý střih tenkých 
větví.

Výškově nastavitelné rukojeti

Rukojeti lze nastavit podle individuální výšky 
uživatele, aby mu umožňovaly takový postoj, 
který nezatěžuje záda.

Velmi úzká hlava

Aby nůžky dosáhly do úzkých oblastí a hustého 
podrostu.

Název výrobku Nůžky na větve SlimCut
Č. výrobku 12010-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967868801
Baleno po ks / Paletová jednotka  2 / 48
Způsob balení Visačka produktu se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení 
Max. průměr větve 28 mm
Celková délka 1 170 mm
Celková hmotnost 1 200 g
Větší stříhací síla Power+ 12x větší stříhací síla
Princip stříhání Bypass
Precizně broušené nože • 
Speciální nepřilnavý povrch nožů •
Ergonomicky tvarované rukojeti •
Rukojeti s měkkými prvky •
Technika pro zvýšení síly Dvoustupňový převod; pro rychlý a výkonný střih
Materiály Hliník
Oblast použití Ideální pro husté křoviny a čerstvé dřevo
Zvláštnosti Ultra lehké a ergonomické, s dvoustupňovým převodem
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Stříhací kopí

  GARDENA nůžky na stromy 
 Specialisté na stromy
Dostanou se všude bez zachytávání! Zvyšují dosah, zajišťují přesný a cílený 
střih větví v korunách stromů.

Převodový mechanizmus z oceli

Uvnitř uložený ocelový převodový mechanizmus je 
obzvláště pevný a má dlouhou životnost. 12-násobný 
převod zajišťuje znatelně menší vynaložení síly.

Snadná manévrovatelnost

Rukojeť ve tvaru písmene T zlepšuje úchop a držení 
při práci v korunách stromů.

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

Nastavitelný úhel střihu

Úhel střihu až 200° pro přesné stříhání větví, 
individuálně nastavitelný ze země.

Název výrobku  Stříhací kopí StarCut 160 plus Stříhací kopí StarCut 410 plus teleskopické
Č. výrobku 12000-20  12001-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967638301 967637601
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 96 2 / 88
Způsob balení Chránič nožů a 4-barevná informační karta Chránič nožů a 4-barevná informační karta
Prodej / Info  –  – 
Max. průměr větve 32 mm 32 mm
Celková délka 160 cm Plynule nastavitelná 230–410 cm
Nastavitelný úhel střihu (200°) •  • 
Větší stříhací síla Power+ 12x větší stříhací síla 12x větší stříhací síla  
T-rukojeť • • 
Celkový dosah cca 3,5 m vč. uživatele cca 6,5 m vč. uživatele
Uvnitř umístěné tažné lanko • • 
Nože Speciální tvar drží stříhaný materiál v optimální oblasti
Materiály Přesně broušené nože s antiadhezivním povlakem
Oblast použití Nenamáhavý střih malých a středně velkých stromů Snadné, pohodlné stříhání ze země a bez žebříku, dokonce v korunách 

stromů 
Zvláštnosti Tažné lanko uložené uvnitř násady a kompaktní stříhací hlava zabraňují 

zachytávání při stříhání. S nastavitelným hákem pro odstranění odstřihnutých 
zachycených větví.

Tažné lanko uložené uvnitř násady a kompaktní stříhací hlava zabraňují 
zachytávání při stříhání. S nastavitelným hákem pro odstranění odstřihnutých 
zachycených větví, rovněž také s rychloupínačem pro snadné nastavení 
teleskopické násady.
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combisystem-teleskopické násady

Individuální nastavení

S tlačným mechanismem pro snadné 
nastavení délky.

Oválný tvar násady

Oválný tvar násady pro větší stabilitu 
a pro zabránění pootočení vnitřní trubky.

Bezpečné spojení

Velký neztratitelný upevňovací šroub 
s měkkými prvky pro pevné spojení 
v tahu a bez protáčení. 

Název výrobku combisystem-teleskopická násada 
90–145 cm

combisystem-teleskopická násada 
160–290 cm

combisystem-teleskopická násada 
210–390 cm

Č. výrobku 3719-20 3720-20 3721-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967860401 967319101 967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 210 4 / 200 4 / 200
Způsob balení Visačka se 4-barevnou informační kartou  –  – 
Prodej / Info – Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Délka 90–145 cm 160–290 cm 210–390 cm
Pracovní výška – až 5 m až 6 m
Kompatibilita Pro všechny nástroje combisystem 

(s výjimkou hrabel combisystem)
Pro všechny koncové nástroje z řady combisystem

Materiál Vysoce kvalitní hliník Vysoce kvalitní hliník
Vnější násada s povlakem duroplast – • 
Neztratitelný upevňovací šroub • • 
Upevňovací šroub s měkkými prvky • • 
Tlačný mechanismus – • 
Oválný tvar násady – • 
Tlumiče – • 
Zvláštnosti Vyrobená z lehkého a pevného hliníku, vnitřní 

trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: 
s plastovým povlakem pro příjemnou, pohodlnou 
a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací 
šroub, možnost přídavné rukojeti

S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky
Tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí

Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky
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  Zahradní pilky 
 Povrchy s tvrdým pochromováním pro vysoký stupeň ochrany 
před korozí a opotřebením.
Tažné ozubení je opatřeno trojnásobným výbrusem 
na každém zubu pro extrémní ostrost a hladký a čistý řez.
Impulsně kalené špičky zubů pro dlouhou profesionální 
kvalitu.  

  combisystem-pilky 
 Mnohostranné použití. 
Buď jako ruční pilka nebo v kombinaci s násadou GARDENA 
combisystem.
S ohraničeným ozubením nebo přesným ozubením 
s trojnásobným výbrusem.
Nesklouzává ani při tažných pohybech díky rukojeti s měkkými 
prvky a dodatečnou stopkou.  

  GARDENA zahradní pilky 
Široký sortiment pro všechny práce spojené 
s řezáním kolem domu a na zahradě *Více informací o záruce na www.gardena.com 

nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.
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combisystem-zahradní pilky

Ergonomická rukojeť

Neklouže při tažných pohybech 
díky integrovaným měkkým prvkům 
a stopce proti sklouzávání na konci 
rukojeti.

Bezpečnostní uzávěr

Bezpečnostní uzávěr zaručuje bez-
pečné spojení  combisystem-zahradní 
pilky a combisystem-násady.

Pilový list v profi  kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně 
kalené špičky zubů a chromovaný 
povrch pro vysoký stupeň ochrany 
vůči korozi a opotřebení.

Stahovací hák

Ulehčuje stahování uřezaných 
větví z korun stromů.

Název výrobku combisystem-zahradní pilka 300 PP combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá combisystem-zahradní pilka 300 P ohnutá
Č. výrobku  8737-20  8738-20  8739-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967238001 967238201 967238301
Baleno po ks / Paletová jednotka 6 / 324 6 / 324 6 / 324
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  –  – 
Délka listu 325 mm 315 mm 340 mm
Využitelná délka pilky 300 mm 300 mm 300 mm
Ozubení Stranově rozvedené ozubení Stranově rozvedené ozubení Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)
Bezpečnostní uzávěr • • •
Chromovaný pilový list z kvalitní 
pružinové oceli

• • • 

Impulsně kalené špičky zubů • • • 
Očko na pověšení • • • 
Stopka proti sklouzávání na konci 
rukojeti

• • • 

Chránič ostří • • • 
Stahovací hák – • • 
Doporučená násada Combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720
Materiály – – –
Oblast použití Použití buď jako ruční pilka nebo ve spojení s násadou combisystem
Zvláštnosti Pila pro řezání tahem i tlakem Ušetřete na námaze díky přesnému ozubení
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Zahradní pilky

Ergonomická rukojeť

Ergonomicky tvarovaná rukojeť. 
Neklouže při tažných pohybech 
díky integrovaným měkkým prvkům 
a stopce proti sklouzávání na konci 
rukojeti.

  Precizní ozubení s 3násobným 
výbrusem (tah)

Řezání tahem pro rychlý 
výsledek při vynaložení malé 
síly s čistým a hladkým 
obrazem řezu.

Pilový list v profi  kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, 
impulsně kalené špičky zubů 
a chromovaný povrch pro vysoký 
stupeň ochrany vůči korozi a opo-
třebení.

Polohovatelný pilový list

Aretace pro 3 možná nastavení 
pro mnohostranné použití. 

Název výrobku Zahradní zaklapávací pilka 135 P Zahradní pilka 300 P
Č. výrobku  8742-20  8745-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967238401 967238601
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 672 4 / 456
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  – 
Délka 170 mm 310 mm 
Využitelná délka pilky 135 mm 300 mm 
Ozubení Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)
Chromovaný pilový list z kvalitní 
pružinové oceli

• • 

Impulsně kalené špičky zubů • • 
Zablokovatelný pilový list (3 pozice) • –
Očko na pověšení • • 
Stopka proti sklouzávání na konci 
rukojeti

• • 

Zvláštnosti Pila pro řezání tahem
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Plast zesílený skleněnými vlákny

Ochrana před nárazem z nerezové oceli
Zahnutý konec topůrka

Těžiště v blízkosti hlavy sekery 

Funkce kladiva

Kalené ostří z vysoce 
kvalitní nástrojové oceli

Geometrie hlavy sekery a ostří 
 přizpůsobené účelu použití

Spojení hlavy a násady 
odolné vůči prasknutí

Sekery s výjimečnými vlastnostmi

Měkké prvky 
na rukojeti

  GARDENA sekery 
Jedna sekera pro všechny druhy práce se dřevem 
 Ke kácení, štípání, odvětvování a zpracování dřeva.

Ochrana před nárazem

Nýtovaný nerezový kryt chrání topůrko 
při úderech vedle.

Geometrie hlavy sekery a ostří 
přizpůsobené účelu použití

Geometrie ostří a hlavy je u seker 
GARDENA přizpůsobena účelu použití 
a pracovní situaci, a tím zajišťuje 
optimální pracovní výsledky.

GARDENA štípací sekery jsou vhodné 
ke štípání dřeva na topení díky svému úhlu 
výbrusu a klínovité hlavě sekery.

Funkce kladiva

 Pro snadné a efektivní zatloukání klínů.

Opracovaná plocha dorazu chrání klíny 
a špalky. 

Vhodná pro všechny druhy běžných klínů, 
vyrobených ze dřeva, plastu a hliníku 
(není vhodná pro ocelové klíny).

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

SK 0800 154 044.
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Štípací sekera

 Klínovitá hlava sekery dodatečně roztáhne 
dřevo při štípání, a tím zaručuje snadné 
a účinné štípání dřeva na topení. 

Sekery a ostřič

Univerzální sekera malá

Tato sekera je vhodná především ke kácení 
malých stromů, k odvětvování a štípání dřeva 
s obsahem pryskyřice. 

Univerzální sekera velká

 Skvěle se hodí ke štípání dřeva na topení, 
k odvětvování malých stromů a na jiné 
outdoorové trekingové aktivity.

Název výrobku  Univerzální sekera 900 B  Univerzální sekera 1000 A  Univerzální sekera 1400 A Ostřič
Č. výrobku  8713-48   8714-48   8716-48  8712-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967330201 967330301 967330401 967957001
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 288 4 / 192 2 / 108 4 / 288
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej / Info  –  –  – –
Délka 34 cm 45 cm 60 cm 19 cm
Celková hmotnost 900 g 1 000 g 1 400 g 170 g
Hmotnost hlavy sekery 700 g 700 g 1 000 g –
Hlava sekery s neklouzavým 
povlakem

Speciální nepřilnavý povrch Speciální nepřilnavý povrch Speciální nepřilnavý povrch –

Ochrana před nárazem – – • –
Funkce kladiva • • • –
Chránič ostří pro bezpečné 
skladování a transport

•  (k připevnění na pásek) • • –

Brusná kola S diamantovými zrny
Použitelné pro Sekery a nože
Rukojeť s nerezovou ocelí •
Ergonomicky tvarovaná rukojeť •
Ochrana ruky •
Protiskluzová gumová patka •
Zvláštnosti Funkce kladiva, speciální povlak Snadné ostření pohyby čepele vpřed 

a vzad
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  GARDENA ClassicLine
Zahradní nářadí
Nové zahradní nářadí GARDENA ClassicLine zvládne všechny důležité práce na zahradě a okolo 
domu. Vysoce kvalitní dřevěné nebo ocelové násady a robustní nástroje z kvalitní oceli nebo 
vysoce kvalitních plastů dávají dohromady solidní celek. GARDENA ClassicLine pokrývá práce 
od kopání a hrabání až po odklízení sněhu.

To správné nářadí pro každé období

Jaro

Podzim

Léto

Zima
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Zahradní nářadí ClassicLine

* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.

Název výrobku Rýč ClassicLine* Špičatý rýč ClassicLine*
Č. výrobku 17050-20 17051-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967954401 967954501
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 240 5 / 240
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej / Info  – –
Celková délka 120 cm 120 cm
Tvar rukojeti D-rukojeť D-rukojeť
Materiál Kalený list z kvalitní oceli
Oblast použití Rytí, kopání, kypření a přehazování půdy
Zvláštnosti Protiskluzové nášlapy pro lepší přenos síly a prevenci úrazů z důvodu nechtěného sklouznutí nohy

Název výrobku Hrablo na sníh ClassicLine*
Č. výrobku 17550-30
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967955201
Baleno po ks / Paletová jednotka 15 / 45 
Způsob balení 4-barevná informační karta
Prodej / Info  – 
Pracovní šířka 40 cm
Celková délka 120 cm
Hrana Hliníková
Materiály Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití Odklízení sněhu
Zvláštnosti D-rukojeť pro lepší přenos síly při práci

Zahradní nářadí ClassicLine
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Zahradní nářadí ClassicLine

* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.

Název výrobku Hrábě na listí, trávu ClassicLine* Hrábě ClassicLine* Kovové vějířové hrábě ClassicLine*
Č. výrobku 17200-20 17201-20 17202-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967954601 967954701 967954801
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 300 5 / 300 5 / 250
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej / Info – – –
Průměr násady 24 mm 28 mm 28 mm
Pracovní šířka 450 mm 360 mm 450 mm
Materiál násady Borovicové dřevo, certifi kováno FSC®

Materiál nástroje Vysoce kvalitní plasty Ocel Ocel
Oblast použití Hrabání listí a trávy na malých zahradách Víceúčelový nástroj pro hrabání, vyrovnávání 

záhonků a obdělávání půdy
Pro hrabání listí, trávy a zahradního odpadu

Zvláštnosti Robustní a odolné, závěsný otvor pro snadné skladování

Název výrobku Zahradní motyčka ClassicLine* Smeták na ulice ClassicLine* Smeták na terasy ClassicLine*
Č. výrobku 17203-20 17204-20 17205-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967954901 967955001 967955101
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 300 5 / 150 5 / 250
Způsob balení 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta
Prodej / Info – – –
Průměr násady 28 mm 24 mm 24 mm
Pracovní šířka 80 mm 400 mm 250 mm
Materiál násady Borovicové dřevo, certifi kováno FSC®

Materiál nástroje Ocel Vysoce kvalitní plasty Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití Pro snadné kypření a okopávání půdy Zametání nečistot venku i uvnitř Zametání nečistot venku i uvnitř, čištění teras
Zvláštnosti Robustní a odolné, závěsný otvor pro snadné skladování

Zahradní nářadí ClassicLine
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GARDENA NatureLine 
Velké nářadí 
 Moderní nástroje 
pro obdělávání půdy 

  Stanovujeme měřítka ve vybavení a komfortu: 

NatureLine

•  Trvanlivá násada z jasanového dřeva
•  S extra širokými nášlapy a tvarovaným listem rýče pro snadnou kultivaci půdy

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

SK 0800 154 044.
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Velké nářadí NatureLine

Název výrobku Rýč NatureLine Špičatý rýč NatureLine Rycí vidle NatureLine
Č. výrobku 17000-20 17001-20 17002-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967861001 967861101 967861201
Baleno po ks / Paletová jednotka  4      / 48  4      / 48  4      / 48
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  – –  – 
Celková délka 117 cm 117 cm 117 cm
Tvar rukojeti D-rukojeť D-rukojeť D-rukojeť
Materiál násady Jasanové dřevo FSC® 100% Jasanové dřevo FSC® 100% Jasanové dřevo FSC® 100%
Materiál nástroje Kalený list z kvalitní oceli s velmi kvalitním povlakem 4 špičaté hroty vyrobené z kalené kvalitní oceli 

s vysoce kvalitním povlakem
Extra velké nášlapy s chráničem • • –
Neklouzavý profi l • • –
Oblast použití K rytí, kopání, kypření nebo přesazování K rytí, kopání, kypření nebo přesazování. 

Obzvláště vhodný pro tvrdé a těžké půdy.
K rytí, kopání nebo kypření půdy, především 
na záhonech s rostlinami. Jsou šetrné ke koře-
nům a živým organismům.

Zvláštnosti Ergonomická rukojeť, extra široké nášlapy a ostrý list Ergonomická rukojeť, čtyři špičaté hroty

Široké nášlapy

Široké nášlapy se speciálním profi lem zaručují 
skvělý přenos síly a oporu.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pohodlný úchop v jakékoliv pozici díky ergono-
micky tvarované plastové rukojeti.

Ostrý list

Účinný a ostrý list umožňuje efektivní práci.
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Řada NatureLine nabízí správné nástroje 
pro každý účel použití

GARDENA NatureLine 
Zahradní nářadí
Přináší do vašich rukou život
Bez nové řady zahradního nářadí GARDENA NatureLine pro všechny hlavní 
účely použití není žádná zahrada kompletní. Vysoce kvalitní dřevěná násada 
a pevné nástroje vyrobené z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitního plastu pro 
pohodlnou manipulaci a dlouhou životnost.

Zaručená pevnost 

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

SK 0800 154 044.

Praktické 

• Otvor pro pově-
šení na věšák 
a skladování

Pohodlné / pevné / 
ergonomické 

• Násada z bukového dřeva
• FSC certifi kace
• Průměr 26 mm
• S nátěrem

Vysoce kvalitní nástroj

• Pevné a spolehlivé 
 připojení nástroje

Známka
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Zahradní nářadí NatureLine

Zahradní nářadí NatureLine

Název výrobku Vějířové hrábě NatureLine Hrábě NatureLine Nastavitelné hrábě NatureLine Kultivátor NatureLine
Č. výrobku 17105-20 17106-20 17107-20 17108-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967914601 967914701 967914801 967914901
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 96 4 / 84 4 / 84 4 / 168
Způsob balení – – – –
Prodej / Info – – – –
Pracovní šířka 43 cm 36 cm 30 cm – 50 cm 9 cm
Materiál násady Evropský buk, FSC® 100%
Materiál nástroje Vysoce kvalitní plast Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli 

s povlakem Duroplast
Flexibilní hroty vyrobené z galvani-
zované pružinové oceli

Vyrobený z vysoce kvalitní oceli 
s povlakem Duroplast

Oblast použití Hrabání listí, travních odřezků 
a jiných zahradních odpadů

Víceúčelový nástroj určený k hrabá-
ní, vyrovnávání záhonků a kultivaci 
půdy

Zametání listí, travních odřezků a ji-
ných zahradních odpadů (hrubých 
a jemných)

Kypření a provzdušňování půdy še-
trné ke kořenům, obzvláště vhodný 
pro záhonky s rostlinami vysázený-
mi těsně u sebe a kamenité půdy

Zvláštnosti Nízká hmotnost, snadné používání 
a šetrné k trávníku

– Nastavitelná vzdálenost mezi hroty –

Název výrobku Motyčka na plevel NatureLine Zahradní motyčka NatureLine Smeták na ulice NatureLine Náhradní dřevěná násada 140 cm 
NatureLine

Č. výrobku 17109-20 17110-20 17111-20 17100-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967915001 967915101 967915201 967914501
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 104 4 / 188 4 / 56 4 / 792
Způsob balení – – – –
Prodej / Info – – – –
Pracovní šířka 16 cm 7,5 cm 45 cm Délka násady 140 cm
Materiál násady Evropský buk, FSC® 100%
Materiál nástroje Nerezavějící list z ušlechtilé oceli Vyrobená z vysoce kvalitní oceli 

s povlakem Duroplast
Těleso smetáku vyrobeno z vysoce 
kvalitního plastu, opatřeno tvrdými 
a měkkými polypropylénovými 
štětinami

–

Oblast použití Odstraňování plevele Odstraňování plevele, provzduš-
ňování, okopávání a vyrovnávání 
půdy, šetrná k rostlinám vysázeným 
blízko sebe

Zametání nečistot na venkovních 
plochách

–

Zvláštnosti Nerezavějící list z ušlechtilé oceli 2 hroty, rovný list Se škrabací hranou pro nenamáhavé 
odstraňování zaschlých nečistot nebo 
mokrého listí

–
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  GARDENA odstraňování plevele 
Plevel pod kontrolou
Objevte sortiment výrobků, které usnadňují odstraňování plevele - snadno, účinně a šetrně k životnímu prostředí.

