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Vůdčí postavení v oblasti inovací 
je součást DNA značky GARDENA
Poháněna vášní se GARDENA neustále snaží překračovat limity, dosahovat nejlepších výkonů a vytvářet 
ještě více inovací a revolučních výrobků.
GARDENA, jako důvěryhodná značka s ověřenou kvalitou, zvyšuje podíly na trhu v mnoha oblastech. 
Velké poděkování patří našim zaměstnancům, kteří na tom pracují den za dnem, ale rovněž také 
obchodníkům, protože se na našem úspěchu významně podílí. Pojďme tedy společně v našem růstu 
pokračovat i v roce 2021!

Propojené a chytré – sortiment GARDENA 
robotických sekaček

Bluetooth® a smart 
propojení
Všechny GARDENA robotické sekačky 
jsou propojeny buď přes Bluetooth®

nebo smart.

Zkušenosti

Více než 20 let zkušeností 
s robotickými sekačkami.
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Oceněný design
Sekačky SILENO city a SILENO life byly vyznamenány 
cenou Red Dot Design – jsou nejenom funkční 
a přesné, ale také dobře vypadají. 

Market 
leader

Lídr na trhu
GARDENA je lídrem na evropském trhu 
v oblasti zavlažování zahrad a je zastoupena 
ve více než 80 zemích světa.

Vedoucí postavení v inovacích
Díky četným patentům, oceněním 
a vyznamenáním se stala GARDENA 
inovačním lídrem v oblasti zavlažování.

Vynikající kvalita výrobků
Kvalitní výrobky GARDENA znamenají 
důvěryhodný výkon, spolehlivost a neustálé 
inovace. Se zárukou v trvání 5 let nabízí 
GARDENA vždy tu nejvyšší kvalitu.

Udržitelnost
Jako odpovědná značka se GARDENA 
zaměřuje na udržitelnost a sociální závazky. 
Díky GARDENA řešením pro chytré zavlažování 
lze šetřit vodu v zahradě.

GARDENA – expert na zavlažování



Made in Germany

95 % našich mechanických stříhacích 
nástrojů je vyrobeno v našich 
německých provozovnách.

Záruka
Záruka v trvání minimálně 25 let 
na veškeré naše výrobky na stříhání 
podtrhuje vysokou kvalitu a důvěru 
v naše výrobky. Spolehlivá kvalita 
vyrobená lídrem na trhu.

Vedoucí postavení 
v inovacích
Četná ocenění, patenty a výsledky 
testů zdůrazňují vysoký stupeň 
inovací v oblasti stříhání.

Střih made in Germany

Zaručené zkušenosti 
s akumulátorovými výrobky
GARDENA pohání vývoj 
akumulátorových výrobků již 
více než 45 let.

Cílený sortiment

Zákazníci najdou správný 
akumulátorový výrobek 
pro různé účely použití.

Kompetence v akumulátorových výrobcích

Novinka od roku 2021
Jsme zakládajícím členem ALIANCE 
POWER FOR ALL, náš sortiment 
akumulátorových výrobků vám pomůže 
zvýšit prodej.

45
BATTERY POWER
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Propojený sortiment

6

Připojení
Bluetooth®

ROBOTICKÉ SEKAČKY

Ve světě domácích robotických spotřebičů se stala konektivita standardem. 
Bez možnosti připojení není již téměř žádný výrobek. Ve snaze následovat tento 
trend aktualizovala GARDENA svůj sortiment robotických sekaček tak, aby bylo 
možné připojit k Bluetooth® i sekačky, které nejsou smart.
Propojení s aplikací lze provést přes ovládací panel přímo na sekačce.
Díky tomu máte všechny možnosti a dodatečná nastavení nyní 
po ruce prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®.

Připojení Bluetooth®

Jednoduše si vezměte svůj smart-
phone, otevřete aplikaci GARDENA 
Bluetooth® a jste připraveni s nulo-
vou námahou.

Okamžité řízení ze 
vzdálenosti max. 10 m
Pečujte o zahradu na dálku pomocí 
svého smartphonu a prostřednictvím 
aplikace GARDENA Bluetooth®

pro snadné používání. 

Snadné plánování

Aplikace GARDENA Bluetooth® vám 
díky plánovacímu asistentovi pomůže 
udržet vaši zahradu v kondici. 

Snadná konfi gurace

Aplikace GARDENA Bluetooth®

poskytuje podrobné pokyny pro 
nastavení a konfi guraci vašeho 
zařízení Bluetooth®.

Odhalte výhody aplikace GARDENA Bluetooth®

GARDENA robotické sekačky
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SensorControl
Automaticky nastaví čas sekání 

podle intenzity růstu trávy

Funkce sečení do spirály
Intenzivní sekání míst 
s vyšší trávou

Za každého počasí
Ať prší nebo svítí sluníčko, 

jezdí tam a zpět

Je lepší navigátor
Se spolehlivou přesností zvládá 
nejužší prostory a nejtěsnější rohy 

Připojení Bluetooth®

GARDENA SILENO minimo

Je nejtišší
Nejlepší hladina hluku 
ve své třídě

Kompaktní sekačka SILENO minimo vám poskytne pomocnou ruku při péči o váš trávník. Pokud 
jste zaneprázdněni, bude váš malý pomocník pracovat tak tiše, že jej sotva zaslechnete – dokonce 
můžete na dvoře i relaxovat. Základní příkazy lze zadávat na ovládacím panelu sekačky. Dodatečná 
nastavení a všechny možnosti a příkazy jsou rychle po ruce díky aplikaci GARDENA Bluetooth®.

CorridorCutSenzor mrazu SensorControlMytí hadicí
Díky funkci CorridorCut není sečení 
členitých nebo úzkých pasáží od 60 cm 
pro sekačku SILENO minimo problém. 
Speciální vzor sečení zaručuje 
rovnoměrně posečený trávník.

Jakmile se venkovní teploty přiblíží bodu 
mrazu, zastaví se plán sečení robotické 
sekačky. Chrání se tím trávník, protože 
sečení přemrzlých stébel trávu ničí. 

Všechny modely jsou vybaveny funkcí 
SensorControl: inteligentní systém sečení 
automaticky přizpůsobí čas sečení podle 
intenzity růstu trávy.

Sekačku SILENO minimo jednoduše 
vyčistíte pomocí zahradní hadice. A je 
připravena na další použití!



8 ROBOTICKÉ SEKAČKY

Připojené sekačky posilují sortiment

Aktualizovaný sortiment

Pro trávníky do rozlohy 500 m2 Pro trávníky do rozlohy 1 250 m2 Pro trávníky do rozlohy 2 000 m2

0 m2 250 m2 500 m2 750 m2 1 250 m2 1 600 m2 2 000 m2

SILENO city
SILENO minimo SILENO life SILENO+

SILENO minimo
Malá, ale výkonná sekačka pro trávníky 
do rozlohy 500 m2
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GARDENA marketingová podpora

Prospekt Robotické sekačky
Aktualizovaná brožura vysvětlující klíčové vlastnosti a benefi ty 
GARDENA robotických sekaček. 

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na internetových stránkách, a rovněž také na různých 
sociálních mediálních kanálech, podporují prodej těchto inovovaných GARDENA 
robotických sekaček.

Přehled 2 nových GARDENA robotických sekaček

Název výrobku Robotická sekačka SILENO minimo Robotická sekačka SILENO minimo
Č. výrobku 15201-32 15202-32
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970462807 970462907 
Baleno po ks 1 1
Akumulátorová technologie Lithium-iontový akumulátor
Čas nabíjení cca 75 min
Čas sekání na jedno nabití cca 65 min
Doporučená travnatá plocha < 250 m² < 500 m²
Výška sečení, min–max 20–50 mm
Sekací ústrojí Kotouč se 3 noži
Nabíjecí systém Automatický 
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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Snadné ovládání zavla-
žování pomocí aplikace
Nové výrobky GARDENA s technologií Bluetooth®

S novými výrobky s technologií Bluetooth® začíná GARDENA novou kapitolu 
a nabízí majitelům zahrad pohodlné řešení pro ovládání jednotlivých zařízení 
v jejich zahradě na krátkou vzdálenost 
prostřednictvím aplikace.

10 ŘÍZENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Bluetooth® připojení

Jednoduše si vezměte svůj smart-
phone, otevřete aplikaci GARDENA 
Bluetooth® a jste připraveni s nulo-
vou námahou.

Okamžité řízení ze 
vzdálenosti max. 10 m
Pečujte o zahradu na dálku pomocí 
svého smartphonu a prostřednictvím 
aplikace GARDENA Bluetooth® pro 
snadné používání. 

Snadné plánování

Aplikace GARDENA Bluetooth® vám 
díky plánovacímu asistentovi pomůže 
udržet vaši zahradu v kondici. 

Snadná konfi gurace

Aplikace GARDENA Bluetooth®

poskytuje podrobné pokyny pro 
nastavení a konfi guraci vašeho 
zařízení Bluetooth®.

Prozkoumejte výhody aplikace GARDENA Bluetooth®

Bluetooth®

aplikace 
připojena



PŘIPOJENÍ
SENZORU

Řízení zavlažování Bluetooth®

Konfi gurovatelná nová aplikace pro řízení zavlažování

11ŘÍZENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Baterie 9 V 
(není součástí balení)

Vydrží 1 rok

Okamžité spuštění!
Tlačítko pro manuální zavlažování

Bezpečné zastavení
100% spolehlivé zavlažování 

kdykoliv: zavlažování se 
nespustí v případě, že je 

baterie slabá na to, aby mohla 
zavlažování vypnout

0,5–12 bar

Přípojka pro GARDENA čidlo 
půdní vlhkosti č. v. 1867 pro 
ještě větší úsporu vody

Funkce „okamžité spuštění“ Voděodolné
Pokud je zapotřebí spustit zavlažování okamžitě, lze 
ho aktivovat stisknutím tlačítka na kohoutku nebo 
přímo prostřednictvím aplikace Bluetooth®.

Všechny elektronické části jsou výborně utěsněné 
a všechny materiály jsou odolné vůči venkovním 
podmínkám. 

Úspora vody
Senzor půdní vlhkosti zabrání spuštění 
naplánovaného zavlažování, pokud je půda 
dostatečně vlhká. 