Bez chemikálií

Díky GARDENA ručním nástrojům 
odstraní zahrádkáři plevel ručně 
a nepoškozují přitom životní 
prostředí.

Chodníky, příjezdové cesty a terasy

Účinné odstranění plevele pomocí různých nástrojů.

Záhonky

Ideální nástroj k uvolnění 
a sběru plevele.

Trávníky

Ideální pro odstraňování 
pampelišek a jiných druhů 
plevele z trávníku.

Přesnost

Pro zahrádkáře, kteří chtějí plevel 
odstranit cíleně – v trávníku nezůstá-
vají velké díry.

Záruka 25 let

GARDENA nabízí na kompletní řadu 
výrobků k odstraňování plevele 
záruku v trvání 25 let.

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

Flexibilní pro každý úkol spojený 
s odstraňováním plevele
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Odstraňování plevele

Odstraňování plevele 

Název výrobku combisystem-čistič mezer Vyrývač kořínků
Č. výrobku  8927-20   8935-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967094801 967095101
Baleno po ks / Paletová jednotka  5    / 700 5   / 950
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Informace o výrobku Pro odstraňování trávy, mechu 

a plevele  ze spár mezi dlažbou 
a u zdí

Pro odstranění plevele

Název výrobku Vytrhávač plevele combisystem-
čistič mezer 2 v 1

combisystem-
čistič na terasy 3 v 1

combisystem-
kultivátor-hrábě

Č. výrobku 3518-20 3607-20 3608-20 3165-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970475001 970475101 970475301 970474401
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 36  5 / 690  5  / 570 3 / 180
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info –  –  – –
Informace o výrobku Pro snadné a účinné odstraňování 

plevele (především pampelišek) 
ve vzpřímené poloze

Nástroj 2 v 1: tenký nerezový nůž 
pro úzké spáry, zakřivený trojúhelní-
kový nerezový nůž pro širší mezery

Nástroj 3 v 1: tenký nerezový 
nůž pro úzké spáry, zakřivený 
trojúhelníkový nůž pro širší mezery, 
kovový kartáč pro odstraňování 
mechu nebo zametení odstraněné-
ho plevele

Nástroj 2 v 1: odstraňování plevele 
z půdy pomocí kultivátoru, úklid 
vykopaného plevele ze záhonku 
pomocí hrábí
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Zaručuje pevné spojení 
bez viklání již od roku 

1976

  GARDENA combisystem 
Zaručuje pevné spojení 
GARDENA combisystem představuje ergonomické systémové výrobky, které nabízí 
pro každý účel v zahradě správnou kombinaci násady a nástroje a umožňuje tím i hobby 
zahrádkářům, stejně jako profesionálům, účinnou a pohodlnou práci.
•  Nejlepší ergonomie
• Příjemné držení
•  Snadná manipulace
•  Všechny násady lze kombinovat se všemi nástroji – nezáleží na tom, 

zda se jedná o velký nebo malý nástroj
•  Vždy správná kombinace násady/nástroje = možnost kombinace 

více než 80 druhů koncových nástrojů
• Zaručeně pevné spojení bez viklání
• Vysoce kvalitní materiály, dokonalé zpracování

  combisystem-
násady 
 Od obdělávání půdy až 
po práci v korunách 
stromů – optimální sor-
timent násad pro každý 
účel použití. 

  combisystem-
drobné nářadí 
Ergonomická rukojeť se 
stopkou proti sklouzávání 
je zárukou pohodlné práce 
bez námahy. Možnost pro-
dloužení pomocí jakékoliv 
násady z řady combisystem.

  combisystem-
nástroje 
 Pro každé použití správ-
ný nástroj. Jednoduše se 
nastrčí do vhodné nása-
dy a upevní se šroubem. 
Bez viklání. 

  combisystem-
zimní nářadí 
 Správné nástroje od fi rmy 
GARDENA také pro odklízení 
sněhu a ledu. 

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

SK 0800 154 044.

GARDENA nabízí vhodné koncové nástroje 
pro používání během celého roku

Známka
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combisystem-drobné nářadí

Název výrobku combisystem-malé hrábě combisystem-malý kultivátor
Č. výrobku  8919-20   8921-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967093901 967094001
Baleno po ks / Paletová jednotka  5   / 450  5   / 520
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  – 
Pracovní šířka 12 cm 7 cm
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • •
Rukojeť s měkkými prvky • •
Neklouže ani při tažných pohybech • •
Oblast použití Hrabání listí, plevele a odřezků trávy na záhoncích Kypření, provzdušňování a pletí půdy šetrné ke kořenům
Zvláštnosti Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu

Název výrobku combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty
Č. výrobku  8911-20   8915-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967093501 967093701
Baleno po ks / Paletová jednotka  5   / 390  5   / 280
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  –  – 
Pracovní šířka 6 cm 6,5 cm
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • •
Rukojeť s měkkými prvky • •
Oblast použití Kypření, provzdušňování a pletí půdy
Zvláštnosti Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu

combisystem-drobné nářadí
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combisystem-drobné nářadí

combisystem-násada pro drobné nářadí

Název výrobku combisystem-květinová drapka combisystem-květinové hrábě combisystem-čistič mezer combisystem-květinová lopatka
Č. výrobku  8923-20   8925-20   8927-20   8929-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967094101 967094701 967094801 967094901
Baleno po ks / Paletová jednotka  5    / 640  5    / 520  5    / 700  5    / 520
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  –  –  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka 7 cm 8,5 cm – 8,5 cm
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno Z kvalitní oceli, povlakováno Oboustranně broušený a kalený 

nůž z vysoce kvalitní nerezové oceli, 
nepodléhající korozi

Z kvalitní oceli, povlakováno

Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • • •
Rukojeť s měkkými prvky • • • •
Neklouže ani při tažných pohybech • • • •
Oblast použití Kypření půdy na záhoncích a v kvě-

tinových truhlících
Hrabání a kypření půdy Snadné odstraňování trávy, mechu 

a plevele z mezer mezi dlažbou 
a u zdí

Sázení a přesazování rostlin

Zvláštnosti Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub 
s prvky z měkkého plastu

Kompletně s kvalitním chráničem 
nože, ochrana proti korozi, možnost 
prodloužení, neztratitelný upevňova-
cí šroub s prvky z měkkého plastu

Ochrana proti korozi, možnost pro-
dloužení, neztratitelný upevňovací 
šroub s prvky z měkkého plastu

Název výrobku combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí combisystem-rukojeť pro drobné nářadí
Č. výrobku  8900-20  8909-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901201901 970444801
Baleno po ks / Paletová jednotka  5    / 810 6 / 1008
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou Produktová karta
Prodej / Info  –  Prodej pouze v kompletním balení
Délka 78 cm 16 cm
Kompatibilita Pro veškeré drobné nářadí combisystem Pro veškeré drobné nářadí combisystem
Neztratitelný upevňovací šroub 
s prvky z měkkého plastu

• •

Očko na pověšení pro pohodlné 
skladování

• •

Materiál Kvalitní hliník Vysoce kvalitní plast
Zvláštnosti Lehká, ale pevná hliníková násada s příjemným opláštěním v oblasti držadla. 

Rukojeť combisystem-drobného nářadí lze odejmout a místo ní pevně 
přišroubovat násadu na koncový nástroj

Ergonomicky tvarovaná rukojeť s jemnými komponenty a protiskluzovým 
povrchem
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Drobné nářadí

Název výrobku   Vyrývač kořínků  Květinová lopatka  Květinová lopatka, malá

Č. výrobku  8935-20  8950-20   8951-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967095101 967095601 967095801
Baleno po ks / Paletová jednotka 5   / 950   20   / 960  20    / 960
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  Volně v displejové krabici  Volně v displejové krabici  
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy  Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy
Pracovní šířka – 8 cm 6 cm
Materiál Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • •
Rukojeť s měkkými prvky • – –
Neklouže ani při tažných pohybech • • •
Oblast použití Odstraňování plevele Sázení a přesazování
Zvláštnosti Pracovní délka 14,5 cm, ochrana proti korozi Ochrana proti korozi Ochrana proti korozi

Název výrobku Sada nářadí pro balkony 
s boxem 1

Nářadí pro balkony – sada 1 Základní vybavení – drobné 
nářadí

Drobné nářadí – akce

Č. výrobku 8970-20 8974-20 8965-30 8966-30
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967097001 967694201 967096801 967096901
Baleno po ks / Paletová jednotka 2 / 78 5 / 340  20  / 80 20 / 80
Způsob balení 4-barevné informační pouzdro 4-barevné informační pouzdro Atraktivní dárkové balení 4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info – Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v displeji s 20 kusy Prodej pouze v displeji s 20 kusy
Materiál Hliníkový odlitek a vysoce kvalitní plast – Multifunkční konev z kvalitního 

plastu
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • • •
Rukojeť s měkkými prvky • • – •
Neklouže ani při tažných pohybech – – • Zavlažování, nabírání, sázení, 

přesazování a stříhání květin 
a mladých výhonků

Oblast použití Sázení a přesazování, kypření půdy, 
stříhání květin a bylinek, zametání 
nečistot na balkonech a terasách

Sázení a přesazování, kypření půdy Odstraňování trávy, mechu a plevele 
z mezer mezi dlažbou a u zdí

Multifunkční konev se dvěma 
funkcemi v jednom: k zavlažování 
a nabírání (např. půdy pro květiny). 
Více informací najdete u č. v. 8950, 
8754, 206

Zvláštnosti Sada nářadí, určeného především 
pro použití na balkonech a terasách. 
Kompletně s boxem pro skladování.

– Viz č. v. 8950, 8935, 8754, 11511

Drobné nářadí – sady
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Drobné nářadí

Drobné nářadí

Název výrobku Sazeč květinových cibulek Sázecí kolík
Č. výrobku  3412-20   3487-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901045701 901046001
Baleno po ks / Paletová jednotka  5     / 240  5     / 630
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  –  – 
Pracovní hloubka – 19,5 cm
Ochrana proti korozi • • 
Materiál Vysoce kvalitní ocel, s povlakem 

duroplast
Nerezavějící kovový hrot, ze zinkové 
litiny

Oblast použití Sázení květinových cibulek Přesazování sazenic bez námahy
Zvláštnosti Se stupnicí a spouštěcí automatikou 

na rukojeti
Tvarovaná rukojeť, izolovaná proti 
chladu, pro příjemnou práci

Název výrobku Sada ručního nářadí Comfort – akce Základní sada nářadí – akce
Č. výrobku 8964-30 12201-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970444701 970446101
Baleno po ks / Paletová jednotka 18 / 72 15 / 90
Způsob balení Aktrativní dárkové balení 4-barevná informační karta
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 18 kusy Prodej pouze v displeji s 15 kusy
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • 
Neklouže ani při tažných pohybech • –
Obsah 1x květinová lopatka Comfort

1x květinové hrábě Comfort
1x malé hrábě Comfort

1x zahradní nůžky 
1x květinová lopatka

Zvláštnosti Viz č. v. 8956, 8958, 8960 Viz č. v. 8754, 8950

25** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E

25** J

AHRE GARANTIE *  YEAR W
ARRANTY * ANS DE G

AR
AN

TI
E



217ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

ZA
HR

AD
NÍ

 N
ÁŘ

AD
Í

  GARDENA combisystem-násady
Jedna násada – různé koncové nástroje – 
mnoho možností použití během celého roku
•  Různé násady pro různé účely použití a rozdílnou tělesnou výšku
• Zaručeně pevné spojení mezi násadou a nástrojem bez viklání
• Snadná manipulace díky šroubu s prvky z měkkého plastu
• Skutečná ochrana životního prostředí: naše dřevěné násady splňují všechny standardy FSC®

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

SK 0800 154 044.

Název výrobku combisystem-dřevěná násada 
130 cm FSC® 100 %

combisystem-dřevěná násada 
150 cm FSC® 100 % 

combisystem-dřevěná násada 
180 cm FSC® 100 % 

Č. výrobku  3723-20   3725-20   3728-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901052001 901052301 901052501
Baleno po ks / Paletová jednotka  10     / 640  10     / 640  10    / 640
Způsob balení  –  –  – 
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Délka 130 cm 150 cm 180 cm
Kompatibilita Pro veškeré nářadí combisystem Pro veškeré nářadí combisystem Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál Jasanové dřevo / hliník Jasanové dřevo / hliník Jasanové dřevo / hliník
Neztratitelný upevňovací šroub • • • 
Zvláštnosti Upevňovací šroub s měkkými prvky. 

Kvalitní, elastické jasanové dřevo tlumí vibrace. 
Evropské dřevo, certifi kováno FSC®. 

Eloxovaná hliníková trubka pro stabilní připojení nástroje. 
Neklouzavá násada pro pohodlnou ergonomickou práci

combisystem-násady

Známka
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combisystem-násady

Název výrobku combisystem-hliníková násada 
ergoline 
130

combisystem-teleskopická 
násada 
90–145 cm

combisystem-teleskopická 
násada 
160–290 cm

combisystem-teleskopická 
násada 
210–390 cm

Č. výrobku  3734-20  3719-20 3720-20 3721-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966044201 967860401 967319101 967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka  4     / 180 5 / 210 4 / 200 4 / 200
Způsob balení  4-barevná informační karta Visačka se 4-barevnou informační 

kartou
 –  – 

Prodej / Info  – – Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Délka 130 cm 90–145 cm 160–290 cm 210–390 cm
Pracovní výška – – až 5 m až 6 m
Kompatibilita Pro veškeré nářadí combisystem Pro všechny nástroje combisystem 

(s výjimkou hrabel combisystem)
Pro veškeré nářadí combisystem Pro veškeré nářadí combisystem

Materiál Kvalitní hliník Kvalitní hliník Kvalitní hliník Kvalitní hliník
Vnější násada s povlakem duroplast – – • •
Neztratitelný upevňovací šroub • • • •
Upevňovací šroub s prvky z měkkého 
plastu

– • • •

Tlačný mechanismus – – • •
Oválný tvar násady – – • •
Tlumič – – • •
Zvláštnosti Zahnutá rukojeť na konci násady 

zabraňuje sklouzávání a zlepšuje 
držení ruky, která vede a je vzadu. 
Násada s rýhovaným opláštěním 
pro obzvláště příjemnou a neklouza-
vou manipulaci

Vyrobená z lehkého a pevného 
hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná 
hliníková trubka, vnější trubka: 
s plastovým povlakem pro příjem-
nou, pohodlnou a neklouzavou 
manipulaci. Velký upevňovací šroub, 
další možnosti uchopení

S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky,
tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí,

oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky
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combisystem-úložné systémy

Název výrobku Lišta na nářadí Držák na nářadí Jednotlivý držák
Č. výrobku  3500-20   3501-20   3503-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901046101 966647901 966641901
Baleno po ks / Paletová jednotka  6      / 300  4     / 112  4     / 576
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – 
Třmen vhodný pro průměry – Ø 18–40 mm Ø 18–40 mm
Celkové zatížení jednoho držáku – max. 10 kg max. 10 kg
Celkové zatížení kompletního věšáku 
na nářadí

– max. 60 kg –

Pracovní šířka – cca 78 cm –
Kompletně se šrouby a hmoždinkami • • • 
Materiály Kvalitní plast / kov Hliníková lišta s držáky z plastu, zesíleného skle-

něným vláknem. Pozinkované ocelové ramínko 
s neklouzavým opláštěním

Držáky z plastu, zesíleného skleněným 
vláknem. Pozinkované ocelové ramínko 
s neklouzavým opláštěním

Oblast použití Úsporné skladování 
6 kusů combisystem-nástrojů a násad

Úsporné skladování nářadí pro domácnost a za-
hradu, combisystem-nářadí, přípojných přístrojů 
Original GARDENA System a jiného potřebného 
příslušenství

K doplnění GARDENA věšáku na nářadí. Lze 
namontovat na zeď i jednotlivě
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combisystem-péče o trávník

Název výrobku combisystem-lopatové hrábě combisystem-posuvné hrábě combisystem-plastové vějířové 
hrábě XXL vario

 combisystem- posuvné hrábě 
z plastu

Č. výrobku 3120-20  3103-20   3107-20  3099-20  
EAN kód

 4 078500 017343

Husqvarna obj. č. 967977101 901038801 966641601 967632301
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 69  5   / 200  3   / 42  5   / 60
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou  4-barevná informační karta Visačka se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info – – – –
Pracovní šířka 36,5 cm 30–50 cm 77 cm cca 35–52 cm
Doporučená délka násady 130 cm 130 cm 130 cm nebo 150 cm 130 cm
Materiály Vysoce kvalitní plast Elastické, pozinkované hroty 

z pružinové oceli
Plastové s integrovanou hliníkovou 
trubkou pro velkou stabilitu

Kvalitní plasty

Oblast použití 3 v 1: hrabání, nabírání a přemísťo-
vání. Nářadí pro různé účely během 
celé zahradní sezóny: listí, spadané 
plody, odstřižky trávy a živého plotu, 
provzdušňování odstřižků nebo půdy 
a mnoho dalších použití. 

Hrabání listí, posečené trávy a ji-
ných zahradních odpadů (hrubých 
i jemných)

Velkoplošné, časově úsporné 
hrabání listí, posečené trávy, zbytků 
po vertikutaci a jiných zahradních 
odpadů

Velkoplošné, časově úsporné 
hrabání listí, posečené trávy, zbytků 
po vertikutaci a jiných zahradních 
odpadů

Zvláštnosti Lopatka a hrábě v jednom nástroji – Možnost rozdělení na 2 části pro 
snadné nabrání pohrabaného listí. 
Zaklapávací pro úsporné skladování. 
Velká blokovací spona pro snadné 
rozdělení

Možnost rozdělení na 2 části pro 
snadné nabrání pohrabaného listí, 
zaklapávací pro úsporné skladování, 
velká blokovací spona pro snadné 
rozdělení
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Název výrobku combisystem-hrábě na listí a trávu combisystem-rýč na okraje trávníku combisystem-hrábě na trávu
Č. výrobku  3101-20   3149-20   3381-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901038501 901040801 901044901
Baleno po ks / Paletová jednotka  5   / 120  5   / 340  5   / 120
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  4-barevná informační karta  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  –  Prodej pouze v kompletním balení 
Pracovní šířka 43 cm – 60 cm
Doporučená délka násady 130 cm 130 cm 180 cm
Materiály Kvalitní plast Z kvalitní oceli, povlakováno Z kvalitní oceli, povlakováno
Oblast použití Hrabání listí, travních odřezků a zahradních 

odpadů
Zarovnávání okrajů trávníku Vyhrabávání posečené trávy a listí z trávníku, 

pro menší plochy
Zvláštnosti Lehké a šikovné, šetrné k trávě Hrany jsou nabroušené a kalené. 