Název výrobku Řízení zavlažování Bluetooth®

Č. výrobku 1889-29
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970480501  
Počet kusů v balení   2  
Zdroj energie 1x 9 V alkalická baterie

(není součástí balení)
Počet plánů 
(start, délka, intervaly)

3

Start zavlažování Nastavitelný čas na plán
Délka zavlažování 1 min. – 8 hodin na plán
Zavlažovací intervaly Dny v týdnu na plán
Lze použít s Senzor půdní vlhkosti (č. v. 1867)

LED diody
Bluetooth®

Baterie
Zavlažování



9 V

Okamžité spuštění!
Tlačítko pro manuální zavlažování

Bezpečné zastavení
100% spolehlivé zavlažování 

kdykoliv: zavlažování se nespustí 
v případě, že je baterie slabá na to, 

aby mohla zavlažování vypnout

LED diody
Bluetooth®

Baterie
Zavlažování

12 ZAVLAŽOVACÍ VENTIL

2 x 1"
Přípojka pro 
instalaci v boxu 
na ventily

Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®

Pro konfi gurovatelné a bezkabelové řízení zavlažovacích systémů 
prostřednictvím aplikace

Automatické On / Off 
Možnost přepnutí z automatického 
módu do manuálního

Baterie 9 V 
(není součástí balení)

Vydrží 1 rok

Přípojka pro GARDENA senzor 
půdní vlhkosti č. v. 1867 pro ještě 

větší úsporu vody



Název výrobku Zavlažovací ventil 9V Bluetooth®1 Box na ventily 9V Bluetooth® – sada1

Č. výrobku 1285-29  1286-20 
EAN kód

4 078500 052986

Husqvarna obj. č. 970480701 970480601
Počet kusů v balení  2  1
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®

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
Počet plánů 6 6 (každý ventil)
Start zavlažování Nastavitelný čas na plán Nastavitelný čas na plán
Délka zavlažování 1 min. – 10 hodin na plán 1 min. – 10 hodin na plán
Frekvence zavlažování Dny v týdnu na plán Dny v týdnu na plán

13ZAVLAŽOVACÍ VENTIL

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na internetových stránkách, a rovněž také na různých sociálních 
mediálních kanálech, podporují prodej inovativního sortimentu s technologií Bluethooth®.

Prospekt Zavlažování
Kompletní přehled GARDENA produktů určených k zavlažování včetně 
nového sortimentu s technologií Bluetooth®.

Aplikace Blutetooth® umožňuje konfi gurovat 
několik 9V ventilů
• Nezávislé na kabelech a síti
•  Četné nezávislé programy na každý 

zavlažovací ventil
•  Jednoduché programování díky 

plánovacímu asistentovi
•  Přípojka pro senzor pro úsporu vody 

při zavlažování

1



Připojeno
Kdykoli.
Odkudkoli.

Mějte svou zahradu
vždy po ruce
GARDENA smart system
Mimořádně přesvědčivé: díky smart vlastnostem pro zavlažování a péči 
o trávník nastavuje aplikace GARDENA smart nový standard. Neustále se 
přidávají nové funkce a služby, díky nimž se aplikace stává 
nezbytným společníkem v zahradě. Nový smart senzor nejenže 
vypadá skvěle, ale také umožňuje inteligentní a udržitelné 
využívání vody, které vede ke zdravějším a lépe 
prospívajícím rostlinám.

14 SMART SYSTEM / SENZOR VLHKOSTI PŮDY

Inteligentní využívání vody
Odhalte klíčové výhody aplikace GARDENA smart

Řízení podle plánuOkamžité ovládání
Není třeba nic připomínat... aplikace 
GARDENA smart udělá práci za vás! 
Všechno pod kontrolou: kdy sekat trávník, 
zavlažovat rostliny a další, bez ohledu na to, 
kde jste, pomocí plánování na dálku.

Postaráte se o svou zahradu, ať budete 
kdekoliv – prostřednictvím naší snadné 
aplikace GARDENA smart.

Předpověď počasíŘízení senzorem
Bude pršet? Aplikace GARDENA smart 
přizpůsobí plány na základě údajů 
z předpovědi počasí. 

Smart senzor sleduje teplotu a vlhkost 
půdy ve vaší zahradě pro optimalizaci 
zavlažování a úsporu vody.

Knihovna rostlinSnadná konfi gurace 
s nápovědou

Odhalte všechno, co potřebujete vědět 
o rostlinách – od doby jejich kvetení až 
po podmínky, ve kterých nejlépe prospívají.

Aplikace GARDENA smart poskytuje 
nápovědu při nastavení vašeho smart 
systému krok za krokem. Se srozumitel-
nými ilustracemi, tipy a užitečnými rada-
mi umožňuje vytvořit plány zavlažování 
a sečení.

„Hey Siri“ smart gateway

Zaintegrujte smart zařízení do vaší Apple 
HomeKit a ovládejte vaši zahradu hlasem.

Připojte vaši aplikaci GARDENA smart 
k vaší chytré zahradě pomocí vaší domácí 
Wi-fi  nebo kabelu LAN.



Atraktivní
cena

15SMART SYSTEM / SENZOR VLHKOSTI PŮDY

Název výrobku smart senzor smart system – startovací sada smart senzor, zavlažovací 
počítač – sada

smart řízení zavlažování, 
senzor – sada

Č. výrobku 19040-20 19200-72 19202-20 19209-20
EAN kód

4 078500 049009 4 078500 049023 4 078500 049030

Husqvarna obj. č. 967986501 967984307 967986701 967986801
Počet kusů v balení 1 1 1 1
Obsah – smart SILENO city robotická 

sekačka (č. v. 19066-32), smart 
zavlažovací počítač, smart senzor, 
smart gateway

smart zavlažovací počítač, smart 
senzor, smart gateway

smart řízení zavlažování, smart 
senzor, smart gateway

Použití Měření vlhkosti a teploty půdy, plně 
automatické řízení zavlažování prostřed-
nictvím aplikace GARDENA smart

Sekání trávníku a zavlažování rostlin 
za využití aplikace smart

Zavlažování rostlin za využití 
aplikace smart

Zavlažování více oblastí pomocí 
aplikace smart, řízení 6 zavlažova-
cích ventilů 24 V na zařízení

Možnost rozšíření – Pomocí ostatních rozšíření smart systému Pomocí dalších rozšíření smart 
system, pro více než 6 zavlažovaných 
oblastí s dodatečnými smart zařízení-
mi pro řízení zavlažování

Požadavky smart gateway, Wi-fi  router a přístup 
na internet, smartphone, tablet nebo PC

Wi-fi  router a připojení na internet, smartphone, tablet nebo PC

Extra dlouhá zóna senzoru
Měří vlhkost půdy přesně tam, kde je 
to rozhodující, t. j. hlouběji v trávníku 
a méně hluboko v květináči

Kompaktní a atraktivní design
Vhodný pro jakékoliv místo na zahradě 
nebo na terase či balkoně

Provoz na baterie
Se 2 AA bateriemi vydrží jednu celou 

sezónu (nejsou součástí balení)

Plochá horní část pro umístění uprostřed trávníku 
Plochý vršek: pouze 20 mm nad povrchem
Lze použít ve stejné oblasti jako (robotickou) sekačku

smart senzor
Více stylu, skvělá funkčnost a výhodná cena

Optimalizovaná velikost, 
atraktivní design
Skvěle se hodí kamkoliv – do květináče, zeleninového 
záhonku nebo do trávníku. Moderní a atraktivní design.

Sleduje vlhkost půdy pro úsporu 
vody
Měří vlhkost a teplotu půdy rychlým a spolehlivým 
způsobem. Zahrada se zavlažuje pouze tehdy, 
když je to zapotřebí.

Použití uprostřed trávníku

Plochá horní část nového smart senzoru umožňuje 
umístit jej do stejného prostoru jako (robotickou) 
sekačku.



Senzor vlhkosti půdy pracuje se...
...zavlažovacími počítači

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobku na internetových stránkách, a rovněž 
také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují 
prodej nového senzoru půdní vlhkosti.

Prospekt Zavlažování
Kompletní přehled GARDENA produktů určených 
pro zavlažování včetně nového senzoru půdní 
vlhkosti. 

Video
Video vysvětlující benefi ty automatické závlahy 
a použití senzoru v kombinaci se zavlažovacím 
počítačem. 
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GARDENA marketingová podpora pro senzor vlhkosti půdy

GARDENA smart system marketingová podpora
Prospekt smart
Kompletní přehled všech smart system výrobků. 

Flex 
Č. v. 1890

Select 
Č. v. 1891

Bluetooth®

Č. v. 1889
Master 
Č. v. 1892

MultiControl duo 
Č. v. 1874



WATER 
SAVING

SENSOR

Hospodárné využívání vody
Všechno pod kontrolou
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...řízení zavlažování 
24 V & 9 V

Řízení zavlažování 6030, 
č. v. 1284

Zavlažovací ventil 9 V 
Bluetooth® 

č. v. 1285-29

...a všechny dřívější zavlažovací 
počítače s přípojkou na čidlo, 
č. v. 1881, 1883, 1885, 1862, 
1864, 1276 atd.

Kompaktní rozměry
Lze přes něj přejíždět sekačkou

5m kabel

Univerzální
Vhodné pro trávníky, rostliny 
na záhonech a v květináčích

Pracuje během celé sezóny
• Provoz na baterie 

• 2x AA 1,5 V (není součástí balení) 
• Indikace slabé baterie na zavlažovacím počítači 

a na LED v přihrádce na baterie Spolehlivé připojení 
Datové propojení pomocí kabelu

Osvědčená technologie – nyní ještě vylepšená
• Elektrotermický princip měření 
•  Špička senzoru se zahřívá a doba ochlazení se převádí 

na úroveň vlhkosti (krátká = mokro, dlouhá = sucho) 
• Vylepšená spotřeba energie

Inteligentní využívání vody
GARDENA čidlo půdní vlhkosti
Pomáhá zahrádkářům šetřit vodu a poskytuje přesné množství vody, které rostliny potřebují 
pro svůj lepší a zdravější růst. Dobré vědět: hodí se k více než 2 milionům výrobků!*

#cleverwatering

Název výrobku
Čidlo půdní vlhkosti Prodlužovací kabel

Č. výrobku 1867-20 1868-20

EAN kód

4 078500 045575 4 078500 045551

Husqvarna obj. č. 967926801 967926901
Počet kusů v balení 2 2
Použití Pro optimální úsporné zavlažování. Připojení na GARDENA zavlažovací počítač. 

Měří teplotu půdy a v případě její dostatečné vlhkosti zabrání provedení naplá-
novaného zavlažovacího cyklu

Prodloužení přívodního 
kabelu od senzoru až do 
max. délky 105 m

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 6030 (č. v. 1284), zavlažovací počítač 9 V Bluetooth®

(č. v. 1285)

Čidlo půdní vlhkosti
(č. v. 1867)

Zdroj energie 2x AA 1,5 V (LR6, není součástí balení), cca 1 rok provozu –
Zvláštnosti Nastavení limitů úrovně vlhkosti půdy na zavlažovacím počítači Flex, Select, Master, 

Bluetooth® (v aplikaci), standardizované hodnoty pro všechny 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 pokládku 
díky konektorům s ochra-
nou proti vlhkosti

* GARDENA zavlažovací počítače s přípojkou na čidlo se prodávají od roku 2016

Trávník Záhon Květináč 



AUTOMATIC CONTROL
ROLL

READY
2 USE

Podílejte se na rychle 
rostoucím segmentu trhu

Snadné navíjení bez zamotávání
Zaručená kvalita bez nutnosti údržby 
Flexibilní řešení pro různě velké zahrady
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Zavlažování, které je vždy připraveno k použití
GARDENA sortiment boxů na hadici 2021 – pro zahrady všech velikostí

#cleverwatering

Nástěnný box na hadici 
RollUp S

Zahradní box na hadici 
RollUp S

Nástěnný box na hadici
RollUp M

Zahradní box na hadici 
RollUp M 

RollControl Automatická technologie 
s dlouhou životností 

Vysoce kvalitní brzda pro spolehlivé 
a řízené navinutí.