Lze používat pro zapichování nebo nabírání
S přípravkem na sbírání trávy

combisystem-péče o trávník

Název výrobku combisystem-kypřič trávníku combisystem-řezací hrábě combisystem-sypací vozík
Č. výrobku  3395-20   3392-20   420-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901045501 901045401 900843801
Baleno po ks / Paletová jednotka  3   / 66  5    / 120  2    / 34
Způsob balení 4-barevná etiketa  Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  –  – 
Pracovní šířka 32 cm 35 cm 40 cm
Doporučená délka násady 180 cm 180 cm 130 cm nebo 150 cm
Materiály Speciální nože z pružinové oceli, chráněné proti 

korozi
Kov Kvalitní plasty

Oblast použití Odstraňování mechu, plevele a travní plsti Hroty k odstraňování mechu a travní plsti.
Zaoblené, husté hroty k hrabání listí, plevele 
a kamenů

Rozptylování hnojiva na trávu

Zvláštnosti Snadná, nenamáhavá práce díky zdvižné ose Pozinkované, zaoblené řezací a hrabací hroty Integrovaná lišta zajišťuje rovnoměrný posyp.
Objem 3 litry. Se sypací tabulkou hnojiv běžně 
dostupných na trhu

combisystem-péče o trávník
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combisystem-obdělávání půdy

Název výrobku combisystem-kultivátor combisystem-kultivátor-hrábě combisystem-motyčka na plevel
Č. výrobku  3166-20  3165-20  3113-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901041001 970474401 901039801
Baleno po ks / Paletová jednotka  5    / 480 3 / 180  5    / 450
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení –  – 
Pracovní šířka 9 cm 9 cm 16 cm
Doporučená délka násady 130 cm 130 cm 150 cm
Materiály Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast Nerezový list, nerezavějící
Oblast použití Kypření, provzdušňování šetrné ke kořenům, 

zvláště vhodné pro blízko sebe stojící rostliny 
a kamenité půdy

Nástroj 2 v 1: odstraňování plevele z půdy pomocí 
kultivátoru, úklid vykopaného plevele ze záhonku 
pomocí hrábí

Odstraňování plevele

Zvláštnosti – Kultivátor a hrábě v jednom nástroji List z nerezové oceli, nerezavějící

Název výrobku combisystem-třmenová motyčka combisystem-malé hrábě combisystem-hrábě
Č. výrobku  3193-20  3185-20   3178-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901043001 901042201 901041701
Baleno po ks / Paletová jednotka  5    / 300  5   / 800  5    / 350
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  –  –  – 
Pracovní šířka 16 cm 18,5 cm / 10 hrotů 36 cm / 14 hrotů
Doporučená délka násady 150 cm 130 cm 150 cm
Materiály Nerezový list, nerezavějící Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast
Oblast použití Pletí tahem a kypření Mnohostranně použitelné pro drobnější práce, 

jako je hrabání a vyrovnávání záhonků
Nářadí k hrabání, vyrovnávání záhonků a obdě-
lávání půdy

Zvláštnosti Dvojitá konstrukce rámu pro silné namáhání – –

combisystem-obdělávání půdy
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combisystem-obdělávání půdy

Název výrobku combisystem-kypřič combisystem-zahradní motyčka combisystem-zahradní motyčka
Č. výrobku  3196-20  3215-20   3219-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901043201 901044101 966641801
Baleno po ks / Paletová jednotka  3  / 102  5  / 680  5  / 360
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  –  –  – 
Pracovní šířka 14 cm 7 cm 9 cm
Doporučená délka násady 150 cm 130 cm 130 cm nebo 150 cm
Materiály Z kvalitní oceli, povlakováno; hvězdicová kola 

pozinkována
Z kvalitní oceli, povlakováno

Oblast použití Příprava půdy pro výsev nebo výsadbu K šetrnému okopávání, pletí, provzdušňování, vyrovnávání půdy 
nebo dělání žlábků na záhonech s kulturami rostoucími těsně u sebe

Zvláštnosti Speciálně tvarovaná hvězdicová kola pro jemné 
kypření půdy

2 hroty, list ve tvaru srdce 3 hroty, rovný list 
Velký list se speciálním tvarem pro lehčí pronikání 
do půdy
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combisystem-čištění

Název výrobku combisystem-čistič mezer 2 v 1 combisystem-čistič na terasy 3 v 1
Č. výrobku 3607-20 3608-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970475101 970475301
Baleno po ks / Paletová jednotka  5 / 690  5  / 570
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  – 
Doporučená délka násady 130 / 150 cm 130 / 150 cm
Materiály Nástroj z velmi kvalitního plastu, nerezové nože Nástroj z velmi kvalitního plastu, nerezové nože, štětiny kartáče vyrobené ze 

speciální oceli
Oblast použití Nástroj 2 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, 

zakřivený trojúhelníkový nerezový nůž pro širší mezery
Nástroj 3 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový 
nůž pro širší mezery, kovový kartáč pro odstraňování mechu nebo zametení 
odstraněného plevele

Zvláštnosti Speciální tvar zahnutého nože pomáhá odstraňovat plevel ze širších mezer, 
nůž je vyměnitelný

Speciální tvar zahnutého nože pomáhá odstraňovat plevel ze širších mezer, 
nože jsou vyměnitelné

Název výrobku combisystem-smeták na terasy combisystem-smeták na ulice combisystem-stahovač vody combisystem-sběrač ovoce
Č. výrobku  3609-20   3622-20   3642-20  3108-20
EAN kód

4 078500 017381

Husqvarna obj. č. 967676701 967632501 901050501 967635101
Baleno po ks / Paletová jednotka  5 / 300  5  / 100  5  / 260 1 / 24
Způsob balení Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  –  –  –  – 
Pracovní šířka 32 cm 45 cm 43 cm –
Doporučená délka násady 130 / 150 cm 130 / 150 cm 130 / 150 cm 130 / 150 cm
Materiály Těleso smetáku z vysoce kvalitního 

plastu, štětiny z polypropylénu
Těleso smetáku z vysoce kvalitního 
plastu, tvrdé a měkké polypropylé-
nové štětiny

Těleso z vysoce kvalitního plastu, 
stěrka z odolné gumy

Vysoce kvalitní plast

Oblast použití Čištění teras Zametání nečistot ve venkovních 
oblastech

Odstraňování vody z dlažby nebo 
hladkých povrchů

Snadný způsob jak posbírat popa-
dané ovoce různé velikosti (např. 
4–9 cm) pomocí jednoho nářadí

Zvláštnosti – Se škrabací hranou pro odstraňování 
zaschlých nečistot nebo mokrého listí

Se dvěma chlopněmi Snadné vyprazdňování (není k tomu 
zapotřebí žádné další nářadí – pa-
tentováno) funkce lopatky pro sbí-
rání jednotlivých kusů na místech, 
která jsou těžce dostupná (např. 
těsně u kmene stromů)

combisystem-čištění
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combisystem-ostatní nářadí

Název výrobku combisystem-česač ovoce combisystem-čistič okapů
Č. výrobku 3115-20 3651-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967676501 967676901
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 100 5 / 120
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info – –
Doporučená násada Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m
Materiály Plastové provedení Těleso a škrabka z vysoce kvalitního plastu. Kartáč se stabilním osazením
Oblast použití Pohodlné česání ovoce Pro čištění a vymetání okapů
Zvláštnosti Zuby mezi otvory pro snadné česání ovoce. Individuální nastavení pracov-

ního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, je možné používat také bez násady 
combisystem. Záchytný sáček ze síťoviny pro snadnou identifi kaci obsahu.

2 škrabky pro účinné odstraňování nečistot. Přípojka pro Original GARDENA 
System pro čištění vodou. Stabilní štětiny pro dobrý čisticí účinek, speciálně 
ve spojení s vodou. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. 
S rukojetí, použití je možné také bez násady combisystem.
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Název výrobku combisystem-zahradní pilka 300 PP combisystem-zahradní pilka 300 PP, ohnutá combisystem-zahradní pilka 300 P, ohnutá
Č. výrobku  8737-20  8738-20  8739-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967238001 967238201 967238301
Baleno po ks / Paletová jednotka 6 / 324 6 / 324 6 / 324
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  –  – 
Délka pilového listu 325 mm 315 mm 340 mm
Ozubení Stranově rozvedené ozubení Stranově rozvedené ozubení Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem 

(napnutí)
Doporučená násada combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 

nebo 3720
combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720

Použití Lze ji použít jako ruční pilku nebo v kombinaci s násadami combisystem
Zvláštnosti Pilka pro řezání tahem i tlakem Napínací pilka Ušetří námahu díky přesnému ozubení napínací 

pilky

combisystem-zahradní pilky

Detailnější informace o výrobcích najdete na straně 199. 
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combisystem – akce

Název výrobku combisystem-hrábě a smeták – sada combisystem-vějířové hrábě – akce
Č. výrobku 3081-30 3022-36
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970506501 970506301
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 30 10 / 30
Způsob balení V displeji V displeji
Prodej / Info  Prodej pouze v displeji s 10 kusy  Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Informace o výrobku Viz č. v. 3622, 3101 a 3723 Viz č. v. 3102 a 3723
Obsah 10 kompletních výrobků vždy po 1x 3622, 1x 3101, 

1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %
10 kompletních výrobků 1x 3102,
1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %

combisystem – akce

Název výrobku combisystem-hrábě na trávu – akce combisystem-vějířové hrábě XXL – akce combisystem-hrábě – akce
Č. výrobku 3020-30 3015-30 3024-36
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970506201 970506101 970506401
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 30 10 / 20 10 / 30
Způsob balení V displeji V displeji V displeji
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 10 kusy Prodej pouze v displeji s 10 kusy Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Informace o výrobku Viz č. v. 3101 a 3723 Viz č. v. 3106 a 3723 Viz č. v. 3177 a 3723
Obsah 10 kompletních výrobků 1 x 3101, 

1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %
10 kompletních výrobků 1 x 3106, 
1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %

10 kompletních výrobků 1 x 3177, 
1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %
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Název výrobku combisystem-smeták na ulice v displeji combisystem-kompletní promoční displej
Č. výrobku 3622-36 17350-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970506701 970506801
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 30  20  / 60
Způsob balení V displejovém boxu V displejovém boxu
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 10 kusy Prodej pouze v displeji s 20 kusy
Informace o výrobku Viz č. v. 3622 a 3723 Viz č. v. 3622, 3605 a 3723
Obsah 10 ks kompletního nářadí, vždy 

1x 3622, 
1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %

20 ks kompletního nářadí, vždy
1x 3622, 
1x 3605, 
1x dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %

combisystem – akce
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Zimní nářadí

Název výrobku Ruční sypač combisystem-hrablo na sníh KST 50

Č. výrobku  3255-30   3241-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967172101 966043701
Baleno po ks / Paletová jednotka  30    / 120  4    / 48
Způsob balení  4-barevná informační karta  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 30 kusy  – 
Pracovní šířka – 50 cm
Doporučená násada – combisystem-ergoline

combisystem-hliníková násada 130 cm (3734)
Hrana – Nízká hlučnost, plastová hrana odolná vůči otěru, šetrné k povrchům. Ideální 

pro všechny druhy podlah, obzvláště pro nerovné plochy, jako je např. 
přírodní kámen, dlažba nebo kostky

Široký okraj pro velkou stabilitu – •
Vysoké boční okraje, zabraňující 
nechtěnému bočnímu sklouzávání 
sněhu

– •

Široké žebrování pro dobré kluzné 
vlastnosti

– •

Jemná povrchová struktura, díky 
které sníh lépe sklouzává

– •

Materiály Kvalitní plast Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40 °C a vůči posypové soli
Oblast použití Snadné rozptylování zimního posypu na menších plochách Odklízení sněhu. Obzvláště vhodné pro nerovné plochy jako je např. přírodní 

kámen, dlažba nebo kachličky
Zvláštnosti Jedinečný dávkovací systém. Snadné přestavení pomocí velkého knofl íku, 

např. při práci v rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru. 
Díky dvěma prohlubním na zásobníku se dobře drží.
Plnicí množství: písek: cca 1,7 kg, posypová sůl: cca 1,4 kg, drť: cca 1,65 kg
hnojivo: cca 1,3 kg

Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu
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Zimní nářadí

Škrabka na nečistoty
Z kvalitní pružinové oceli pro snadné 
odstraňování ledových ploch, ušlapaného 
sněhu a jiných nečistot. S vyměnitelným 
listem.

Ruční sypač
Snadné rozptylování zimního posypu.
S jedinečným dávkovacím systémem.

combisystem-hrabla na sníh
Čisté odklízení sněhu.
Na výběr s málo hlučnou plastovou hranou 
s vysokým stupněm odolnosti vůči opotře-
bení nebo s odolnou nerezovou hranou.

Název výrobku  combisystem-hrablo ES 40  combisystem-hrablo ES 50 combisystem-škrabka 15
Č. výrobku  3242-20   3243-20   3250-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966043801 966043901 966044001
Baleno po ks / Paletová jednotka  4     / 48  4     / 48  5     / 500
Způsob balení  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou  Visačka se 4-barevnou infokartou 
Prodej / Info  –  –  – 
Pracovní šířka 40 cm 50 cm 15 cm
Doporučená násada combisystem-ergoline

combisystem-hliníková násada 130 cm (3734)
Hrana Velmi odolná nerezová hrana s dlouhou životností. 

Speciálně vhodná pro hladké plochy např. beton nebo asfalt
–

Široký okraj pro velkou stabilitu • –
Vysoké boční okraje, zabraňující 
nechtěnému bočnímu sklouzávání 
sněhu

• –

Široké žebrování pro dobré kluzné 
vlastnosti

• –

Jemná povrchová struktura, díky 
které sníh lépe sklouzává

• –

Materiály Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40 °C a vůči posypové soli List z pružinové oceli, vyměnitelný
Oblast použití Odklízení sněhu. Obzvláště vhodné pro hladké plochy jako je beton a asfalt Snadné odstraňování ledových ploch a ušlapa-

ného sněhu. Vhodná také k celoročnímu použití 
na odstraňování nečistot

Zvláštnosti Optimální úhel listu pro perfektní výsledky úklidu Vyměnitelný list
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    GARDENA sypací vozíky
Vhodný model pro jakoukoliv zahradu a účel použití. 
Bez dodatečného sypání po ukončení činnosti!
Uzavírací lišta s manuálním otevíráním na rukojeti zabraňuje neúmyslnému sypání použitého materiálu. 
Posunout – otevřít – zavřít – odložit. Rotační technika pro účinný a rychlý rozptyl.
Dodatečná záslepka pro čisté používání.

Vhodné pro setí a hnojení. Celoroční využití, také k rozptylu posypové soli.

Ruční sypač M

Ideální pro malé až střední 
travnaté plochy a městské 
zahrádky. Rychlý a intuitivní 
rozptyl díky ručnímu 
klikovému mechanizmu.

Sypací vozíky L

Pro středně velké zahrady. 
Nedochází k neúmyslnému 
sypání posypového materiálu 
po ukončení činnosti. Rukojeť 
s funkcí otevření / zavření. 
Patentovaná uzavírací lišta 
z měkkého plastu. Ergonomic-
ké nastavení množství posypu 
ve vzpřímené poloze.

Sypací vozíky XL

Pro větší zahrady. 
S dosahem až 6 metrů pro 
pohodlný rozptyl na velkých 
plochách. Sypání kolem okrajů 
pomocí bočního omezení 
dosahu.

Malý sypač S

Pro přesný rozptyl 
posypového materiálu.
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Sypače

Snadný rozptyl zimního posypového materiálu. 
S exkluzivním dávkovacím systémem.

Ergonomická rukojeť – s vyváženým těžištěm.
Snadný a rychlý rozptyl – intuitivní klikový mechanizmus.

Název výrobku  Ruční sypač – akce 1 Ruční sypač M
Č. výrobku  3255-30  431-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967172101 967675901
Baleno po ks / Paletová jednotka  30    / 120  4  / 72
Způsob balení   4-barevná informační karta  4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 30 kusy  – 
Dosah / šířka posypu – 0,5 m–2 m / 1 m–4 m 

závisí na počtu otáček kliky a druhu posypového materiálu
Objem 1,2 l 1,8 l
Doporučená velikost travnaté 
plochy cca

– 100 m²

Způsob distribuce pomocí Nastavitelný rozmetací kotouč Rotační kotouč s volným otáčením
Funkce On / Off – Tlačítko po posyp ovládané palcem
Ergonomické nastavení množství – 4 polohy na rukojeti
Rozptyl pevného nebo 
granulovaného hnojiva

• •

Rozptyl travního semene 
a posypové soli

• •

Rozptyl síranu železnatého, písku 
a práškových posypových materiálů

– –

Dávkovací tabulka / doporučené 
nastavení

– Doporučené nastavení v závislosti na velikosti částic

Praktické skladování Úsporné skladování v regálu
Snadné čištění Možnost opláchnutí vodou
Materiály Vysoce kvalitní plast Vyroben z vysoce kvalitního plastu, odolný vůči korozi a nárazům
Oblast použití Snadná distribuce zimních posypových materiálů na malých plochách Rozptyl hnojiv, semen a posypové soli
Zvláštnosti Jedinečný dávkovací systém

Pohodlné nastavení pomocí velkého nastavovacího knofl íku, např. při práci 
v zimních rukavicích. Snadné otevírání díky bajonetovému uzávěru.
Dvě prohlubně na zásobníku zajišťují dobrý úchop. 
Plnicí množství: 
písek: cca 1,7 kg
posypová sůl: cca 1,4 kg
drť: cca 1,65 kg
hnojivo: cca 1,3 kg

Ergonomická poloha rukojeti, celoroční použití, 
snadné a rychlé rozptylování posypového materiálu. 
Objem:
hnojivo: cca 1,65 kg
posypová sůl: cca 2,0 kg
semena: cca 1,0 kg
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Sypací vozíky

Název výrobku  combisystem-sypací vozík Sypací vozík L Sypací vozík XL
Č. výrobku  420-20   432-20   436-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900843801 967676101 967676201
Baleno po ks / Paletová jednotka  2  / 34  1 / 24  1 / 8
Způsob balení   4-barevná informační karta  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  –  –  – 
Dosah / šířka posypu 40 cm 45 cm 1,5 m – max. 6 m 

(závisí na rychlosti chůze a druhu posypového 
materiálu)

Objem 3 l 12,5 l 18 l
Doporučená velikost travnaté plochy cca 100 m² 400 m² 800 m²
Způsob distribuce pomocí Integrovaná stírací lišta Inovativní, vysoce elastický 2-komponentní sypací válec Volně se otáčející rotační kotouč
Funkce On / Off – Na rukojeti
Ergonomické nastavení množství – Ve vzpřímené poloze těla
Rozptyl pevného nebo granulovaného 
hnojiva

• • •

Rozptyl travního semene 
a posypové soli

– • •

Rozptyl sulfátu železa, písku a práš-
kových posypových materiálů

– • –

Nastavení dávkování – 10 poloh na rukojeti
S táhlem – • •
S dávkovací tabulkou • K dispozici na www.gardena.com Nastavení podle velikosti částic
Pohon dvou kol • • •
S kuličkovými ložisky – • –
Pevný rám ve tvaru písmene U
s rukojetí

– • •

Doporučená délka násady 130 cm / 150 cm – –
Praktické skladování •   • (ve stoje nebo pověšený)
Snadné čištění Vodou
Materiály Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům. Pevný hliníkový třmen, lano z nerezové oceli
Oblast použití Pro rozptylování trávníkového hnojiva Univerzální použití během celého roku. K roz-

ptylování hnojiv, semen, vápna, posypové soli 
a písku

Použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, 
semen, posypové soli

Zvláštnosti Vhodný pro všechny násady combisystem Uzavírací závora s těsnicí lištou pro spolehlivé 
uzavření zásobníku. 

Sundávací kryt pro snadné vyprazdňování 
a čištění

Extra velký dosah pro úsporu času. S odníma-
telnou záslepkou pro sypání v blízkosti okrajů 
a čisté používání

Nedochází k neúmyslnému rozptylu posypového materiálu – patentovaná 
uzavírací zástrčka s lištou z měkkého plastu.

Přesný posyp v okrajových oblastech – s odnímatelnou záslepkou.
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GARDENA postřikovače 
a tlakové postřikovače
Péče o rostliny v domácnosti a na zahradě
Pro šetrné zavlažování, aplikaci postřiků nebo doma vyrobených přípravků pro 
posílení imunity rostlin – pro všechny tyto účely mohou zahrádkáři najít správný 
model v novém sortimentu GARDENA postřikovačů a tlakových postřikovačů. 

Zavlažování sazenic V interiérech Venku na balkoně / ve městě

Celoroční použití
Univerzální postřikovače pro zahradu a domácnost

450 ml 0.75 l / 
1.0 l

1.25 l
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Venkovní postřikovače 
Plus & EasyPump

Venkovní postřikovače Comfort Venkovní postřikovač na záda XL

Pěstování sazenic

Správný výrobek od samého začátku.

Pohon na akumulátor

Výkonný akumulátor Li-Ion – automatická 
generace tlaku bez ručního pumpování.

Včetně fi ltru

Pro plnění přírodními, doma vyrobenými 
kapalinami.

Postřikovače a tlakové postřikovače

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:

BIO

5 l 5 l 12 l
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Název výrobku Jemný postřikovač 0,45 l Postřikovač 0,75 l Postřikovač 1 l Postřikovač 1 l EasyPump
Č. výrobku 11102-20 11110-20 11112-20 11114-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970476801 970476901 970462701 970477501
Baleno po ks / Paletová jednotka 12 / 216 6 / 180 6 / 156 4 / 156
Způsob balení 4-barevná výrobková visačka 4-barevná výrobková visačka 4-barevná výrobková visačka 4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info –  – – –
Plnicí objem 0,45 l 0,75 l 1 l 1 l
Mosazná tryska – • • 
Funkce 360° • • •
Rozprašovací tryska plně regulovatelná – • • 
Snadné plnění / vyprazdňování – • 2. otvor pro dodatečné přimíchávání
Filtr v sací hadičce • • •
Indikátor hladiny Průhledný
Použití Sazenice V interiéru V interiéru
Zdroj energie – – – 2 ks AA baterií (nejsou součástí 

balení)
Doba chodu baterií – – – Rozprašovací tryska 4,5 h max.