Vždy spolehlivé navinutí díky velmi 
kvalitní pružině.

Vždy připravenýKrátké uzamykací body

Snadná a pohodlná manipulace bez 
námahy.

Hadice se navíjí bez zamotávání.

GARDENA vyrábí boxy na hadici již mnoho let a každoročně si tím upevňuje 
své vedoucí postavení na evropském trhu. S naší novou řadou zahradních 
boxů na hadici se snažíme na trhu stanovit nejvyšší standardy v kvalitě, 
fl exibilitě a designu.

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.
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Nástěnný box na hadici
RollUp M/L

Nástěnný box na hadici
RollUp L

Nástěnný box na hadici 
RollUp XL

Dostupné ve dvou atraktivních 
barvách – tyrkysové a bílé

Neodolatelná kombinace:
Oceněný design – bezkonkurenční technologie 
vyvinutá v Německu. Seznamte se s našim novým 
sortimentem boxů na hadici. 



AUTOMATIC

CONTROL
ROLL

READY
2 USE

Název výrobku Zahradní box na hadici RollUp S Zahradní box na hadici RollUp M

Č. výrobku 18604-20 18614-20 
EAN kód

4 078500 051958 4 078500 051996

Husqvarna obj. č. 970472901 970473301
Počet kusů v balení 1 1
Montáž Kdekoliv v zahradě Kdekoliv v zahradě
Velikost zahrady Malá Středně velká
Rozměry D x Š x V 54 x 23.5 x 43.7 cm 54 x 23.5 x 46.5 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 kolíku 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, libovolné umístění na ideálním místě pro zavlažování ve vaší zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, 
stopka proti odkapávání, fl exibilní připojovací hadice

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

Automatická technologie
s dlouhou životností

Vždy spolehlivé navíjení díky 
velmi kvalitní pružině

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

20 BOXY NA HADICI

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

RollControl
Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé 

a řízené navíjení

Kovový kolík pro fl exibilní 
umístění kdekoliv v zahradě  

 a stabilní pozici v podkladu 
– bez poškození zdí

Zahradní box na hadici RollUp
S & M (15 m / 20 m) pro menší a středně velké zahrady a dvory

Kompatibilní
Robotické sekačky řady SILENO mohou 
pod boxem projíždět

*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.
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Automatická technologie 
s dlouhou životností
Vždy spolehlivé navíjení 

díky velmi kvalitní pružině
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RollControl
Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé

a řízené navíjení

Nástěnný box na hadici RollUp
S & M (15m / 20m) pro menší a středně velké zahrady 

Název výrobku Nástěnný box na hadici RollUp S Nástěnný box na hadici RollUp M Nástěnný box na hadici RollUp M
Č. výrobku 18600-20 18610-20 18612-20
EAN kód

4 078500 052085 4 078500 051972 4 078500 051989

Husqvarna obj. č. 970472701 970473101 970473201
Počet kusů v balení 1 1 1
Montáž Na zeď Na zeď Na zeď
Velikost zahrady Malá Střední Střední
Rozměry D x Š x V 54 x 23.5 x 43.7 cm 54 x 23.5 x 46.5 cm 54 x 23.5 x 46.5 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 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

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

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 nástěnný držák se šrouby, 

hmoždinkami a montážní pomůcku

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

Úspora místa
Box je otočný o >180° 
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Nástěnný box na hadici RollUp
M/L, L, XL (25m / 30m / 35m) pro velké zahrady

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

Nástěnný box 
na hadici RollUp XL

Č. výrobku 18620-20 18622-20 18625-20 18627-20 18630-20
EAN kód

4 078500 052023 4 078500 052030 4 078500 052047 4 078500 052054 4 078500 052061

Husqvarna obj. č. 970473501 970473601 970474001 970474101 970474201
Počet kusů v balení 1 1 1 1 1
Montáž Na zeď Na zeď Na zeď Na zeď Na zeď
Velikost zahrady Střední / velká Střední / velká Velká Velká Velká
Rozměry D x Š x V 66,2 x 26,6 x 50,3 66,2 x 26,6 x 50,3 66,2 x 26,6 x 50,3 66,2 x 26,6 x 50,3 66,2 x 26,6 x 50,3 
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

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

Perfektní skladování hadice – 
vždy připravená k použití
Všechny boxy jsou kompletně 
smontovány a vybaveny
• vysoce kvalitní hadicí 13 mm (1/2")
• připojovací hadicí o délce 1,5 m
•  díly Original GARDENA System 

a čisticím postřikovačem
•  balení obsahuje nástěnný držák se 

šrouby, hmoždinkami a montážní 
pomůcku

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

Úspora místa
Box je otočný o 180° 

Automatická technologie 
s dlouhou životností
Vždy spolehlivé navíjení 

díky velmi kvalitní pružině

RollControl
Velmi kvalitní brzda pro spolehlivé 

a řízené navíjení

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

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na 
různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej inovovaných 
boxů na hadice.

Držák na nástěnné boxy na hadice
Kovový držák pro uchycení nástěnného držáku na hadice; umožňuje zákazníkům 
produkt vyzkoušet. 
Včetně 5 produktových info kartiček k nástěnným boxům na hadice
RollUp S, 
RollUp M, 
RollUp M/L, 
RollUp L, 
RollUp XL

Demo displej pro nástěnné a zahradní boxy na hadice
Testovací stanice pro vzorové modely dvou nástěnných boxů na hadici různých 
velikostí a jednoho zahradního boxu na hadici; s plakátem a infem o produktu pro 
každý model; k prezentaci až 3 různých modelů. 



1 – 2 m 3 – 6 m1 – 2 m 6 – 12 m

Pokračujte ve velkém tempu růstu
GARDENA Sprinklersystem
Výsuvné zadešťovače, trvale nainstalované pod zemí, udržují váš trávník krásný a po vykonané práci 
zase zmizí. Tyto výhody objevuje stále více a více lidí, a tím přispívají k úspěchu výrobků GARDENA 
Sprinklersystem.
Rozšíření sortimentu nyní nabízí ještě více fl exibility při plánování a instalaci. Dodatečné výsuvné 
zadešťovače zaručují lepší řešení na malých plochách a při speciálních aplikacích. Pohodlný, spolehlivý, 
jednoduchý a nyní ještě fl exibilnější.
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GARDENA Sprinklersystem – příběh úspěchu

nárůst prodeje
2018 2021

1 2
1

2

Alternativní připojení zadešťovačů – více fl exibility při instalaci
Patentovaná technika připojení „Quick & Easy“ v kombinaci s připojením 
zadešťovače        pro fl exibilní připojení všech výsuvných zadešťovačů v průběhu 
trubky. Alternativa k připojení zadešťovače v průběhu trubky:        sedlová svěrka 
pro montáž bez odpojení trubky.

Skvěle splní veškeré požadavky

*DATA: GARDENA data o prodeji.

>90 %*

Menší plochy
Vhodný pro zavlažování menších travnatých ploch 
kolem domu.

Speciální aplikace
Vhodný pro zavlažování menších travnatých ploch.
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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

4 078500 054843 4 078500 054867 4 078500 156998 4 078500 155229 4 078500 155328

Husqvarna obj. č. 970503101 970503201 900938601 900936101 900936201
Počet kusů v balení 15 15 15 15 15 
Použití Menší travnaté plochy Úzké travnaté pruhy
Zavlažovaná plocha Do 30 m² Do 50 m² Do 80 m² 6–24 m² 3–12 m²
Zavlažovaný sektor Plně nastavitelný 5–360°

Dosah Nastavitelný 1,5–3 m Nastavitelný 2–4 m Nastavitelný 2,5–5 m Nastavitelný 6–12 m Nastavitelný 2–4 m
Připojovací závit 1/2" vnitřní závit
Zvláštnosti Filtr, regulace průtoku vody on / off 

1

Název výrobku Připojení zadešťovače
3/4" x 1/2"

Připojení zadešťovače 
3/4" x 3/4"

Úhlový kus 25 mm x 3/4" 
vnitřní závit1

L-kus 25 mm x 3/4" 
vnitřní závit1

Objímka 25 mm x 3/4"
vnitřní závit

Č. výrobku 2739-20 2740-20 2764-20 2784-20 2728-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 901014001 901014101 966408901 901017801 901012901
Počet kusů v balení 10 10 10 10 10 
Použití Pro fl exibilní připojení zadešťovačů v kombinaci

s objímkou nebo T/L-kusy s vnitřním závitem
V kombinaci s fl exibilním připojením č. v. 2739

a 2740, pro fl exibilní připojení výsuvných
zadešťovačů 

Připojení zadešťovačů 
v průběhu trubky, v kombi-
naci s fl exibilním připojením 
č. v. 2739 a 2740

Zvláštnosti Možnost zkrácení podle individuální potřeby Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, 
samotěsnící závitové spojení

Pevná kovová matice pro 
zjednodušení montáže

4 078500 273909 4 078500 274005 4 078500 276405 4 078500 278409 4 078500 272803

GARDENA marketingová podpora

Prospekt Zavlažování
Kompletní přehled GARDENA produktů určených 
k zavlažování včetně nového Sprinklersystemu.

Online plánovač zahrady myGarden 
a GARDENA plánovací servis

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, 
a rovněž také na různých sociálních mediálních 
kanálech, podporují prodej Sprinklersystemu. 
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Název výrobku Přípojky na hadici – sada 1,2 Sada na čištění Basic 1,2

Č. výrobku 18279-34 18277-34
EAN kód

4 078500 052849 4 078500 052825

Husqvarna obj. č. 970481301 970481401
Počet kusů v balení 20 48
Možnosti připojení Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutky se závitem 

26,5 mm (G3/4") a 33,3 mm (G1") 
Informace o výrobku 
viz č. v.

18215, 18213 18202/5305, 18215, 18213, postřikovač s plným proudem, jemnou mlhou, 
plně nastavitelný, ochrana proti mrazu, spouštěč on / off , uzávěr, průtok vody 
lze zastavit, regulovatelný objem vody

Obsah balení 1x 18215, 1x 18213 1x 18202/5305, 18215, 18213, postřikovač a přívěšek na klíče

Promoční akce, kterým 
zákazník neodolá
ORIGINÁL
Jako evropská značka č. 1 v oblasti zavlažovaní, ale také díky svým dlouholetým 
zkušenostem, je GARDENA vůdčím inovátorem v řešeních zavlažování bez úniků 
vody – známým po celém světě. OGS je ORIGINÁLEM již více než 50 let. 
V kvalitě, odpovědnosti a rozmanitosti nemá dosud obdoby.
Kupující dokazují popularitu tomuto systému znovu a znovu – prodaly se miliony 
kusů. Proto si nenechte ujít naše nové atraktivní promoakce a nakombinujte 
je s našimi dalšími marketingovými aktivitami pro posílení vašeho prodeje 
GARDENA výrobků pro zavlažování.