Jet tryska 4 h max.
Zvláštnosti Přídavná sprchová tryska, možnost 

uskladnění druhé trysky, ideální 
pro sazenice, šetrné a měkké 
zavlažování

– 2. otvor pro snadné:
- plnění
- přimíchávání
- vyprazdňování

Pohodlný pohon na baterie, není 
nutné pumpování

Jemné postřikovače a postřikovače

Snadné přimíchávání, plnění a vy-
prazdňování

Druhý otvor s dávkovací zátkou.

Nejlepší indikace hladiny

Průhledné provedení.

Pracuje ve všech polohách

Funkce 360°.

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:

360°

20

10

3 in 1
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Tlakové postřikovače

Pro snadné plnění

Široký plnicí otvor.

Včetně nášlapů

Pro ergnomické pumpování s chráničem trysky.

Nové nápady rozšiřují možnosti aplikace a zjednodušují používání:

Název výrobku Tlakový postřikovač 1,25 l Tlakový postřikovač 1,25 l
– akce

Tlakový postřikovač 5 l 
Comfort

Tlakový postřikovač 5 l 
Comfort – akce

Č. výrobku 11120-20 11120-30 11130-20 11130-30
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970461301 970477001 970461501 970477101
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 96 24 / 96 8 / 40 16 / 40
Způsob balení 4-barevná výrobková visačka 4-barevná výrobková visačka 4-barevná nálepka, ve smršťovací 

fólii
4-barevná nálepka, ve smršťovací 
fólii

Prodej / Info  – Prodej pouze v displeji s 24 kusy – Prodej pouze v displeji s 16 kusy
Plnicí objem 1,25 l 5 l
Funkce 360° • –
Snadné plnění / vyprazdňování 2. otvor pro dodatečné přimíchávání Široký plnicí otvor (120 mm)
Max. provozní tlak 3 bar 3 bar
Rozprašovací tryska plně regulovatelná • • 
Pojistný ventil pro bezpečný tlak • • 
Ergonomická rukojeť • (vč. koncového tlumiče) • 
Indikátor hladiny • • 
Délka hadice – 150 cm 
Integrovaný fi ltr • (v sací trubce) • (v hliníkové trubce)
Filtr pro doma připravované kapaliny – • zahrnuto –
Pulsní generátor s blokováním on / off – • 
Ramenní popruh – • 
Max. povolená provozní teplota 40° C 40° C
Materiál rozprašovací trysky Mosaz Velmi kvalitní plasty s mosaznou deskou
Držák rozprašovací tyče – • 
Použití Balkony / městské zahradničení Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování
Zvláštnosti Nastavitelná tryska o 90° pro aplikaci na spodní část listů, integrované 

opěrky prstů pro snadné otevírání
Vč. nášlapů s chráničem trysky
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Tlakové postřikovače

Název výrobku Tlakový postřikovač 5 l 
Comfort + postřikovač 0,75 l
– akce

Tlakový postřikovač 5 l 
Plus

Tlakový postřikovač 5 l 
EasyPump

Postřikovač na záda 12 l

Č. výrobku 11134-30 11138-20 11136-20 11140-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970495601 970477301 970477201 970477401
Baleno po ks / Paletová jednotka 12 / 30 3 / 18 3 / 12 1 / 16
Způsob balení 4-barevná nálepka, ve smršťovací 

fólii
 4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 

Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 12 kusy  –  –  – 
Doba chodu akumulátoru – – Rozprašovací tryska 2 h max.

Jet tryska 1 h max.
–

Typ akumulátoru – – Li-Ion –
Výkon akumulátoru – – 4,2 V max-integrovaný / 2,0 Ah –
Plnicí objem 5 l + 0,75 l 5 l 5 l 12 l
Snadné plnění / vyprazdňování Široký plnicí otvor (120 mm) 2. otvor pro dodatečné přimíchávání Široký otvor
Max. provozní tlak 3 bar 3 bar 3 bar –
Rozprašovací tryska plně regulovatelná • • • • 
Ohybná tryska – • • – 
Pojistný ventil pro bezpečný tlak • • • –
Ergonomická rukojeť • • • •
Délka hadice 150 cm 150 cm 150 cm 125 cm 
Integrovaný fi ltr •  (v hliníkové trubce) •  (v hliníkové trubce) •  (v hliníkové trubce) •  (v hliníkové trubce)
Filtr pro doma připravované kapaliny – • zahrnuto • zahrnuto • zahrnuto
Pulsní generátor s blokováním on / off • • • –
Ramenní popruh • •  (polstrovaný) •  (polstrovaný) •  (lze jej připnout na obě strany)
2. rukojeť – • (vč. navinutí hadice) •  (vč. navinutí hadice) –
Max. povolená provozní teplota 40° C 40° C 40° C 35° C
Materiál rozprašovací trysky Velmi kvalitní plasty s mosaznou 

deskou
Mosaz

Teleskopická rozprašovací tyč – • • •
Indikátor hladiny • • • •
Držák rozprašovací tyče • • • •
S tlakoměrem – – – –
Použití Péče o rostliny, jejich ochrana 

a postřikování
Péče o rostliny, jejich ochrana 
a postřikování

Péče o rostliny, jejich ochrana 
a postřikování

Péče o rostliny, jejich ochrana 
a postřikování

Zvláštnosti Vč. nášlapů s chráničem trysky 2. otvor pro snadné:
- plnění
- přimíchávání
- vyprazdňování

Vč. nášlapů s chráničem trysky,
teleskopická rozprašovací tyč, 
nastavitelná tryska

2. otvor pro snadné:
- plnění
- přimíchávání
- vyprazdňování

Vč. nášlapů s chráničem trysky,
teleskopická rozprašovací tyč, 
nastavitelná tryska

Vhodný pro praváky i leváky, 
teleskopická rozprašovací tyč

Obsah balení – – USB kabel (akumulátor je součástí 
výrobku)

–
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Tlakové postřikovače – příslušenství

Název výrobku Rozprašovací kužel Prodlužovací trubka Teleskopická tyč Filtr
Č. výrobku 11150-20 11152-20 11154-20 11156-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970478101 970477801 970477901 970478001
Baleno po ks / Paletová jednotka  4   / 192  4   / 2 000  4   / 1 360 8 / 3 072
Způsob balení  Nálepka Visačka se 4-barevnou infokartou Visačka se 4-barevnou infokartou 4-barevná informační karta
Prodej / Info  –  –  – –
Délka – 50 cm 60–100 cm
Kompatibilní s Č. v. 11130,  11134, 11136, 

11138
Č. v. 11130,  11134, 11136, 
11138, 822, 823, 824, 828, 867, 
869

Č. v. 11130,  11134, 11136, 
11138, 822, 823, 824, 828, 867, 
869

Č. v. 11120, 11130,  11134, 
11136, 11138, 822, 823, 824, 
828, 867, 869

Speciální vlastnosti Zabraňuje rozptylování rozprašované 
jemné mlhy

– – Pro plnění doma připravených, 
přírodních kapalin
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  GARDENA zahradní rukavice
 Pro každý účel správný typ  
Sortiment pro mnohostranné použití při práci kolem domu nebo na zahradě 
• Certifi kace Oeko-tex standard 100
•    Kvalitní a pevné materiály pro ideální ochranu rukou  
  •    Moderní, atraktivní design 
  •    Velké pohodlí při nošení a optimální střih
• Vhodné pro dotykové ovládání mobilů

Rukavice pro 
zahradní práce 
a péči o rostliny

Pro všechny citlivé 
zahradní práce a péči 
o rostliny jako je 
vysazování, přesa-
zování, sázení nebo 
hrabání.

Rukavice pro 
práci s nářadím 
a dřevem

Pro veškeré práce 
s mechanickým 
a motorovým za-
hradním nářadím, 
např. se sekerami, 
nůžkami na živý plot 
a nůžkami na větve.

Rukavice pro 
sázení a práci 
s půdou

Pro zahradní práce 
a práce s půdou 
vyžadující dobrý 
úchop a ochranu 
před vlhkostí jako je 
sázení, odstraňování 
plevele a hrabání.

Rukavice pro 
péči o keře

Pro práce spojené 
s péčí o keře 
a trnité rostliny.

 Rukavice pro 
stříhání a práci 
s růžemi

Pro práce spoje-
né s péčí o růže 
a trnité rostliny.
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Rukavice

Název výrobku Rukavice pro zahradní 
práce a péči o rostliny

Rukavice pro sázení 
a práci s půdou

Rukavice pro práci 
s nářadím a dřevem

Rukavice pro péči o keře Rukavice pro stříhání 
a práci s růžemi

Č. výrobku velikost 7/S 11500-20 11510-20    
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970470401 970470701
Č. výrobku velikost 8 / M 11501-20 11511-20 11520-20 11530-20 11540-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970470501 970470801 970471101 970471401 970471601
Č. výrobku velikost 9 / L 11502-20 11512-20 11521-20 11531-20 11541-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970470601 970470901 970471201 970471501 970487601
Č. výrobku velikost 10 / XL 11513-20 11522-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970471001 970471301
Baleno po ks / Paletová jednotka  6 párů / 1152  6 párů / 1152 6 párů / 576 6 párů / 576 6 párů / 576
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 4-barevná informační karta 4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  
Prodej / Info  –  – –  –  – 
Materiály 65 % polyester,

15 % nylon,
12 % bavlna,
  6 % polyuretan,
  2 % elastan

55 % nitril,
42 % polyester,
  3 % elastan

44 % polyester,
32 % nylon,
12 % pryž,
  6 % polyuretan,
  4 % bavlna,
  2 % elastan

40 % polyester,
35 % nylon,
18 % polyuretan,
  5 % bavlna,
  2 % elastan

38 % polyester,
32 % nylon,
16 % polyuretan,
  8 % aramid,
  4 % bavlna,
  2 % elastan

Prodyšnost • • • • •
Perfektní přilnavost • • • • •
Vhodné pro používání mobilů • • • • •
Odolné vůči vodě – • (dlaně) – – –
Tlumiče na dlaních – – • – –
Dlouhá manžeta – – – • •
Certifi kace Oeko-tex 100 • • • • •
Oblast použití Pro všechny citlivé zahradní 

práce a péči o rostliny jako 
je vysazování, přesazování, 
sázení nebo hrabání

Pro zahradní práce a práce 
s půdou vyžadující dobrý 
úchop a ochranu před 
vlhkostí jako je sázení, od-
straňování plevele a hrabání

Pro veškeré práce s me-
chanickým a motorovým 
zahradním nářadím, např. se 
sekerami, nůžkami na živý 
plot a nůžkami na větve

Pro veškeré práce spojené 
s péčí o keře 

Pro práce spojené s péčí 
o růže a trnité rostliny

Zvláštnosti Pružný síťovaný materiál 
na zápěstích a hřbetech 
rukou a dodatečná absorpce 
potu díky fl eecu

Vodě odolný nitril na dlaních Pružný síťovaný materiál 
na zápěstích a hřbetech 
rukou a dodatečná absorpce 
potu díky fl eecu, vyztužení 
mezi palcem a ukazováčkem

Vyztužení mezi palcem 
a ukazováčkem

Aramidový materiál odolný 
vůči propíchnutí na dlaních 
a prstech
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Speciální nářadí

  GARDENA speciální nářadí 
Užiteční pomocníci – všestranné použití 
• Vytrhávač plevele – odstraňování plevele bez ohýbání

• Sběrač listí a trávy – pro sběr listí na velkých plochách

• Obruby záhonů i trávníků – čisté okraje

Název výrobku Obruba záhonů Obruba záhonů Obruba záhonů Obruba trávníku Obruba trávníku Obruba trávníku
Č. výrobku  530-20   532-20   534-20   536-20   538-20   540-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900846701 900846801 900846901 900847001 900847101 900847201
Baleno po ks / Paletová jednotka  6  / 192  6  / 144  6  / 96  6  / 192  6  / 144  6  / 96
Způsob balení 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná páska 4-barevná páska
Prodej / Info  –  –  –  –  –  – 
Délka 9 m 9 m 9 m 9 m 9 m 9 m
Výška 9 cm 15 cm 20 cm 9 cm 15 cm 20 cm
Oblast použití Zabraňuje rozšiřování a prorůstání kořenů
Materiál Kvalitní plast
Tloušťka materiálu 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Vytrhávač plevele

Moderní řešení pro snadné a účinné 
odstraňování plevele (především 
pampelišek).

Obruby záhonků

Čisté záhonky a okraje trávníků.

Sběrač listí a trávy

Hrabání, sběr a likvidace listí nebo 
zbytků po vertikutaci bez námahy.
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Speciální nářadí

Snadné odstranění vytrženého 
plevele – bez špinavých rukou.

Zapíchnout do půdy. Otočit doprava o 180°. Vytáhnout – a hotovo!

Název výrobku Vytrhávač plevele Sběrač listí a trávy
Č. výrobku 3518-20 3565-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970475001 967982701
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 36 1 / 6
Způsob balení  4-barevná informační karta 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – –
Oblast použití Pro jednoduché a účinné odstranění plevele

(především pampelišky) vestoje
Pro časově úsporné hrabání, sběr a likvidaci spadaného listí nebo zbytků 
po vertikutaci na velkých plochách bez námahy. Bez ohýbání zad nebo 
špinavých rukou

Materiál Vyrobený z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitní povlakované oceli, povlak 
duroplast

Vyroben z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitního hliníku

Pracovní šířka – 49 cm
Zvláštnosti 2 speciální nože (patentované) umožňují snadné vnikání do půdy a nena-

máhavé vytahování plevele. Speciálně tvarovaná rukojeť podporuje rotační 
přenos síly. S integrovanou funkcí vyhazování pro zajištění snadného odstra-
nění vytrženého plevele bez špinavých rukou. Nášlap usnadňuje zapíchnutí 
do půdy. 

Bez motoru, šetrný k životnímu prostředí. Snadné nastavení výšky pro 
přizpůsobení se povrchu.
Snadné odejmutí sběrného vaku. Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Kompaktní 
skladování.

180°
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ClickUp!
Celoroční lifestyle systém
GARDENA rozšiřuje moderní sortiment ClickUp! o několik nových 
prvků, které lze používat během celého roku.

Nové ClickUp! upevnění na balkon přináší ClickUp! celoroční lifestyle 
system na balkon. Unikátní dekorační systém můžete nyní snadno 
používat na balkoně! Naše dobře známá spojka na jedno kliknutí 
pracuje v upevnění na balkon stejně rychle a snadno jako na násadě 
ClickUp! Umožní vám skvělou kombinaci designu a chytré funkčnosti 
na balkóně nebo na zahradě. 

Pro zahradu, která vám poskytne...
... motýly
... oázu pro ptáky
... venkovní večerní zábavu
... příjemnou atmosféru

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

  Snadná výměna

pouhým zacvaknutím

click

a v zimě!

v létě...
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Název výrobku ClickUp! 
násada 1

ClickUp! 
upevnění na balkon 2

ClickUp! 
květináč

ClickUp! 
srážkoměr

Č. výrobku 11300-20 11410-20 11320-20 11340-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970496801 970536701 970496701 970496401
Baleno po ks / Paletová jednotka 5 / 140 3 / – 4 / 48 4 / 192
Způsob balení 4-barevná visačka 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – – – –
Materiál Násada z trvanlivého modřínového 

dřeva FSC® 100 % s pevným kopím 
z nerezové oceli

Velmi kvalitní plastový materiál 
odolný vůči mrazu a UV-záření

Vysoká kvalita, materiál PMMA 
odolný vůči mrazu (akrylátové sklo)

Vysoce transparentní, mrazuvzdorný 
materiál PMMA, vhodný pro mytí 
v myčce (akrylátové sklo)

Rozměry Ø 3,2 cm, výška: 117 cm 8,6 cm x 3,2 cm x 16 cm (D x Š x V) Ø 25 cm, výška: 15 cm Ø 8 cm, výška: 28,9 cm
Systémové připojení GARDENA ClickUp! zástrčná spojka, 

rychlé a snadné spojení bez viklání
GARDENA ClickUp! spojka na jedno 
kliknutí, rychlé, snadné a neviklavé 
spojení

GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! 
nebo ClickUp! upevnění na balkon

Aplikace Fixace do půdy Upevnění na balkon Vysazování rostlin Měření
Účel použití Stabilní základna pro ClickUp! 

system
Upevnění na balkon pro ClickUp! 
system

Pozvedne vaše rostliny na vyšší 
úroveň

Užitečná pomůcka pro sledování 
objemu dešťových srážek

Použití Používá se pro veškeré výrobky 
řady ClickUp! – možnost výměny 
příslušenství podle vaší momentální 
nálady nebo ročního období

Lze jej používat se všemi prvky 
ClickUp! – výměna jednotlivých 
prvků podle vaší nálady nebo 
ročního období

Květináč pro vysazování středně 
velkých rostlin nebo květin, možnost 
použití s násadou ClickUp! (není 
součástí balení)

Měření dešťových srážek za 24 ho-
din, možnost použití s násadou 
ClickUp! (není součástí balení)

Zvláštnosti Stabilní upevnění do země, třmeny 
pro snadné zapíchnutí do tvrdého 
podkladu

Upevnění na balkon pro hranaté 
balkonové zábradlí s rozměry 
1–6 cm a kulaté zábradlí o průměru 
do 5 cm, pouze horizontální použití, 
včetně pojistné pásky

Odvod vody s odkapávací drážkou, 
aby se zabránilo stékání vody 
po násadě

Srozumitelná a dobře čitelná 
stupnice od 0 do 120 l/m², snadné 
vyjmutí sběrné nádobky – pouze 
odpojit a vylít vodu

ClickUp! Celoroční lifestyle systém 

Zástrčná spojka 

S inovativním GARDENA ClickUp! systémem lze jednotlivé prvky velmi 
snadno vyměňovat. Praktický mechanismus One-Click vám umožní 
jednoduše, rychle a bezpečně připojit vaše dekorativní prvky. Spojka 
na jedno kliknutí funguje rychle a snadno jak u upevnění na balkon, 
tak u ClickUp! násady. 

Malý pomocník

Špička z nerezové oceli zajišťuje pevné a stabilní ukotvení do země. 
Díky kovovým třmenům velmi snadno zapíchnete násadu do podkladu 
a nebudete k tomu potřebovat žádné další nářadí.

Známka

1
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ClickUp! Celoroční lifestyle systém 

Název výrobku ClickUp! 
zahradní krbové svítidlo

ClickUp!
zahradní krbové svítidlo 1 – akce

ClickUp! 
hmyzí hotel 1

Č. výrobku 11360-20 11360-30 11370-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970496501 970507001 970496301
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 108 10 / 30 4 / 72
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton, 

násada se 4-barevnou visačkou
4-barevný displejový karton

Prodej / Info – Prodej pouze v displeji s 10 kusy –
Materiál Velmi kvalitní nerezový plech Velmi kvalitní nerezový plech Trvanlivé dřevo FSC® 100 %, plastové těleso pro 

dlouhou životnost a celoroční použití
Rozměry Ø 10 cm, výška: 36,3 cm Ø 10 cm, výška: 36,3 cm Hloubka: 11 cm, šířka: 14,9 cm, výška: 36,8 cm
Systémové připojení GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon
Aplikace Osvětlení Osvětlení Ochrana hmyzu
Účel použití Dopřejte vaší zahradě hřejivé osvětlení Dopřejte vaší zahradě hřejivé osvětlení Nabídněte hmyzu ve vaší zahradě 

bezpečné místo k životu
Použití Osvětlení ve vaší zahradě pomocí násady 

ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon 
a běžného oleje do svítilen (ani násada, ani olej 
nejsou součástí balení)

Osvětlení ve vaší zahradě pomocí násady 
ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon 
a běžného oleje do svítilen (ani násada, ani olej 
nejsou součástí balení)

Poskytněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečný 
domov, použijte k tomu násadu ClickUp! nebo 
ClickUp! upevnění na balkon (není součástí 
balení)

Zvláštnosti Nádržka o objemu 300 ml na běžně prodávaný 
olej do svítilen poskytne osvětlení po dobu 
min. 6 hodin, ochranu před větrem a deštěm 
zajišťuje plechové opláštění, včetně praktické 
lžíce pro uhašení plamene. Certifi kováno podle 
EN 14059:2002

Nádržka o objemu 300 ml na běžně prodávaný 
olej do svítilen poskytne osvětlení po dobu 
min. 6 hodin, ochranu před větrem a deštěm 
zajišťuje plechové opláštění, včetně praktické 
lžíce pro uhašení plamene. Certifi kováno podle 
EN 14059:2002

Různé přihrádky pro různé druhy hmyzu:
2x přihrádka pro divoké včely, 1x přihrádka pro 
motýly, 1x přihrádka pro berušky, vyvinuto podle 
nejnovější literatury

Obsah – 10x ClickUp! násada
10x ClickUp! zahradní krbové svítidlo

–

Známka

1
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ClickUp! Celoroční lifestyle systém 

Název výrobku ClickUp!
hmyzí hotel 1 – akce

ClickUp! 
krmítko pro ptáky

ClickUp!
krmítko pro ptáky 1 – akce

Č. výrobku 11370-30 11380-20 11380-30
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970506901 970496601 970507101
Baleno po ks / Paletová jednotka 10 / 30 3 / 69 10 / 30
Způsob balení 4-barevný displejový karton, 

násada se 4-barevnou visačkou
4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton, 

násada se 4-barevnou visačkou
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 10 kusy – Prodej pouze v displeji s 10 kusy
Materiál Trvanlivé dřevo FSC® 100 %, plastové těleso pro 

dlouhou životnost a celoroční použití
Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál 
PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)

Vysoce transparentní, mrazuvzdorný materiál 
PMMA, vhodný pro mytí v myčce (akrylátové sklo)

Rozměry Hloubka: 11 cm, šířka: 14,9 cm, výška: 36,8 cm Ø 15,2 cm, výška: 35 cm Ø 15,2 cm, výška: 35 cm
Systémové připojení GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon
Aplikace Ochrana hmyzu Krmení ptáků Krmení ptáků
Účel použití Poskytněte hmyzu ve vaší zahradě bezpečný domov Malá zahradní restaurace pro domestikované ptactvo Malá zahradní restaurace pro domestikované ptactvo
Použití Bezpečné místo k životu hmyzu ve vaší zahradě, 

možnost použití násady ClickUp! nebo ClickUp! 
upevnění na balkon

Krmítko pro domestikované malé ptactvo – 
pro umístění na zahradě a skladování běžného 
krmení pro ptáky, možnost použití s násadou nebo 
ClickUp! upevněním na balkon ClickUp! (není 
součástí balení)

Krmítko pro domestikované malé ptactvo – 
pro umístění na zahradě a skladování běžného 
krmení pro ptáky, možnost použití s násadou 
ClickUp! nebo ClickUp! upevněním na balkon

Zvláštnosti Různé přihrádky pro různé druhy hmyzu:
2x přihrádka pro divoké včely, 1x přihrádka pro 
motýly, 1x přihrádka pro berušky, vyvinuto podle 
nejnovějších poznatků, např. 10 cm dlouhé 
přihrádky, vyvrtané otvory, bez šišek

Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky 
(např. slunečnice)

Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky 
(např. slunečnice)

Obsah 10x ClickUp! násada
10x ClickUp! hmyzí hotel

– 10x ClickUp! násada
10x ClickUp! krmítko pro ptáky

Známka

1
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ClickUp! Celoroční lifestyle systém 

Název výrobku ClickUp! 
ptačí koupel 1

ClickUp! 
svícen

ClickUp! 
solární svítidlo

Č. výrobku 11420-20 11430-20 11440-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970536801 970536901 970537001
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / – 4 / – 3 / –
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – – –
Materiál Vysoce kvalitní plastový materiál odolný vůči 

mrazu
Horní část mísy skleněná, spodní část kovová HDPE

Rozměry Ø 26 cm, výška: 9,1 cm Ø 15,4 cm, výška: 19,7 cm Ø 11 cm, výška: 30,7 cm
Systémové připojení GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp! nebo ClickUp! upevnění na balkon
Aplikace Ptačí koupel Osvětlení Osvětlení
Účel použití Malé lázně pro zahradní ptáky Malé světlo ve tmě, útulná atmosféra ve vaší 

zahradě nebo na balkoně
Světlo, když jej potřebujete

Použití Ptačí koupel pro dometiskované zahradní malé 
ptactvo – umístění na zahradě nebo na balkoně, 
možnost použití buď ClickUp! násady nebo 
ClickUp! upevnění na balkon (není součástí balení)

Osvětlení na vaší zahradě nebo balkoně s využi-
tím svíček nebo čajových svíček (nejsou součástí 
balení) a ClickUp! násady nebo ClickUp! upevnění 
na balkon (není součástí balení)

Akumulace solární energie – zapne se automa-
ticky ve tmě (svítí přibližně 6 hodin)

Zvláštnosti – Vhodné pro svíčky do výšky 8 cm nebo čajové 
svíčky. Nastavitelná výška vnitřní podložky podle 
velikosti svíčky

V případě potřeby: snadno vyměnitelný a dobíjecí 
Ni-MH akumulátor (běžně dostupný Ni-mH AA 
2500 mAh 1,2 V).
Snadno odnímatelná horní část s přihrádkou pro 
akumulátor a solárním modulem

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

S GARDENA městským zahradničením si lze užít zahradní vášně i na nejmenším prostoru. Hledat zeleň ve městě? To už není nutné! 
GARDENA městské zahradničení přispívá zeleněj ším, pestřejším a zdravějším městům! A přímo před vaším prahem! 

GARDENA městské zahradničení

Zeleň i na tom nejmenším prostoru

Terasy / střešní zahrady / malé zahrady (20 – 50 m2)
• Průměrná velikost 20 – 50 m2

• Hodně rostlin v květináčích a truhlících
• Velmi omezený prostor pro skladování
• Obvykle dostupný zdroj vody
• Soukromé útočiště

Balkony (5 – 30 m2)
• Extrémně omezený prostor
• Většinou rostliny v květináčích a truhlících
• Minimální prostor pro skladování – nutnost kompaktního 

a úsporného skladování
• Zdroj vody spíš výjimečně
• Maličká idylka
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Balkony a terasy

Sázení a péče o rostliny
Rostliny promění váš balkon nebo terasu na zelenou oázu

Sázení
Nářadí a rukavice pro malé zahrádky – 
pro snadné sázení a přesazování.

Péče o rostliny
Nástroje na stříhání – abyste udrželi vaše 
rostliny ve formě.
Postřikovače a tlakové postřikovače – 
užitečné nářadí pro jemné zavlažování 
např. semen a sazenic a pro postřik 
hnojivem.

Čištění
Ruční vysavač – abyste měli svůj balkon 
vždy čistý a uklizený.

Díky správným zahradním výrobkům bude péče o zdraví vašich rostlin bez námahy a snadná.
GARDENA nabízí
- velmi kvalitní výrobky a pevné materiály s dlouhou životností
- chytré a snadné řešení uskladnění s jedinečným designem výrobků

Název výrobku Rukavice pro sázení a práci 
s půdou, velikost S

Rukavice pro sázení a práci 
s půdou, velikost M

Rukavice pro sázení a práci 
s půdou, velikost L

Rukavice pro sázení a práci 
s půdou, velikost XL

Č. výrobku 11510-20 11511-20 11512-20 11513-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970470701 970470801 970470901 970471001
Baleno po ks / Paletová jednotka  6 párů  / 1152  6 párů  / 1152  6 párů  / 1152  6 párů  / 1152
Způsob balení  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info  –  –  –  – 
Více informací o výrobku na straně 241 241 241 241
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Balkony a terasy

Balkony a terasy

Název výrobku Sada nářadí pro balkony s boxem 2 Nářadí pro balkony – sada  Nůžky SchnippSchnapp 1,2

Č. výrobku 8970-20 8974-20 8704-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967097001 967694201 966433701
Baleno po ks / Paletová jednotka 2 / 78 5 / 340  10  / 2 000
Způsob balení 4-barevný informační rukáv 4-barevná výrobková karta  4-barevná informační karta 
Prodej / Info – Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Materiál Litý hliník a vysoce kvalitní plast Litý hliník a vysoce kvalitní plast Speciálně broušené ostří
Ergonomicky tvarovaná rukojeť • • •
Rukojeť s měkkými prvky • • •
Oblast použití Sázení a přesazování, kypření, stříhání květin a byli-

nek, zametání nečistot na balkonech a terasách
Sázení a přesazování, provzdušňování půdy Praktické univerzální nůžky pro kuchyň i zahradu. 

Ideální pro stříhání květin, bylinek, provazů, 
vázacího drátu, kartonu, plastu atd.

Zvláštnosti Sada nářadí určená především pro použití 
na balkonech a terasách. Kompletně s boxem 
pro skladování

– Vhodné pro leváky i praváky

Název výrobku Jemný postřikovač 0,45 l Postřikovač 0,75 l Postřikovač 1 l Postřikovač 1 l 
EasyPump

Tlakový postřikovač 1,25 l

Č. výrobku 11102-20 11110-20 11112-20 11114-20 11120-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970476801 970476901 970462701 970477501 970461301
Baleno po ks / Paletová jednotka 12 / 216 6 / 180 6 / 156 4 / 156 4 / 96
Způsob balení 4-barevná visačka 4-barevná visačka 4-barevná visačka 4-barevný informační rukáv 4-barevná visačka
Prodej / Info –  – – –  – 
Více informací o výrobku na straně 236 236 236 236 237

25** J
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Balkony a terasy

Název výrobku Sada ručního nářadí Comfort – akce Základní sada nářadí – akce
Č. výrobku 8964-30 12201-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970444701 970446101
Baleno po ks / Paletová jednotka 18 / 72 15 / 90
Způsob balení Atraktivní dárkové balení 4-barevná informační karta
Prodej / Info Prodej pouze v displeji s 18 kusy Prodej pouze v displeji s 15 kusy
Více informací o výrobku na straně 216 182

Balkony a terasy

Název výrobku Akumulátorový venkovní 
vysavač EasyClean Li

Akumulátorový venkovní 
vysavač EasyClean Li
– sada (vč. držáku na zeď)

Akumulátorová sekačka 
HandyMower 22/18V P4A 
– sada k okamžitému použití

Akumulátorová sekačka 
HandyMower 22/18V P4A 
– bez akumulátoru

Č. výrobku 9339-20 9340-20 14620-20 14620-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967853701 967853801 970510801 970510901
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 48 1 / 32 1  / 8 1  / 8
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  –  – – –
Materiál Vysoce kvalitní plast Vysoce kvalitní plast Vysoce kvalitní plast Vysoce kvalitní plast
Oblast použití Pro vnitřní i venkovní použití – vysává mokré i suché, jemné, hrubé 

a vlhké nečistoty
Perfektní pro malé zahrady s trávniky do rozlohy 50 m²

Obsah Vč. nabíječky (akumulátor je 
integrován do výrobku),
vč. EPA fi ltru na hrubé nečistoty,
vč. dlouhé štěrbinové hubice,
vč. kartáčové hubice

Vč. nabíječky,
vč. držáku na zeď s integrovanou 
nabíjecí stanicí (akumulátor je 
součástí výrobku),
vč. EPA fi ltru na hrubé nečistoty,
vč. dlouhé štěrbinové hubice,
vč. kartáčové hubice

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

–
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Zavlažování 
GARDENA řešení zavlažování nabízí různé výrobky 
pro různé podmínky, dokonce i když na balkoně nebo terase 
není k dispozici přípojka na vodu

Mobilní zavlažování

Automatické zavlažování

Přípojka na vodu není k dispozici
GARDENA přípojka na vnitřní vodovodní kohoutek poskytuje 
spolehlivé a pružné napojení na vnitřní vodovodní kohoutek 
pomocí dílů Original GARDENA system.

Přípojka na vodu není k dispozici
GARDENA solární zavlažování AquaBloom a automatické 
zavlažování pro balkony jsou řešeními pro automatické 
zavlažování rostlin na balkonech a terasách s elektrickou 
přípojkou nebo bez ní.

Přípojka na vodu je k dispozici
Široký sortiment hadic a zavlažovačů zajišťuje perfektní 
příslušenství pro zavlažování pro všechny účely použití.

Přípojka na vodu je k dispozici
Startovací sady Micro-Drip-System pro květináče a květinové 
truhlíky zaručují ideální vstup do světa automatických 
zavlažovacích systémů.
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Název výrobku  Spirálová hadice 10 m 1 – sada 1  Box na hadici 10 m – sada 1 city gardening balkonová sprcha
Č. výrobku  4647-20 18400-20 18405-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901074901 967089201 967909101
Baleno po ks / Paletová jednotka  4  / 72 1 / 24 5 / 360
Způsob balení 4-barevná displejová krabice  4-barevný displejový karton 4-barevná informační karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení –  Prodej pouze v kompletním balení 
Průměr 9 mm 11 mm –
Délka 10 m 10 m –
Stopka proti odkapávání – • –
Zvláštnosti Spirálová hadice se po použití automaticky 

navine zpět
Lehký a kompaktní, integrované držadlo, se 
zaklapávací klikou

Ideální pro zavlažování rostlin na balkonech, extra 
jemný proud díky sníženému průtoku vody, pulsní 
spouštěč s automatickým blokovacím systémem

Obsah Kompletní se systémovými díly Original GARDENA 
System a postřikovací sprchou

Kompletní s velmi kvalitní hadicí o délce 10 m, 
připojovací hadicí, díly Original GARDENA system 
a postřikovačem

–

Balkony a terasy

Balkony a terasy

Název výrobku  Adaptér pro vnitřní vodovodní 
kohoutky 1

Textilní hadice LianoTM 10 m 
– sada

Držák TapFix na hadici 
LianoTM TapFix 2

Spirálová hadice 7,5 m 1

Č. výrobku 18210-20 18425-20 18590-20 18401-20

EAN kód

Husqvarna obj. č. 967980601 967970901 970547701 967089301
Baleno po ks / Paletová jednotka  10   / 800 6 / 120 4 / 100 1 / 36

Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevná informační návlek

Prodej / Info – – – –

Průměr – 13 mm (1/2") – 9 mm

Délka – 10 m – 7,5 m
Zvláštnosti Original GARDENA system lze velmi 

rychle připojit a odpojit po výměně 
sprchové hlavice

Neobsahuje ftaláty (<0,1 %), kad-
mium, olovo a baryum (<0,1 %),  
Odolná vůči UV a mrazu, odpuzuje 
nečistoty, šetrné opláštění ideální 
pro citlivé povrchy

Instalace bez použití nářadí, bez po-
škození nebo poškrábání zdí, odolná 
vůči UV-záření a mrazu, otvor pro 
uskladnění na zadní straně

S integrovaným držákem hadice. 
Snadné a kompaktní skladování. 
Spirálová hadice se po použití vrátí 
do původního tvaru

Obsah – Kompletní s díly Original GARDENA 
system, sprchou a šroubením 
č. v. 18202 / 5305 a 18200

Kompletní s adaptéry pro vodovodní 
kohoutky 1/2", 3/4" a 1"

Kompletní s díly Original GARDENA 
system a sprchou

Více informací o výrobku na straně 16 64 53 –

Balkony a terasy

Balkony a terasy

1

1

2
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Balkony a terasy

Název výrobku Automatické zavlažování pro 5–6 m květinových truhlíků Zavlažování o dovolené – sada
Č. výrobku  1407-20 13366-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900916701 970548801
Baleno po ks / Paletová jednotka  3  / 108 3 / –
Způsob balení  4-barevný displejový karton 4-barevný informační návlek
Prodej / Info  –  – 
Nutnost elektrické přípojky • •
Nutnost vodní přípojky – –
Více informací o výrobku na straně 102 102

Balkony a terasy

Název výrobku Solární zavlažování AquaBloom 
– sada 2

Solární zavlažování AquaBloom 
– sada – akce 2

Solární zavlažování AquaBloom 
se zásobníkem – sada

Zásobník na vodu 1

Č. výrobku 13300-20 13300-34 13301-20 13367-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967999001 970443301 970548701 970548601
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 72 12 / 48 3 / – 3 / –
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 4-barevný informační návlek 4-barevná nálepka
Prodej / Info – Pouze v displeji s 12 kusy – –
Nutnost elektrické přípojky – – – –
Nutnost vodní přípojky – – – –
Více informací o výrobku na straně 102 102 103 103

Balkony a terasy

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
ing

  

Every
drop

counts.

1

2020
innovative product 

2
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Startovací sady pro rostliny v květináčích

Název výrobku Startovací sada pro rostliny v květináčích M Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou
Č. výrobku 13001-20 13002-20
EAN kód

4 078500 018388 4 078500 018401

Husqvarna obj. č. 967039401 967039501
Baleno po ks / Paletová jednotka  3  / 30  2 / 24
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton
Prodej / Info  –  – 
Použití Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky Pro 7 květinových nádob nebo 3 květinové truhlíky
Obsah 1 základní přístroj

15 m pokládací trubky
1 T-kus 13 mm (1/2")
10 m rozdělovací trubky
7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h
9 regulovatelných řadových kapačů 
10 redukčních T-kusů l/h
2 uzavírací zátky 13 mm (1/2")
3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")
10 držáků trubky 13 mm (1/2")
15 držáků trubky 4,6 mm (3/16")
1 čisticí jehla

1 zavlažovací počítač Flex Control (č. v. 1890-29)
1 základní přístroj
15 m pokládací trubky
1 T-kus 13 mm (1/2")
10 m rozdělovací trubky
7 regulovatelných koncových kapačů 0–10 l/h
9 regulovatelných řadových kapačů 
10 redukčních T-kusů l/h
2 uzavírací zátky 13 mm (1/2")
3 uzavírací zátky 4,6 mm (3/16")
10 držáků trubky 13 mm (1/2")
15 držáků trubky 4,6 mm (3/16")
1 čisticí jehla

Možnost rozšíření • •
Automatické zavlažování – Včetně zavlažovacího počítače Flex Control (č. v. 1890-29)

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
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Bydlení a dekorace
Balkony a terasy jsou ideálními místy pro trávení volného času venku 
a pro vytvoření místa pro relaxaci

GARDENA řešení pro venkovní ochlazení – poskytuje osvěžení v horkých letních dnech
• Jemná mlha – pro pohodlné ochlazení bez toho, abyste byli mokří
• Snadná instalace – na balkonech nebo terasách pod slunečníky nebo stany
• Flexibilní použití – kompatibilní s díly Original GARDENA system
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Balkony a terasy

Název výrobku Mlhovací hadice – sada Mlhová tryska Mlhovací hadice Automatic – sada
Č. výrobku 13135-20 13136-20 13137-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967692901 967693001 967940501
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 144 6 / 630 2 / 36
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevná blistrová karta  4-barevný displejový karton
Prodej / Info – – –
Použití Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých 

letních dnech ochlazení venkovních prostor. 
Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové 
trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše 
nainstalovat na balkoně, terase, pod sluneční-
kem a v otevřených stanech nebo párty stanech. 
Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS 
šroubení na vodovodní kohoutek

Pro osvěžení a snížení teploty za horkých letních 
dnů. Náhradní mlhové trysky jsou používány se 
sadami č.v. 13135, 13137

Mlhovací hadice – sada zajišťuje v horkých 
letních dnech ochlazení venkovních prostor. 
Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové 
trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše 
nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem 
a v otevřených stanech nebo párty stanech. 
Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS 
šroubení na vodovodní kohoutek. Se zavlažovacím 
počítačem EasyPlus lze nastavit délku a frekvenci 
osvěžující mlhy

Obsah 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 
7 mlhových trysek (vč. 1 mlhové trysky se 
stopspojkou), 13 dvojitých upevňovacích svorek, 
13 šroubů, spojka s regulačním ventilem 
a rychlospojka

3 náhradní mlhové trysky Zavlažovací počítač EasyPlus, 10 m hadice s vnitř-
ním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek (včet-
ně 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 šroubů, 
spojka s regulačním ventilem a rychlospojka

Průtok vody 13 l/h 1,9 l/h 13 l/h
Použití Možnost prodloužení dalšími sadami č. v. 13135, 

13137
S č. v. 13135, 13137 Možnost prodloužení dalšími sadami č. v. 13135, 

13137
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NatureUp!
Systém vertikálních zahrad
Zahrady ve městech momentálně rostou směrem nahoru
Na balkonech, terasách, dvorech a na malých zahrádkách. NatureUp! Jedná se o „zelenou výzvu 
k akci“ v centrech měst.

Posláním je pěstovat rostliny na malých prostorech, a tím přispět k hezčímu, zelenějšímu 
a pestřejšímu městu.
Chcete si okamžitě užít zelenou zahradu? Vytvořte si zelený ráj právě teď přímo u vašeho prahu, ať je 
to váš balkon, terasa nebo vstupní dveře. Dnes můžete zpravidla vidět zeleň a květiny růst horizon-
tálně. Ovšem všude, kde je to možné, dobývá i svislé prostory. K tomu můžete využít místa, která 
předtím nebyla nikdy osázena. Městské oázy se vytváří v úrovni očí a nosu na nejmenších prosto-
rech. Doplnit zeleň je velmi snadné pomocí praktických designových prvků na zeď.