Vytvořte povědomí pomocí atraktivních promočních displayů
Přípojky na hadici Sady na čištění

1 2



Název výrobku Hadice HighFLEX 13 mm (1/2") Comfort – akce
Č. výrobku 18062-20 
EAN kód

4 078500 052795

Husqvarna obj. č. 970481001  
Počet kusů v balení 1
Průměr 13 mm (1/2")    
Délka 18 m
Obsah balení Hadice HighFLEX 13 mm (1/2") Comfort 18 m, šroubení Premium 18242/5305 s adaptérem, šroubení Premium 18240, rychlospojka Premium 18255, 

stopspojka Premium 18253

27PROMOAKCE

Název výrobku Textilní hadice LianoTM 10 m s adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada
Č. výrobku 18427-32 
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970480901
Počet kusů v balení 16
Průměr 13 mm (1/2")
Délka 10 m
Materiál Vnitřní hadice z PVC, vnější plášť textilní
Obsah balení Kompletně s díly Original GARDENA System, postřikovačem a adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky č. v. 18210
Zvláštnosti Neobsahuje ftaláty ani těžké kovy, UV-stálá, odolná proti mrazu i nečistotám, nezanechává stopy – vhodná pro citlivé povrchy

Hadice s díly OGS Premium – sada

Hadice LianoTM s adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada

4 078500 052771



Vynikající výkon
GARDENA ponorná čerpadla
GARDENA, přední evropská značka vysoce kvalitních čerpadel, představuje 
novou řadu ponorných čerpadel! Nové výrobky s působivým výkonem a vynikající 
účinností. Tato energeticky úsporná ponorná čerpadla jsou tou pravou volbou 
pro pomoc v domácnosti a na zahradě. Moderní čerpadlo se stylovým a odolným 
krytem z nerezové oceli na vás udělá dojem svým vynikajícím výkonem. Všechny 
tyto výhody a ještě další předurčují tato ponorná čerpadla jako ideální zařízení pro 
udržení sklepa v suchu, k vypouštění zahradního jezírka nebo stavební jámy.

Ponorná čerpadla jsou nejdůležitejší kategorií čerpadel s nejvyšším podílem prodeje. 
Pro rok 2021 byla řada GARDENA kompletně inovována.

Roční hodnota 
v Německu

Zdroj: Průzkum trhu 
GARDENA 2018

Roční hodnota 
v Evropě

Přívalové deště mohou 
velmi rychlo zaplavit sklep 
a způsobit významné škody.
Především během léta.

160 m € ‒ to jsou celkové výdaje na pojistná pl-
nění z pojištění majitelů domů na ostatní přírodní 
rizika (živly) za měsíc, 2017 v Německu

1,2 milionu čerpadel
Roční hodnota ponorných čerpadel 
prodaných v Evropě

28 ČERPADLA

78 
milionů €

25,8
milionů €

JAN FEB MAR APR JUNMAY JUL AUG SEP OCT NOV DEC



EASY
CONNECT

5

*J

AH
RE GARDENA GARANTIE

* YEAR
GARDENAWARRANTY*ANSDEGAR

DE
NA

GA
RA

NT
IE

www.gardena.com /registra
tio

n

TOUCH

self-protective
technologies

2 in1

HIGH
PERFORMANCE

EASY
CONNECT

DIRT
ALARM

FLOW BOOST

* Na tento výrobek poskytujeme záruku v trvání 5 let. Předpokladem je registrace na www.gardena.com/cz do 3 měsíců od data 
zakoupení výrobku. Detailní záruční podmínky najdete na www.gardena.com/cz nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044. 
Tato záruka neovlivňuje vaše zákonná záruční práva.

ENGINEERED
IN GERMANY

LED AquaSensor

Nový velmi přesný AquaSensor s LED 
displayem a dotykovým ovládáním. 
Pracuje v úzkých prostorech s automa-
tickým zapínáním při hladině vody 5 mm. 
Snadné nastavení spínacích bodů pomocí 
dotykového ovládání.

Vlastní ochranné 
technologie
Keramická hřídel s trojitým těsnicím 
systémem s olejovou komorou pro maxi-
mální životnost čerpadla. Dodatečně jsou 
nyní všechny modely Aquasensor vyba-
veny ochranou proti chodu nasucho.

2 v 1

Pohodlný mechanismus přepínání mezi 
nasáváním kalové vody a plošným odsá-
váním čisté vody umístěný v horní části 
čerpadla - bez špinavých prstů nebo bot.

Seznamte se s našimi vynikajícími inovacemi:

40 let zkušeností –
spousta zbrusu nových inovací

Indikátor čištění

LED světelný alarm vás upozorní na to, 
že je čas vaše čerpadlo vyčistit, aby se 
zabránilo jeho poruchám.

Vysoký výkon

Výrazný nárůst výkonu až o 130 % 
oproti předchozím modelům.

Snadné připojení

Snadné připojení hadice na jedno zastr-
čení pro velké průměry hadic umožňuje 
maximální výkon a snadnou manipulaci.

Prodloužená záruka

5 let záruky po registraci na www.garde-
na.com/cz nebo sk. Od roku 2021 nový 
standard pro všechna GARDENA čerpadla.