To je důvod, proč vznikl systém NatureUp! Je to „zelená výzva k akci“
• Přetvoří nejmenší prostor na pohodovou oázu s květinami, bylinkami a zeleninou
• Nabízí možnosti nového designu
• Udělá dojem svým chytrým designem
• Moderní ochrana soukromí
• Umožňuje inteligentní zavlažování
• Je odolný vůči povětrnostním vlivům

Držák na zeď

Držák na zeď včetně šroubů 
a úchytek. Truhlík lze snadno 
pověsit na zeď podobně jako 
obrázek. 

Modulární konstrukce

Snadná instalace a demontáž 
díky spojovacím prvkům. 
Možnost změn a rozšíření. 
Lze jej fl exibilně rozšířit 
doprava, doleva, nahoru 
a za roh.

Snadná montáž

Jednotlivé moduly lze snadno 
připojovat k sobě bez použití 
nářadí. 
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NatureUp! Systém vertikálních zahrad

Název výrobku NatureUp!
Základní vertikální sada

NatureUp!
Základní rohová sada

Č. výrobku 13150-20 13153-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967693101 967693201
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 15 1 / 72
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton
Prodej / Info – –
Použití Pro vertikální zeleň na balkonech, terasách a vnitřních dvorech
Obsah 3 vertikální truhlíky na rostliny, 3 víka, 1 dno, 12 klipů 3 rohové truhlíky pro rostliny, 3 víka, 1 dno, 6 klipů, 2 upevnění, 

16 ocelových hřebíků
Požadovaný prostor (d x š) 65 cm x 15 cm 17 cm x 17 cm
Počet rostlin Pro 9 rostlin Pro 3 rostliny
Rozměry (d x š x v) cca 65 cm x 15 cm x 54 cm 17 cm x 17 cm x 54 cm
Rozšíření Pomocí 13150-20 nebo 13153-20
Automatické zavlažování S GARDENA zavlažovacím počítačem (volitelně) a zavlažovacími sadami NatureUp! 

Název výrobku NatureUp!
Vertikální držák na zeď 

NatureUp!
Rohový držák na zeď

 NatureUp!
Spojovací klip

NatureUp!
Upevnění

Č. výrobku 13162-20 13163-20 13164-20 13166-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967693801 967693901 967694001 967694301
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 168 3 / 168 10 / 1 320 10 / 1 080
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info – – – –
Použití Na pověšení až 3 vertikálních 

truhlíků, maximálně až 6 truhlíků, je 
zapotřebí 2x 13162-20

Na pověšení 3 rohových truhlíků 
do rohu nebo 6 rohových truhlíků 
v uspořádání do půlměsíce 180°

Na vzájemné propojení vertikálních 
a/nebo rohových truhlíků

Fixace a stabilizace vertikálních 
a rohových truhlíků na zdi nebo 
na vertikální plochy

Obsah 1 držák na zeď, 2 šrouby, 2 hmož-
dinky, 4 upevnění, 16 ocelových 
hřebíků

2 dna, 3 klipy, 8 upevnění, 
32 ocelových hřebíků

8 klipů 4 upevnění s oboustrannou lepicí 
páskou Premium, 16 kalených 
ocelových hřebíků

Rozměry (d x š x v) cca 18,2 x 13,3 x 8,9 cm
(držák na zeď)

– – 5,0 x 5,0 x 0,8 cm

8 x
3 x

32 x

1 x 8 x 4 x1 x

16 x16 x
4 x
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NatureUp! Systém vertikálních zahrad

Název výrobku NatureUp!
Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek

Č. výrobku 13156-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967693301
Baleno po ks / Paletová jednotka 3 / 150
Způsob balení  4-barevný displejový karton
Prodej / Info –
Použití Pro zavlažování až 27 rostlin resp. 9 vertikálních truhlíků s přípojkou vody
Obsah   1 základní přístroj 1000,

  1 uzavírací ventil 4,6 mm (3/16“),
  6 konektorů 4,6 mm (3/16“),
  7 T-kusů 4,6 mm (3/16“),
  1 křížový kus 4,6 mm (3/16“),
  2 L-kusy 4,6 mm (3/16“),
10 zátek 4,6 mm (3/16“),
  9 kapacích trubek 65 cm,
  8 rozdělovacích trubek 15,5 cm,
  1 rozdělovací trubka 150 cm (všechny trubky 4,6 mm (3/16“)

Počet rostlin Pro 27 rostlin
Automatické zavlažování S GARDENA zavlažovacím počítačem
Odběr vody na kapač 1,6 l/h
Použití Pro propojení mezi vodovodním kohoutkem a základním přístrojem 1000 doporučujeme použít díly Original Gardena System

Wa
ter

 Efficient Solutions     

  gardena.com/cleverwater
ing

  

Every
drop

counts.
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  GARDENA náhradní díly
Náhradní díly pro všechny druhy zahradního nářadí

  Pro Original GARDENA 
System 

  Pro tlakové postřikovače   Pro zavlažování   Pro nůžky 

  Pro pilky Pro trimmery  Pro péči o trávník   Pro akumulátorové  přístroje 

Náš kompletní sortiment náhradních dílů najdete na www.gardena.com
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Original GARDENA System

Název výrobku Sada těsnění Sada těsnění Profi -System sada těsnění Adaptér
Č. výrobku  1124-20  1125-20  2824-20  5305-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900895201 900895301 901021201 901082601
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 4080  10  / 4080  10  / 4800  6  / 1728
Způsob balení  4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Šroubení č. v. 18201, 18241 Šroubení č. v. 18202, 18242 Profi -System šroubení 

č. v. 2801-20 a 2802-20
–

Obsah 1 ploché těsnění, 
3 O-kroužky

3 O-kroužky a 1 ploché těsnění 3 O-kroužky a ke každému 1 ploché 
těsnění pro č. v. 2801, 2802

–

Oblast použití – – – K přechodu z vnitřního závitu 
33,3 mm (G 1") na vnější závit 
26,5 mm (G 3/4")

Název výrobku Ploché těsnění Ploché těsnění Ploché těsnění O-kroužek
Č. výrobku  5300-20  5301-20  5302-20  5303-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901082101 901082201 901082301 901082401
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / 1 560  10  / 1 560  10  / 4 080  10  / 4 080
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Vhodné pro Šroubení Original GARDENA 

System, č. v. 901/2901, 18201, 
18241, šroubení Profi -System 
č. v. 2801 a 2-cestný ventil, 
č. v. 938

Šroubení Original GARDENA 
System, č. v. 902/2902, 18202, 
18242, šroubení Profi -System 
č. v. 2802 a 2-cestný ventil, 
č. v. 940

Šroubení Original GARDENA 
System, č. v. 900/2900, 18200, 
18240, impulzní zalévací tyč, 
č. v. 949 a hnojicí zalévací tyč, 
č. v. 1149

Všechny přípojky Original GARDENA 
System, jako jsou např. zástrčné 
systémové díly, postřikovače, 
sprchy, zavlažovače

Obsah 5 plochých těsnění 3 plochá těsnění 3 plochá těsnění 5 O-kroužků

Original GARDENA System
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Zavlažování

Zavlažování / Tlakové postřikovače

Název výrobku O-kroužek pro box 
na ventily

Spojovací pouzdro 
dlouhé pro box 
na ventily

Spojovací pouzdro 
krátké pro box 
na ventily

Svorka, kompl. 
pro adaptér

Zavlažovací ventil
1" 9 V

Šroubení 
se stopspojkou 
pro vodní zásuvku

Č. výrobku 5314-20 5315-20  5319-20  5326-20 1251-20  5327-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970584401 970584501 970584601 970584701 900902001 970584801
Baleno po ks / Paletová jednotka  10  / – 4 / – 4 / –  10  / – 2 / 264 10  / –
Způsob balení 4-barevná displejová 

karta
4-barevná displejová 
karta

4-barevná displejová 
karta

4-barevná displejová 
karta

4-barevná displejová 
karta

4-barevná displejová 
karta

Prodej / Info Prodej pouze 
v kompletním balení

Prodej pouze 
v kompletním balení

Prodej pouze 
v kompletním balení

Prodej pouze 
v kompletním balení

Prodej pouze 
v kompletním balení

Prodej pouze 
v kompletním balení

Vhodné pro Box na ventil V1, 
č. v. 1254, 
box na ventily V3, 
č. v. 1255

Box na ventil V1, 
č. v. 1254, 
box na ventily V3, 
č. v. 1255

Box na ventil V1, 
č. v. 1254, 
box na ventily V3, 
č. v. 1255

Adaptérový kus 
(G 3/4", G1"), 
č. v. 1513-20, 
adaptérový kus 
(G 3/4", G1"), 
č. v. 1513-27

Zavlažovací ventil 9 V
Bluetooth®, 
č. v. 1285, 
řídící jednotka 9 V
Bluetooth®, 
č. v. 1287, 
řídící jednotka 9 V, 
č. v. 1250

Vodní zástrčka, 
č. v. 8254, 
vodní zásuvka, 
č. v. 8250, 8266

Obsah 4 O-kroužky 1 spojovací pouzdro 1 spojovací pouzdro 1 svorka 1 ventil 1 stopventil pro vodní 
zásuvku

Název výrobku Rozprašovací tryska 5 – 360° Stopventil pro vodní zásuvku
Č. výrobku  5337-20  5797-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901084701 901094201
Baleno po ks / Paletová jednotka 10  / 1920  4 / 1152
Způsob balení 4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Výsuvný zadešťovač č. v. 1569-29, 1566-29 Vodní zásuvka, č. v. 2797
Dosah 2,5 – 5 m –
Zavlažovaný sektor 5 – 360° –
Vlastnosti Nastavitelný průtok vody –
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Nůžky

Nůžky

Název výrobku Pružina pro nůžky na vinnou révu Pružina pro nůžky na vinnou révu Přítlačná pružina
Č. výrobku  5352-20  5359-20  5379-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901085301 901085701 966661301
Baleno po ks / Paletová jednotka 10  / 1 560  10  / 1 560 10  / 1 560
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení 
Vhodné pro Nůžky na stromy a vinnou révu, č. v. 343 a za-

hradní nůžky, č. v. 609
Zahradní nůžky, č. v. 607, 608, 617, 618, 8701, 
8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793

Zahradní nůžky, č. v. 8707, 8754, 8755, 8757, 
8759, 12202, 12203

Název výrobku Nože k nůžkám na trávu 
a keře

Nože na keře Nože na trávu a keře Nože na keře 12,5 cm Nože na keře 18 cm

Č. výrobku 9862-20 9863-20  2340-20  2342-20  2343-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967909601 967909501 966641301 966641401 966646101
Baleno po ks / Paletová jednotka 4 / 480 4 / 448  4  / 576  4   / 456  4   / 320
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním 

balení
 Prodej pouze v kompletním 
balení

 Prodej pouze v kompletním 
balení

 Prodej pouze v kompletním 
balení

 Prodej pouze v kompletním 
balení

Vhodné pro Akumulátorové nůžky 
č. v. 9853, 9854, 9855, 
9856, 9857, 9858

Akumulátorové nůžky 
č. v. 9853, 9854, 9855, 
9856, 9857, 9858

Akumulátorové nůžky 
č. v. 8898, 8895, 8897, 
8887, 8885, 8887, 8890, 
8893

Akumulátorové nůžky 
č. v. 8898, 8895, 8897, 
8887, 8885, 8887, 8890, 
8893

Akumulátorové nůžky 
č. v. 8898, 8895, 8897, 
8887, 8885, 8887, 8890, 
8893

Šířka střihu 8 cm – 8 cm – –
Délka střihu – 12 cm – 12,5 cm 18 cm
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Název výrobku Náhradní pilový list Řetěz na pilu Lišta/řetěz na pilu – sada
Č. výrobku  5358-20  4049-20  4048-20 
EAN kód

          
Husqvarna obj. č. 901085501 585227201 585227301
Baleno po ks / Paletová jednotka  5   / 7020  5   / 1275  3   / 459
Způsob balení Balení v blistru Balení v blistru Balení v blistru
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Pila, č. v. 691 Vyvětvovací pilka, č. v. 8866, 8868 Vyvětvovací pilka, č. v. 8866, 8868
Vlastnosti – Řetězová pila 8"/ 20 cm

Rozteč řetězu 3/8"
Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1 mm)

Lišta/řetězová pila – sada 8"/ 20 cm
Rozteč řetězu 3/8"
Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1 mm)

Nůžky

Pily

Název výrobku Sada nožů na trávu Sada nožů na trávu
Č. výrobku  2345-20  2346-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 900986201 900986301
Baleno po ks / Paletová jednotka  5   / 1260  5   / 1260
Způsob balení  4-barevný obal  4-barevný obal
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Nůžky na okraje trávníku, č. v. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 

a nůžky na keře, č. v. 8818, 8824
Nůžky na okraje trávníku, č. v. 8804, 8805, 2510, nůžky na trávu 8830 
a nůžky na keře, č. v. 8820, 8825

Šířka střihu 8 cm 10 cm
Délka střihu – –
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Péče o trávník / Náhradní nože

Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž
Č. výrobku 4104-20 4105-20
EAN kód

967263501 970449101
Baleno po ks / Paletová jednotka 3   / 420 3 / 990
Způsob balení  Jednotlivé balení Jednotlivé balení
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro Akumulátorová sekačka, č. v. 5041 Akumulátorová sekačka HandyMower č. v. 5023, 14620

Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž
Č. výrobku  4016-20  4017-20 
EAN kód

585207001 585206901
Baleno po ks / Paletová jednotka  3   / 432  3   / 432
Způsob balení  Jednotlivé balení  Jednotlivé balení
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení 
Vhodné pro Elektrická sekačka, č. v. 4075, 5037 Elektrická sekačka, č. v. 4076, 5042

Název výrobku Náhradní nůž Náhradní nůž Náhradní nůž
Č. výrobku 4100-20 4101-20 4103-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967101701 967101801 591185901
Baleno po ks / Paletová jednotka 3   / 480 3   / 360 3 / 432
Způsob balení  Jednotlivé balení  Jednotlivé balení  Jednotlivé balení
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení 
Vhodné pro Akumulátorová sekačka, č. v. 5033, 5039, 14621 Elektrická sekačka, č. v. 5034, 4074 Akumulátorová sekačka, č. v. 5038

Péče o trávník / Náhradní nože

Péče o trávník / Náhradní nože
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Příslušenství k robotickým sekačkám

Příslušenství k robotickým sekačkám

Název výrobku  Ohraničující  vodič 150 m  Ohraničující  vodič 50 m Sada pro opravu ohraničujícího vodiče
Č. výrobku  4088-60  4058-60  4059-60
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966809602 967104802 967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka  1 / 198 1  / 300  1  / 400
Způsob balení  4-barevný displejový kotouč  4-barevná blistrová karta 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info – – –
Použitelné pro Všechny GARDENA robotické sekačky

Název výrobku Náhradní žací břity Spojky / konektory Skoby
Č. výrobku  4087-20   4089-20   4090-20  
EAN kód

Husqvarna obj. č. 966809501 966809701 966809801
Baleno po ks / Paletová jednotka  5  / 1470  5  / 1470  2  / 200
Způsob balení  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta  4-barevná blistrová karta 
Prodej / Info – – –
Použitelné pro Všechny GARDENA robotické sekačky
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Trimmery

Název výrobku Náhradní cívka se strunou Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku  5365-20  5366-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901086301 901086501
Baleno po ks / Paletová jednotka  6   / 1470  6   / 1470
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Délka struny 6 m 2 x 5 m
Vhodné pro Turbotrimmer, č. v. 2402 Turbotrimmer, č. v. 2403

Název výrobku Náhradní nožíky RotorCut Náhradní cívka se strunou Náhradní cívka se strunou Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku  5368-20   5306-20   5307-20   5308-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901086901 901082701 901082801 901082901
Baleno po ks / Paletová jednotka  6   / 936  6   / 1440  6   / 1428  6   / 630
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton 4-barevná blistrová karta
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení  Prodej pouze v kompletním balení 
Průměr struny – 1,5 mm 1,6 mm 2,0 mm
Délka struny / obsah 20 nožů 10 m 6 m 2x 3 m
Vhodné pro následující trimmery Turbotrimmer, č. v. 9823, 9825, 

8840, 8841, 2417, 9876, 9822, 
9878, 14700, 14701

Turbotrimmer, č. v. 8844 (SmallCut 
300), 8845 (SmallCut 300 Accu),
9824 (EasyCut Li-18/23)

Turbotrimmer, č. v. 9805, 9806, 
9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 
8847, 8848, 9870, 9872, 9874

Turbotrimmer, č. v. 8851, 8852

Název výrobku Kryt Kryt
Č. výrobku  5342-20  5344-20 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 535275701 535276001
Baleno po ks / Paletová jednotka  6   / –  6   / –
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info  Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení 
Vhodné pro Turbotrimmer, č. v. 9805, 9806, 9827 Turbotrimmer, č. v. 9870, 9872, 9874

Trimmery



NÁHRADNÍ DÍLY270

Akumulátorová technologie

Akumulátorová technologie

Název výrobku Systémový akumulátor P4A
PBA 18V/45 

Systémový akumulátor P4A
PBA 18V/72

Rychlonabíječka P4A 
AL 1830 CV

Č. výrobku 14903-20 14905-20 14901-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970508501 970508601 970508301
Baleno po ks / Paletová jednotka  2   / 620 2 / 448 1 / 288
Způsob balení  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton  4-barevný displejový karton 
Prodej / Info Prodej pouze v kompletním balení Prodej pouze v kompletním balení –
Akumulátorová technologie Li-Ion Li-Ion –
Výkon akumulátoru 18 V 18 V 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah 4,0 Ah –
Plné nabití pomocí AL 1830 CV 60 min 95 min –
Připraven na 80 % nabití pomocí 
AL 1830 CV

40 min 64 min –

Indikátor stavu nabití – – –
Hmotnost 360 g 600 g 400 g
Vhodné pro následující výrobky Č. v. 14600, 14602, 14620, 14621, 14700, 14701, 14730, 14731, 14732, 14770, 14800, 14890 PBA 18V akumulátory a 14902, 14903, 14905

Název výrobku Náhradní akumulátor BLi-40/100 Rychlonabíječka QC40
Č. výrobku 9842-20 9845-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 967057901 582181001
Baleno po ks / Paletová jednotka 1 / 288 1 / 264
Způsob balení 4-barevný displejový karton 4-barevný displejový karton
Prodej / Info – –
Akumulátorová technologie Li-Ion –
Výkon akumulátoru maximální / 
nominální

40 V / 36 V –

Kapacita akumulátoru 2,6 Ah –
Čas nabíjení – BLi-40/100 cca 1 h 30 min

BLi-40/160 cca 2 h 20 min
POWER info ukazatel stavu nabití • –
Hmotnost 700 g –
Vhodné pro Všechny výrobky s GARDENA akumulátorovou technikou 40 V: sekačka 

č. v. 5033, 5038, 5041, nůžky na živý plot č. v. 9860, trimmer č. v. 9827, 
 zahradní vysavač / foukač č. v. 9338

Č. v. 9842, 9843 
(akumulátorová technologie 40 V)
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0241-20 Nástěnný držák na hadici 53

0420-20 combisystem-sypací vozík 221, 233

0431-20 Ruční sypač M 232

0432-20 Sypací vozík L 233

0436-20 Sypací vozík XL 233

0530-20 Obruba záhonů 242

0532-20 Obruba záhonů 242

0534-20 Obruba záhonů 242

0536-20 Obruba trávníku 242

0538-20 Obruba trávníku 242

0540-20 Obruba trávníku 242

0931-50 Spojka 20

0934-50 Y-kus 20

0940-20 2-cestný ventil 15

0958-30 Zahradní sprchy – akční nabídka 33

0959-20 Zahradní sprcha duo 33

0960-20 Zahradní sprcha trio 33

0969-20 Rozprašovací zavlažovač Classic – akce 35

0972-20 Rozprašovací zavlažovač 35

0988-20 Ruční kartáč na drhnutí 45

0989-20 Mýdlové tyčinky 45

0990-20 Mycí kartáč – akce 45

0995-20 Hadicový zavlažovač 40

0996-20 Hadicový zavlažovač 40

0998-50 Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 15

1124-20 Sada těsnění 263

1125-20 Sada těsnění 263

1169-20 Zavlažovací hodiny 120

1197-29 Rozdělovač vody automatic 122

1251-20 Zavlažovací ventil 1" 9 V 264

1254-29 Box na ventil V1 125

1255-29 Box na ventily V3 125

1278-27 Zavlažovací ventil 24 V 125

1280-20 Spojovací kabel 24 V 125

1282-20 Kabelové svorky 24 V 125

1283-29 Řízení zavlažování 4030 Classic 124

1284-29 Řízení zavlažování 6030 Classic 124

1285-29 Zavlažovací ventil 9V Bluetooth 126

1286-20 Box na ventily 9V Bluetooth – sada 126

1323-29 Uzavírací zátky 4,6 mm (3/16") 95

1340-29 Koncový kapač 96

1341-29 Koncový kapač 96

1346-20 Pokládací trubka 13 mm (1/2") 94

1347-20 Pokládací trubka 13 mm (1/2") 94

1348-20 Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") 94

1350-29 Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") 94

1354-20 Základní přístroj 2000 93

1355-20 Základní přístroj 1000 93

1362-20 Rozšíření pro rostliny v řádcích 91

1365-29 Rozprašovací tryska 360° 98

1367-29 Rozprašovací tryska 180° 98

1368-29 Rozprašovací tryska 90° 98

1369-29 Rotační rozprašovací zavlažovač 360° 99

1370-29 Pruhová tryska 98

1371-29 Mlhová tryska 99

1377-20 Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky 100

1389-20 Startovací sada – kapací hadice pro rostliny v řádcích, podzemní, 13,7 mm 92

1391-29 Regulovatelný koncový kapač 96

1395-20 Rozšíření – kapková závlaha pro rostliny v řádcích 92

1396-29 6-plošná rozprašovací tryska 98

1407-20 city gardening zavlažování balkonů 102, 255

1411-20 Sací souprava (1") 87

1412-20 Sací hadice (1") 87

1417-20 Plovoucí sací souprava 88

1418-20 Sací souprava (1") 87

1420-20 Teleskopická prodlužovací trubka 85

1476-20 Ponorné tlakové čerpadlo 6000/5 77

1489-20 Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox 83

1490-20 Vrtačkové čerpadlo 86

1499-20 Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic 83

1510-20 Centrální fi ltr 117

1513-27 Adaptér 118

1552-29 Výsuvný zadešťovač S-CS 113

1553-29 Výsuvný zadešťovač S-ES 113

1554-20 Výsuvný zadešťovač S 30 113

1555-20 Výsuvný zadešťovač S 50 113

1569-29 Výsuvný zadešťovač S 80 113

1680-20 Šampón 45

1707-20 Zahradní čerpadlo 3000/4 78

1709-20 Zahradní čerpadlo 3500/4 78

1717-20 Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada 78

1718-20 Zahradní čerpadlo 3000/4 ‒ sada se sací hadicí 78

1721-22 Sací hadice (1") 87

1722-22 Sací hadice (5/4") 87

1723-20 Sací hadice – připojovací kus (3/4") 88

1724-20 Sací hadice – připojovací kus (1") 88

1726-20 Sací fi ltr se zpětnou klapkou (3/4") 88

1727-20 Sací fi ltr se zpětnou klapkou (1") 88

1728-20 Sací fi ltr se zpětnou klapkou 88

1729-20 Sací hadice do ražené studny (1") 88

1730-20 Předfi ltr pro čerpadla 84

1731-20 Předfi ltr pro čerpadla 84

1732-20 Zahradní čerpadlo 4000/5 79

1734-20 Zahradní čerpadlo 5000/5 79

1739-20 Elektronický tlakový spínač s pojistkou chodu nasucho 84

1743-20 Přípojka pro ponorná čerpadla 85

1744-20 Přípojka pro ponorná čerpadla 85

1745-20 Přípojka pro čerpadla 85

1750-20 Připojovací sada pro čerpadla 85

1752-20 Připojovací sada pro čerpadla 85
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1753-20 Domácí vodárna 3000/4 eco 81

1754-20 Domácí vodárna 4000/5 eco 82

1755-20 Domácí vodárna 5000/5 eco 82

1757-20 Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 3500/4E 80

1758-20 Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 4000/5E 80

1759-20 Automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5E LCD 80

1762-20 Čerpadlo do sudu 4000/1 76

1764-20 Čerpadlo do sudu 4700/2 inox 76

1766-20 Čerpado do sudu 4700/2 inox automatic 76

1768-20 Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox 77

1771-20 Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic 77

1773-20 Ponorné tlakové čerpadlo 6100/5 inox automatic 77

1867-20 Čidlo půdní vlhkosti 122

1868-20 Prodlužovací kabel 122

1874-29 Zavlažovací počítač MultiControl duo 121

1889-29 Zavlačovací počítač Bluetooth 120

1890-29 Zavlažovací počítač Flex 120

1891-29 Zavlažovací počítač Select 120

1892-29 Zavlažovací počítač Master 120

1948-20 Kruhový zavlažovač Vario Comfort 36

1949-20 Kruhový zavlažovač Vario Comfort 36

1953-20 Kruhový zavlažovač Classic Foxtrott 35

1968-20 Průsakový zavlažovač 40

1969-20 Průsakový zavlažovač 40

1989-20 Průsakový zavlažovač – připojovací sada 40

2068-20 Zavlažovač Twist Classic – akce 35

2073-20 6-plošný zavlažovač Boogie Classic 35

2340-20 Nože na trávu a keře 265

2342-20 Nože na keře 12,5 cm 265

2343-20 Nože na keře 18 cm 265

2345-20 Sada nožů na trávu 266

2346-20 Sada nožů na trávu 266

2366-20 Ošetřující sprej 164, 172

2650-20 Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodicí kladkou 53

2662-20 Box na hadici Classic 15 – sada 52

2700-20 Rozvodná trubka 117

2701-20 Rozvodná trubka 117

2727-20 Řezač trubek 117

2728-20 Objímka 25 mm x vnitřní závit 3/4" 115

2739-20 Připojení zadešťovače 3/4 x vnější závit 1/2" 115

2740-20 Připojení zadešťovače 3/4" x vnější závit 3/4" 115

2742-20 Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 1/2" 115

2743-20 Prodlužovací trubka 3/4" x vnější závit 3/4" 115

2760-37 Odvodňovací ventil 118

2761-20 Spojka 25 mm x 3/4"-vnitřní závit 116

2762-20 Spojka 25 mm x 1"-vnitřní závit 116

2763-20 Spojka 25 mm x 1"-vnější závit 116

2764-20 Úhlový kus 25 mm x vnitřní závit 3/4" 114

2770-20 Odvodňovací ventil – sada 118

2771-20 T-kus 25 mm 116

2773-20 L-kus 25 mm 116

2775-20 Spojka 25 mm 116

2777-20 Redukční adaptér 32 – 25 mm 116

2778-20 Koncovka 25 mm 116

2780-20 L-kus 25 mm x vnější závit 1/2" 114

2781-20 L-kus 25 mm x vnější závit 3/4" 114

2782-20 Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2" 114

2783-20 Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4" 114

2784-20 L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4" 114

2786-20 T-kus 25 mm x vnější závit 1/2" 114

2787-20 T-kus 25 mm x vnější závit 3/4" 114

2790-20 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit 114

2801-20 Profi -Systém-hadicová rychlospojka 23

2802-20 Profi -System-šroubení 23

2814-20 Profi -System-přechodka se stopspojkou 23

2817-20 Profi -System-hadicová rychlospojka 23

2818-20 Profi -System-postřikovač 25

2819-20 Profi -System-regulační stopspojka 23

2821-20 Profi -System-přípojka 24

2824-20 Profi -System sada těsnění 263

2830-20 Profi -System-redukční spojka 24

2831-20 Profi -System-spojka 24

2833-20 Profi -System-Y-kus 24

2834-20 Profi -System-Y-redukční kus 24

2835-20 Profi -System-T-kus 24

2847-20 Profi -System-postřikovací sprcha 25

2906-20 Perličkový závitový adaptér 16

2908-20 Přípojka na ventil 15

2917-20 Hadicová rychlospojka 16

2920-26 Přípojka 19

2921-20 Adaptér 19

2931-29 Spojka 20

2934-20 Y-kus 20

2942-20 Regulační stopspojka 19

2943-20 Regulační stopspojka 19

2976-20 Spojka s regulačním ventilem 20

2977-20 Regulační ventil 19

2998-20 Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 15

2999-20 Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 15

3015-30 combisystem-vějířové hrábě XXL – akce 227

3020-30 combisystem-hrábě na trávu – akce 227

3022-36 combisystem-vějířové hrábě – akce 227

3024-36 combisystem-hrábě- akce 227

3081-30 combisystem-hrábě a smeták – sada 227

3099-20 combisystem-posuvné hrábě z plastu 220

3101-20 combisystem-hrábě na listí a trávu 221

3103-20 combisystem-posuvné hrábě 220

3107-20 combisystem-plastové vějířové hrábě XXL vario 220

3108-20 combisystem-sběrač ovoce 224

3113-20 combisystem-motyčka na plevel 222
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3115-20 combisystem-česač ovoce 225

3120-20 combisystem-lopatové hrábě 220

3149-20 combisystem-rýč na okraje trávníku 221

3165-20 combisystem-kultivátor+hrábě 211, 222

3166-20 combisystem-kultivátor 222

3178-20 combisystem-hrábě 222

3185-20 combisystem-malé hrábě 222

3193-20 combisystem-třmenová motyčka 222

3196-20 combisystem-kypřič 223

3215-20 combisystem-zahradní motyčka 223

3219-20 combisystem-zahradní motyčka 223

3241-20 combisystem-hrablo na sníh KST 50 229

3242-20 combisystem-hrablo ES 40 230

3243-20 combisystem-hrablo ES 50 230

3250-20 combisystem-škrabka 15 230

3255-30 Ruční sypač 229, 232

3381-20 combisystem-hrábě na trávu 221

3392-20 combisystem-řezací hrábě 221

3395-20 combisystem-kypřič trávníku 221

3412-20 Sazeč květinových cibulek 216

3487-20 Sázecí kolík 216

3500-20 Lišta na nářadí 219

3501-20 Držák na nářadí 219

3503-20 Jednotlivý držák 219

3518-20 Vytrhávač plevele 211, 243

3565-20 Sběrač listí a trávy 243

3607-20 combisystem-čistič mezer 2 v 1 211, 224

3608-20 combisystem-čistič na terasy 3 v 1 211, 224

3609-20 combisystem-smeták na terasy 224

3622-20 combisystem-smeták na ulice 224

3622-36 combisystem smeták na ulice v displeji 228

3642-20 combisystem-stahovač vody 224

3651-20 combisystem-čistič okapů 225

3719-20 combisystem-teleskopická násada 90 – 145 cm 197, 218

3720-20 combisystem-teleskopická násada 160 – 290 cm 197, 218

3721-20 combisystem-teleskopická násada 210 – 390 cm 197, 218

3723-20 combisystem-dřevěná násada 130 cm FSC® 100 % 217

3725-20 combisystem-dřevěná násada 150 cm FSC® 100 % 217

3728-20 combisystem-dřevěná násada 180 cm FSC® 100 % 217

3734-20 combisystem-hliníková násada ergoline 130 218

4011-20 Domeček pro robotickou sekačku 143

4016-20 Náhradní nůž 152, 267

4017-20 Náhradní nůž 152, 267

4018-20 Vřetenová sekačka Classic 400 155

4022-20 Vřetenová sekačka Comfort 400 C 155

4027-20 Vřetenová sekačka Classic 330 155

4029-20 Sběrný koš 155

4030-20 Kartáče na kola 143

4042-20 Nástěnný držák 143

4045-60 Nástěnný držák 143

4048-20 Lišta/řetěz na pilu – sada 172, 266

4049-20 Řetěz na pilu 172, 266

4056-20 Ochranný kryt konektorů 143

4058-60 Ohraničující vodič 50 m 144, 268

4059-60 Sada pro opravu ohraničujícího vodiče 144, 268

4065-20 Sběrný koš 156

4067-20 Sada pro údržbu robotické sekačky 143

4068-20 Elektrický vertikutátor EVC 1000 156

4087-20 Náhradní nože 144, 268

4088-60 Ohraničující vodič 150 m 144, 268

4089-20 Spojky / konektory 144, 268

4090-20 Skoby 144, 268

4100-20 Náhradní nůž 152, 267

4101-20 Náhradní nůž 152, 267

4103-20 Náhradní nůž 152, 267

4104-20 Náhradní nůž 152, 267

4105-20 Náhradní nůž 152, 267

4647-20 Spirálová hadice 10 m – sada 65, 254

5001-20 Plochá hadice 66

5002-20 Plochá hadice 66

5003-20 Plochá hadice 66

5004-20 Plochá hadice 66

5005-20 Plochá hadice 85

5032-20 Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32 151

5033-20 Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 – sada 150

5033-55 Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 – bez akumulátoru 150

5037-20 Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37 151

5042-20 Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42 151

5300-20 Ploché těsnění 263

5301-20 Ploché těsnění 263

5302-20 Ploché těsnění 263

5303-20 O-kroužek 263

5305-20 Adaptér 263

5306-20 Náhradní cívka se strunou 161, 269

5307-20 Náhradní cívka se strunou 161, 269

5308-20 Náhradní cívka se strunou 269

5314-20 O-kroužek pro box na ventily 264

5315-20 Spojovací pouzdro dlouhé pro box na ventily 264

5316-20 Hadicový zavlažovač – připojovací sada 40

5319-20 Spojovací pouzdro krátké pro box na ventily 264

5326-20 Svorka, kompl. pro adaptér 264

5327-20 Šroubení se stopspojkou pro vodní zásuvku 264

5337-20 Rozprašovací tryska 5 – 360° 264

5342-20 Kryt 269

5344-20 Kryt 269

5352-20 Pružina pro nůžky na vinnou révu 265

5358-20 Náhradní pilový list 266

5359-20 Pružina pro nůžky na vinnou révu 265

5365-20 Náhradní cívka se strunou 269

5366-20 Náhradní cívka se strunou 269
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5368-20 Náhradní nožíky RotorCut 161, 269

5379-20 Přítlačná pružina 265

5550-20 Vodní násada 150 42

5556-20 Prodloužení vodní násady s kloubem 42

5564-20 Čistič oken se stěrkou 43

5568-20 Kartáč na drhnutí Comfort 43

5570-20 Mycí kartáč 43

5572-20 Ruční kartáč na drhnutí 45

5574-20 Ruční mycí kartáč 44

5580-20 Sada na mytí aut 44

5586-20 Sada na mytí podlah 44

5797-20 Vodní zástrčka se stopventilem 264

8009-20 Nástěnný buben na hadici 50 Classic – sada 52

8010-20 Buben na hadici Classic 10 – sada 52

8135-20 Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Premium 39

8141-20 Impulsní, kruhový a sektorový zavlažovač Comfort 39

8143-20 Turbínový zavlažovač Comfort 39

8144-20 Turbínový zavlažovač Comfort 39

8193-20 2-cestný ventil 16

8194-20 4-cestný rozdělovač 16

8201-29 Turbínový výsuvný zadešťovač T 100 112

8203-29 Turbínový výsuvný zadešťovač T 200 112

8205-29 Turbínový výsuvný zadešťovač T 380 112

8221-20 Kompletní sada s výsuvným čtyřplošným zadešťovačem OS 140 118

8223-20 Výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140 112

8251-20 Výkyvný zavlažovač 110

8252-20 Zahradní vodovodní kohoutek 110

8254-20 Vodní zástrčka 109

8262-20 Připojovací krabice 109

8264-20 Regulační a uzavírací ventil 117

8266-20 Vodní zásuvka 109

8270-20 Startovací sada Pipeline 109

8272-20 Startovací sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem 109

8274-34 Kompletní sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem 109

8313-29 Přimíchávač hnojiva 93

8316-29 Regulovatelný koncový kapač vyrovnávající tlak 96

8317-29 Regulovatelný řadový kapač vyrovnávající tlak 97

8320-29 Maloplošná tryska 99

8321-29 Maloplošná tryska 99

8322-29 Montážní pomůcka 93

8324-29 Uzavírací zátky 13 mm (1/2") 95

8327-20 Vedení trubky 4,6 mm (3/16") 94

8328-20 Vedení trubky 13 mm (1/2") 94

8329-29 T-kus 13 mm (1/2") 95

8330-29 T-kus 4,6 mm (3/16") 95

8331-29 T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2") 100

8332-29 T-kus pro rozprašovací trysky 4,6 mm (3/16") 100

8333-20 Redukční T-kus 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16") 95

8334-29 Křížový kus 4,6 mm (3/16") 95

8337-29 Spojka 4,6 mm (3/16") 95

8339-29 Křížový kus 13 mm (1/2") 95

8343-29 Řadový kapač 97

8344-29 Řadový kapač 97

8356-29 Spojka 13 mm (1/2") 95

8358-29 Uzavírací ventil 13 mm (1/2") 94

8363-20 Prodlužovací trubka pro OS 90 100

8364-20 Čtyřhranný zavlažovač OS 90 99

8380-29 Trubková svorka 13 mm (1/2") 94

8381-29 L-kus 4,6 mm (3/16") 95

8382-29 L-kus 13 mm (1/2") 95

8392-29 Regulovatelný řadový kapač 97

8702-20 Zahradní nůžky B+/L Premium 185

8704-20 Nůžky SchnippSchnapp 186, 251

8712-20 Ostřič 202

8713-48 Univerzální sekera 900 B 202

8714-48 Univerzální sekera 1000 A 202

8716-48 Univerzální sekera 1400 A 202

8730-20 Nůžky na trávu Classic 179

8731-20 Nůžky na trávu Classic otočné 179

8733-29 Nůžky na trávu Comfort 180

8735-29 Nůžky na trávu Comfort, otočné 180

8737-20 combisystem-zahradní pilka 300 PP 199, 226

8738-20 combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá 199, 226

8739-20 combisystem-zahradní pilka 300 P ohnutá 199, 226

8742-20 Zahradní zaklapávací pilka 135 P 200

8745-20 Zahradní pilka 300 P 200

8754-30 Zahradní nůžky Classic – akce 182

8770-20 Nůžky na větve 500 BL Comfort 194

8771-20 Nůžky na větve 500 AL Comfort 194

8773-20 Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort 194

8798-20 Ráčnové nůžky SmartCut Comfort 185

8854-20 Zahradní nůžky B/S 182

8855-20 Zahradní nůžky A/S 182

8857-20 Zahradní nůžky B/S-M 182

8868-20 Elektrická teleskopická vyvětvovací pilka TCS 720/20 171

8900-20 combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí 214

8903-20 Zahradní nůžky A/M 183

8904-20 Zahradní nůžky B/M 183

8905-20 Zahradní nůžky B/S-XL 183

8906-20 Hliníkové zahradní nůžky B/L 185

8909-20 combisystem-rukojeť pro drobné nářadí 214

8911-20 combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty 213

8915-20 combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty 213

8919-20 combisystem-malé hrábě 213

8921-20 combisystem-malý kultivátor 213

8923-20 combisystem-květinová drapka 214

8925-20 combisystem-květinové hrábě 214

8927-20 combisystem-čistič mezer 211, 214

8929-20 combisystem-květinová lopatka 214

8935-20 Vyrývač kořínků 211, 215
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8950-20 Květinová lopatka 215

8951-20 Květinová lopatka, malá 215

8964-30 Sada ručního nářadí Comfort – akce 216, 252

8965-30 Základní vybavení – drobné nářadí 215

8966-30 Drobné nářadí – akce 215

8970-20 Sada nářadí pro balkony s boxem 215, 251

8974-20 Nářadí pro balkony – sada 215, 251

9000-29 Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8200 71

9001-29 Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600 71

9005-29 Ponorné kalové čerpadlo 8800 69

9006-29 Ponorné kalové čerpadlo 9300 69

9010-29 Zahradní čerpadlo 3000/4 79

9011-29 Zahradní čerpadlo 3000/4 – sada 79

9013-29 Zahradní čerpadlo 3600/4 79

9020-29 Domácí vodárna 3000/4 82

9022-29 Domácí vodárna 3600/4 82

9025-29 Ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox 77

9030-20 Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 9000 72

9032-20 Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000 72

9034-20 Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000 Aquasensor 72

9036-20 Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 17000 Aquasensor 72

9040-20 Ponorné kalové čerpadlo 9000 68

9041-20 Ponorné kalové čerpadlo 9000 – odvodňovací sada 68

9042-20 Ponorné kalové čerpadlo 16000 68

9044-20 Ponorné kalové čerpadlo 20000 Aquasensor 69

9046-20 Ponorné kalové čerpadlo 25000 69

9048-20 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 15000 2 v 1 70

9049-20 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 19500 2 v 1 70

9332-20 Zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000 175

9339-20 Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li 174, 252

9340-20 Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean (včetně držáku na zeď) 174, 252

9341-20 Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 – sada 177

9341-55 Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 – bez akumulátoru 177

9343-20 Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean 174

9344-20 Vyměnitelný fi ltr pro akumulátorový ruční vysavač EasyClean 174

9805-20 Elektrický turbotrimmer SmallCut 300/23 160

9822-20 Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R 158

9830-20 Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45 168

9831-20 Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50 168

9833-20 Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50 169

9834-20 Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55 169

9836-20 Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 166

9842-20 Systémový akumulátor BLi-40/100 154, 270

9845-20 Rychlonabíječka QC40 154, 270

9850-20 Akumulátorové nůžky na trávu AccuCut Li 162

9853-20 Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut 162

9854-20 Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut – sada 163

9855-20 Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut – sada 163

9856-20 Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut 162

9857-20 Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut – sada 163

9858-20 Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut – sada 163

9859-20 Teleskopická násada a kolečka 164

9861-20 Kolečka pro akumulátorové nůžky na trávu 164

9862-20 Nože k nůžkám na trávu a keře 164, 265

9863-20 Nože na keře 164, 265

9870-20 Elektrický turbotrimmer EasyCut 450/25 160

9872-20 Elektrický turbotrimmer ComfortCut 550/28 160

9874-20 Elektrický turbotrimmer PowerCut 650/28 160

9880-20 Vodící kolečko pro trimmer 161

11102-20 Jemný postřikovač 0,45 l 236, 251

11110-20 Postřikovač 0,75 l 236, 251

11112-20 Postřikovač 1 l 236, 251

11114-20 Postřikovač 1 l EasyPump 236, 251

11120-20 Tlakový postřikovač 1,25 l 237, 251

11120-30 Tlakový postřikovač 1,25 l – akce 237

11130-20 Tlakový postřikovač 5 l Comfort 237

11130-30 Tlakový postřikovač 5 l Comfort – akce 237

11134-30 Tlakový postřikovač 5 l Comfort + postřikovač 0,75l – akce 238

11136-20 Tlakový postřikovač 5 l EasyPump 238

11138-20 Tlakový postřikovač 5 l Plus 238

11140-20 Postřikovač na záda 12 l 238

11150-20 Rozprašovací kužel 239

11152-20 Prodlužovací trubka 239

11154-20 Teleskopická tyč 239

11156-20 Filtr 239

11300-20 ClickUp! násada 245

11320-20 ClickUp! květináč 245

11340-20 ClickUp! srážkoměr 245

11360-20 ClickUp! zahradní krbové svítidlo 246

11360-30 ClickUp! zahradní krbové svítidlo – akce 246

11370-20 ClickUp! hmyzí hotel 246

11370-30 ClickUp! hmyzí hotel – akce 247

11380-20 ClickUp! krmítko pro ptáky 247

11380-30 ClickUp! krmítko pro ptáky – akce 247

11410-20 ClickUp! upevnění na balkon 245

11420-20 ClickUp! ptačí koupel 248

11430-20 ClickUp! svícen 248

11440-20 ClickUp! solární svítidlo 248

11500-20 Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny S 241

11501-20 Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny M 241

11502-20 Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny L 241

11510-20 Rukavice pro sázení a práci s půdou S 241, 250

11511-20 Rukavice pro sázení a práci s půdou M 241, 250

11512-20 Rukavice pro sázení a práci s půdou L 241, 250

11513-20 Rukavice pro sázení a práci s půdou XL 241, 250

11520-20 Rukavice pro práci s nářadím a dřevem M 241

11521-20 Rukavice pro práci s nářadím a dřevem L 241

11522-20 Rukavice pro práci s nářadím a dřevem XL 241

11530-20 Rukavice pro péči o keře M 241

11531-20 Rukavice pro péči o keře L 241
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11540-20 Rukavice pro stříhání a práci s růžemi M 241

11541-20 Rukavice pro stříhání a práci s růžemi L 241

12000-20 Stříhací kopí StarCut 160 plus 196

12001-20 Stříhací kopí StarCut 410 plus teleskopické 196

12002-20 Nůžky na větve EasyCut 500 B 191

12003-20 Nůžky na větve EasyCut 680 B 191

12006-20 Nůžky na větve EnergyCut 600 B 192

12007-20 Nůžky na větve EnergyCut 750 B 192

12009-20 Teleskopické nůžky na větve TeleCut 650-900 B 193

12010-20 Nůžky na větve SlimCut 195

12100-20 Nůžky na trávu s násadou Comfort 179

12201-20 Základní sada nářadí – akce 182, 216, 252

12203-20 Zahradní nůžky ExpertCut 184

12210-20 EcoLine zahradní nůžky 9

12300-20 Nůžky na živý plot NatureCut 188

12301-20 Nůžky na živý plot EasyCut 188

12302-20 Nůžky na živý plot PrecisionCut 188

12303-20 Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut 189

12304-20 Nůžky na živý plot TeleCut 189

13001-20 Startovací sada pro rostliny v květináčích M 91, 256

13002-20 Startovací sada pro rostliny v květináčích M s automatikou 91, 256

13010-20 Startovací sada pro rostliny v řádcích S 91

13013-20 Startovací sada pro rostliny v řádcích L 91

13135-20 Mlhovací hadice – sada 104, 258

13136-20 Mlhová tryska 104, 258

13137-20 Venkovní mlhovací hadice Automatic – sada 104, 258

13150-20 NatureUp! Základní vertikální sada 106, 260

13153-20 NatureUp! Základní rohová sada 106, 260

13156-20 NatureUp! Zavlažovací sada vertikální – vodovodní kohoutek 107, 261

13162-20 NatureUp! Držák na zeď vertikální 106, 260

13163-20 NatureUp! Držák na zeď rohový 106, 260

13164-20 NatureUp! Spojovací klip 106, 260

13166-20 NatureUp! Upevnění 106, 260

13208-20 Držák trubky 13 mm (1/2") 94

13217-20 Uzavírací ventil 4,6 mm (3/16") 94

13218-20 Držák trubky 4,6 mm (3/16") 94

13231-20 Regulační ventil 100

13300-20 Solární zavlažování AquaBloom – sada 102, 255

13300-34 Solární zavlažování AquaBloom – sada – akce 102, 255

13301-20 Solární zavlažování AquaBloom se zásobníkem vody – sada 103, 255

13366-20 Zavlažování o dovolené – sada 102, 255

13367-20 Zásobník vody 103, 255

14600-20 Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A 
– sada 73

14600-55 Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A 
– bez akumulátoru 73

14602-20 Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – sada 75

14602-55 Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – bez akumulátoru 75

14620-20 Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – sada 149, 252

14620-55 Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – bez akumulátoru 149, 252

14621-20 Akumulátorová sekačka PowerMax 32/36V P4A – sada 150

14621-55 Akumulátorová sekačka PowerMax 32/36V P4A – bez akumulátoru 150

14700-20 Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A – sada 158

14700-55 Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A – bez akumulátoru 158

14701-20 Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A – sada 159

14701-55 Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A – bez akumulátoru 159

14730-20 Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A – sada 166

14730-55 Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A 
– bez akumulátoru 166

14731-20 Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60 18V P4A – sada 167

14731-55 Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60 18V P4A 
– bez akumulátoru 167

14732-20 Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V-P4A – sada 170

14732-55 Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V-P4A 
– bez akumulátoru 170

14770-20 Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18 P4A – sada 171

14770-55 Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18 P4A 
– bez akumulátoru 171

14800-20 Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A – sada 176

14800-31 Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Premium – sada 176

14800-55 Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A – bez akumulátoru 176

14890-20 Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A – sada 175

14890-55 Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A – bez akumulátoru 175

14901-20 Rychlonabíječka P4A AL 1830 CV  86, 153, 270

14903-20 Systémový akumulátor P4A PBA 18V/45 86,  153, 270

14905-20 Systémový akumulátor P4A PBA 18V/72  86,  153, 270

14906-20 Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV 86, 153

14907-20 Startovací sada P4A 2 x PBA 18V/72 + AL 1830 CV 86, 153

14908-20 Startovací sada P4A PBA 18V/72 + AL 1830 CV 86, 153

15004-32 Robotická sekačka SILENO city 400 140

15010-32 Robotická sekačka SILENO city 600 140

15020-20 Domeček pro robotickou sekačku 143

15101-32 Robotická sekačka SILENO life 750 141

15102-32 Robotická sekačka SILENO life 1000 141

15103-32 Robotická sekačka SILENO life 1250 142

15108-32 Robotická sekačka SILENO life 1500 142

15201-32 Robotická sekačka SILENO minimo 250 139

15202-32 Robotická sekačka SILENO minimo 500 139

17000-20 Rýč NatureLine 207

17001-20 Špičatý rýč NatureLine 207

17002-20 Rycí vidle NatureLine 207

17050-20 Rýč ClassicLine 204

17051-20 Špičatý rýč ClassicLine 204

17100-20 Náhradní dřevěná násada 140 cm NatureLine 209

17105-20 Vějířové hrábě NatureLine 209

17106-20 Hrábě NatureLine 209

17107-20 Nastavitelné hrábě NatureLine 209

17108-20 Kultivátor NatureLine 209

17109-20 Motyčka na plevel NatureLine 209

17110-20 Zahradní motyčka NatureLine 209

GARDENA seznam výrobků
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17111-20 Smeták na ulice NatureLine 209

17200-20 Hrábě na listí, trávu ClassicLine 205

17201-20 Hrábě ClassicLine 205

17202-20 Kovové vějířové hrábě ClassicLine 205

17203-20 Zahradní motyčka ClassicLine 205

17204-20 Smeták na ulice ClassicLine 205

17205-20 Smeták na terasy ClassicLine 205

17350-20 combisystem kompletní promoční displej 228

17550-30 Hrablo na sníh ClassicLine 204

17700-20 EcoLine lopatka 9

17702-20 EcoLine vyrývač kořínků 9

17704-20 EcoLine čistič mezer 9

18000-20 Hadice Classic 13 mm (1/2"), 15 m bez armatur 59

18002-20 Hadice Classic 13 mm (1/2"), 18 m 59

18005-20 Nástěnný držák na hadici s hadicí 53,59

18022-20 Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m 59

18030-20 Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 10 m 60

18033-20 Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 20 m 60

18039-20 Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 50 m 60

18039-22 Hadice FLEX Comfort 13 mm (1/2") 60

18040-20 Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m 51

18053-20 Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m 60

18055-20 Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m 60

18055-22 Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4") 60

18057-22 Hadice FLEX Comfort 25 mm (1") 60

18058-22 Hadice FLEX Comfort 32 mm (5/4") 60

18063-20 Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 20 m 61

18069-22 Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2") 61

18083-20 Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m 61

18085-22 Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4") 61

18093-20 Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 20 m 62

18113-20 Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4"), 25 m 62

18209-20 Perličkový závitový adaptér 16

18210-20 Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky 16, 254

18213-29 Stopspojka 18

18213-50 Stopspojka 18

18214-29 Stopspojka 18

18214-50 Stopspojka 18

18215-29 Rychlospojka 17

18215-50 Rychlospojka 17

18216-29 Rychlospojka 17

18216-50 Rychlospojka 17

18220-29 Šroubení 13

18220-50 Šroubení 13

18221-29 Šroubení 13

18221-50 Šroubení 13

18222-29 Šroubení 13

18222-50 Šroubení 13

18232-29 Opravka 20

18232-50 Opravka 20

18233-29 Opravka 20

18233-50 Opravka 20

18240-50 Šroubení Premium 14

18241-50 Šroubení Premium 14

18242-50 Šroubení Premium 14

18253-20 Stopspojka Premium 18

18253-50 Stopspojka Premium 18

18254-20 Stopspojka Premium 18

18254-50 Stopspojka Premium 18

18255-20 Rychlospojka Premium 17

18255-50 Rychlospojka Premium 17

18256-20 Rychlospojka Premium 17

18256-50 Rychlospojka Premium 17

18277-34 Čisticí sada Basic 22

18279-20 Sada na připojení hadice 22

18279-34 Sada na připojení hadice 22

18291-20 Základní vybavení 21

18296-20 Základní vybavení 21

18300-20 Čisticí postřikovač 27

18300-50 Čisticí postřikovač 27

18301-20 Čisticí postřikovač Classic 27

18303-20 Čisticí postřikovač Comfort 27

18304-20 Čisticí postřikovač ecoPulse Comfort 28

18305-20 Čisticí postřikovač Premium 28

18306-20 Čisticí postřikovač Premium – sada 28

18311-20 Zavlažovací sprcha Classic 29

18313-20 Multifunkční sprcha Classic 31

18315-20 Multifunkční sprcha Comfort 31

18317-20 Multifunkční sprcha Premium 31

18319-20 Sprcha pro záhonky Comfort 30

18321-20 Sprcha pro citlivé rostliny Comfort 30

18334-20 Postřikovací zalévací tyč Comfort 32

18335-20 Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort 32

18350-20 Průtokoměr AquaCount 16

18352-20 Zavlažovací sprcha AquaCount 29

18354-20 Výkyvný zavlažovač AquaCount 37

18400-20 Box na hadici 10 m – sada 52, 254

18401-20 Hadice pro balkony 7,5 m 254

18405-20 city gardening balkonová sprcha 29, 254

18425-20 Textilní hadice Liano 10 m – sada 64, 254

18427-32 Textilní hadice Liano 10 m se šroubením pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada 64

18434-20 Textilní hadice Liano 20 m – sada 64

18435-20 Textilní hadice Liano 20 m – sada – akční nabídka 64

18438-20 Textilní hadice Liano 30 m – sada 64

18500-20 Vozík na hadici CleverRoll S 48

18502-20 Vozík na hadici CleverRoll S - sada 48

18510-20 Vozík na hadici CleverRoll M 49

18512-20 Vozík na hadici CleverRoll M – sada 49

18520-20 Vozík na hadici CleverRoll L Easy 49

18542-20 Vozík na hadici kovový CleverRoll M – sada 50
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18547-20 Vozík na hadici kovový CleverRoll M Easy – sada 50

18550-20 Vozík na hadici kovový CleverRoll L Easy 51

18590-20 Držák TapFix na hadici Liano™ 53, 254

18595-20 Textilní hadice Liano™ 15 m s držákem na hadici TapFix – sada 64

18596-20 Textilní hadice Liano™ 10 m s držákem na hadici TapFix – sada 64

18600-20 Nástěnný box na hadici RollUp S 56

18604-20 Zahradní box na hadici RollUp S 56

18610-20 Nástěnný box na hadici RollUp M 56

18612-20 Nástěnný box na hadici RollUp M 56

18614-20 Zahradní box na hadici RollUp M 56

18620-20 Nástěnný box na hadici RollUp M/L 57

18622-20 Nástěnný box na hadici RollUp M/L 57

18625-20 Nástěnný box na hadici RollUp L 57

18627-20 Nástěnný box na hadici RollUp L 57

18630-20 Nástěnný box na hadici RollUp XL 57

18700-20 Čtyřplošný zavlažovač Aqua S 37

18700-34 Čtyřplošný zavlažovač Aqua S - akce 37

18702-20 Čtyřplošný zavlažovač Aqua M 37

18704-20 Čtyřplošný zavlažovač Aqua L 37

18708-20 Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact 38

18708-34 Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom compact – akce 38

18710-20 Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S 38

18710-34 Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom S – akce 38

18712-20 Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M 38

18712-34 Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom M – akce 38

18714-20 Čtyřplošný zavlažovač AquaZoom L 38

18720-34 Čtyřplošný zavlažovač – akce 37

18900-20 EcoLine základní sada 8

18910-20 EcoLine zavlažovací sprcha 8

18920-20 EcoLine výkyvný zavlažovač 8

19031-20 smart zavlažovací počítač 121, 133

19032-20 smart řízení zavlažování 124, 134

19040-20 smart senzor 122, 133

19080-20 smart automatický vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5 81, 135

19095-26 smart zásuvka pro dálkové ovládání 136

19103-20 smart zavlažovací počítač – sada 133

19202-20 smart senzor, zavlažovací počítač – sada 133

19209-20 smart řízení zavlažování, senzor – sada 134

19601-72 Robotická sekačka smart SILENO city 250 130, 140

19602-72 Robotická sekačka smart SILENO city 500 130, 140

19701-72 Robotická sekačka smart SILENO life 750 131, 141

19702-72 Robotická sekačka smart SILENO life 1000 131, 141

19703-72 Robotická sekačka smart SILENO life 1250 132, 142

19704-72 Robotická sekačka smart SILENO life 1500 132, 142
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GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací
ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku Č. v.

Naměřená
 hladina hluku

[dB(A)]

Zaručená 
hladina hluku 

[dB(A)]

Hladina hluku 
u ucha obsluhy

[dB]

Nejistota měření 
hladiny hluku

 [dB]
Hladina vibrací

[m/s²]

Zahradní čerpadlo 3000/4   1707 76 79 – – –
Zahradní čerpadlo 3500/4   1709 77 81 – – –
Zahradní čerpadlo 4000/5 1732 77 80 – – –
Zahradní čerpadlo 5000/5 1734 77 80 – – –
Domácí vodárna 3000/4 eco 1753 79 80 – – –
Domácí vodárna 3600/4 9022 78 82 – – –
Domácí vodárna 4000/5 eco 1754 83 84 – – –
Domácí vodárna 5000/5 eco 1755 87 88 – – –
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 3500/4 1757 77 81 – – –
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 4000/5 1758 82 83 – – –
Automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 5000/5 LCD 1759 84 85 – – –
smart automatické vodní čerpadlo pro domácnost a zahradu 5000/5 19080 77 79 – – –

* ISO 11094  Další informace na: www.gardena.com/cz | Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny a omyly.

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku Č. v.

Hladina akustického 
výkonu (vnímaná) 

[dB(A)]*

Zaručená 
hladina hluku 

[dB(A)]

Hladina hluku 
u ucha obsluhy

[dB]

Nejistota měření 
hladiny hluku

 [dB]
Hladina vibrací

[m/s²]

Robotická sekačka SILENO minimo 15201 57 – – – –
Robotická sekačka SILENO minimo 15202 57 – – – –
Robotická sekačka SILENO life 15101 57 – – – –
Robotická sekačka SILENO life 15102 57 – – – –
Robotická sekačka SILENO life 15108 57 – – – –
Robotická sekačka smart SILENO city 19602 57 – – – –
Robotická sekačka smart SILENO life 19701 57 – – – –
Robotická sekačka smart SILENO life 19702 57 – – – –
Robotická sekačka smart SILENO life 19704 57 – – – –
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GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací
ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku Č. v.

Naměřená
 hladina hluku

[dB(A)]

Zaručená 
hladina hluku 

[dB(A)]

Hladina hluku 
u ucha obsluhy

[dB]

Nejistota měření 
hladiny hluku

 [dB]
Hladina vibrací

[m/s²]

Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A 14620 84 86 74 1,5 < 2,5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1200/32 5032 92 94 82 3 < 2,5
Akumulátorová sekačka PowerMax™ Li-40/32 5033 86 86 73 3 < 2,5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1600/37 5037 95 96 85 3 2,99
Akumulátorová sekačka PowerMax™ 32/36V P4A 14621 84 85 71 2,5 < 2,5
Elektrická sekačka PowerMax™ 1800/42 5042 94 96 84 3 < 2,5
Elektrický vertikutátor EVC 1000 4068 95 98 79 1,5 4,1
Turbotrimmer SmallCut 300/23 9805 92 94 83 3 4,3
Turbotrimmer EasyCut 450/25 9870 94 95 80 2,5 < 2,5
Turbotrimmer ComfortCut 550/28 9872 95 96 82 2,5 3,2
Turbotrimmer PowerCut 650/28 9874 95 96 83 2,5 2,5
Akumulátorový trimmer SmallCut Li-23R 9822 86 88 71 3 < 2,5
Akumulátorový trimmer EasyCut 23/18V P4A 14700 83 85 74 2,5 < 2,5
Akumulátorový trimmer ComfortCut 23/18V P4A 14701 86 88 74 2,5 < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li 9853 75 76 < 70 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut Li – sada 9854 79 80 < 70 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li – sada 9855 75 76 < 70 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li 9856 75 76 < 70 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li – sada 9857 79 80 < 70 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li – sada 9858 75 76 < 70 3 < 2,5
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45 9830 94 97 84 3 3,8
Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50 9831 94 97 84 3 3,8
Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50 9833 95 96 84 3 2,6
Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55 9834 96 97 85 3 3,1
Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut Li 9836 85 91 75 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A 14730 91 94 84 3 < 2,5
Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A 14731 92 95 84 3 < 2,5
Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A 14732 87 90 72 3 < 2,5
Akumulátorová teleskopická vyvětvovací pilka TCS 20/18V P4A 14770 90 93 73 3 < 2,5
Elektrická teleskopická vyvětvovací pilka TCS 720/20 8868 99 100 89 3 3,1
Elektrický foukač / vysavač ErgoJet 3000 9332 99 102 83 3 3,92
Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A  14890 95 96 85 2,5 < 2,5
Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li  9339 91 92 80 3 < 2,5
Akumulátorový venkovní ruční vysavač EasyClean Li – sada 9340 91 92 80 3 < 2,5
Akumulátorový vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60 9341 90 91 80 3 < 2,5
Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A 14800 82 – 68 3 2,8

Další informace na: www.gardena.com/cz | Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny a omyly.
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