Zvýšení průtoku

Snadné zvednutí patek pro lepší průtok 
vody.

29ČERPADLA
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Keramická hřídel 
S trojitým těsněním a olejovou komorou – 
pro extra dlouhou životnost

Ponorná čerpadla pro čistou vodu
Pro vypouštění a vyčerpávání čisté a lehce znečištěné vody

Zvýšení průtoku
Zvedací patky mohou zvětšit nasávací 
plochu, čímž se čerpadlo dostane na vyšší 
úroveň výkonu, pokud není zapotřebí plošné 
nasávání

Potřebujeto to přesně?
Vyberte si mezi nastavitelným plovákovým 
spínačem s blokovací funkcí a moderním 
LED Aquasensorem

Skvělá ochrana proti povodním
Modely Aquasensor mohou pracovat 
v úzkých prostorech a zapínají se 
automaticky při hladině vody 5 mm

30 ČERPADLA

Pohodlné
Pohodlná rukojeť s možností fi xace lana 

a funkcí navíjení kabelu

Odsaje téměř všechno
Výsledek je téměř dosucha 

do výše zbytkové vody 1 mm

Snadné používání
Rychloupínací systém umožňuje 
velmi rychlé připojení a odpojení 
hadic s velkým průměrem 



TOUCH

FLOW BOOST

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
Počet kusů v balení 1 1 1 1
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 259 x 188 x 334 mm 259 x 188 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, ergonomická 
konstrukce držadla s možností navi-
nutí 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 konstrukce 
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 konstrukce 
držadla s možností navinutí 
připojovacího kabelu a lana, funkce 
snadného nadzvednutí

Třída ochrany IP X8 IP X8 IP X8 IP X8

31ČERPADLA

Funkce zvýšeného průtokuNový Aquasensor systém s LED displayem
Díky snadno ovladatelným zvedacím patkám může čerpadlo dosáhnout svého 
maximálního výkonu nad sací oblastí. Pouhým kliknutím může čerpadlo dosáhnout 
výsledku 1 mm (téměř dosucha).

Automatický start od hladiny vody 5 mm a práce v úzkých prostorech. Snadné 
nastavení spínacích bodů dotykovým ovládáním.
Ve znečištěné vodě vydrží až 5krát déle než předchozí technologie. Indikátor 
znečištění, ochrana proti chodu nasucho, funkce trvalého zapnutí a funkce 
časovače.

4 078500 053259 4 078500 053266 4 078500 053273 4 078500 053280
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Pohodlné
Pohodlná rukojeť s možností fi xace lana 

a funkcí navíjení kabelu
Keramická hřídel
S trojitým těsněním a olejovou komorou – 
pro extra dlouhou životnost

Ponorná kalová čerpadla 
Pro odčerpávání kalové vody s velkými nečistotami

Pro náročné podmínky
Odsaje nečistoty až do velikosti 38 mm

32 ČERPADLA

Snadné používání
Rychloupínací systém umožňuje 
velmi rychlé připojení a odpojení 
hadic s velkým průměrem 

Potřebujeto to přesně?
Vyberte si mezi nastavitelným plovákovým 

spínačem s blokovací funkcí nebo moderním 
LED Aquasensorem
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Název výrobku Ponorné kalové čerpadlo
9000

Ponorné kalové čerpadlo
16000

Ponorné kalové čerpadlo
20000 Aquasensor

Ponorné kalové čerpadlo
25000

Č. výrobku 9040-20 9042-20 9044-20 9046-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970485901 970486001 970486101 970486201
Počet kusů v balení 1 1 1 1
Možnosti použití Pro odčerpávání znečištěné vody
Výkon motoru 300 W 450 W 750 W 1 100 W
Max. dodávané množství 9 000 l/h 16 000 l/h 20 000 l/h 25 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak 6 m / 0,6 bar 7 m / 0,7 bar 9 m / 0,9 bar 11 m / 1,1 bar
Automatická funkce / pojistka 
proti chodu nasucho

Přes plovákový spínač Přes plovákový spínač Digitální Aquasensor Přes plovákový spínač

Max. hloubka ponoru 7 m 7 m 7 m 7 m
Max. průměr nečistot 25 mm 35 mm 35 mm 38 mm
Hmotnost 4,2 kg 4,7 kg 6,2 kg 7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 243 x 183 x 317 mm 251 x 184 x 355 mm 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") 33,3 mm (G1"),

47,9 mm (G1 1/2")
47,9 mm (G1 1/2") 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"),
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")

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

Rychloupínací systém • • • •
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 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

Těsnicí systém s dlouhou životností 
(všechny nerezové modely)

Nová přípojka na hadici

•  Hřídel s keramickým povlakem pro maximální mechanickou trvanlivost
•   Trojitý těsnicí systém s olejovou komorou zabraňuje po mnoho let průniku 

vody do motoru

•  Pohodlná instalace hadice pouze na jedno zastrčení
•  Rychlá instalace a skladování
•  Velké průměry pro vyšší účinnost

4 078500 053297 4 078500 053303 4 078500 053310 4 078500 053327
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34 ČERPADLA

Ponorná čerpadla 2 v 1
Kombinace odčerpávání vody s nečistotami a plošným odsáváním 
téměř do sucha v jednom čerpadle

Pro náročné podmínky
Nasává částice o velikosti 
až 35 mm

Potřebujeto to přesně?
Vyberte si mezi nastavitelným 

plovákovým spínačem 
s blokovací funkcí 

nebo moderním LED 
Aquasensorem.

Snadné používání
Rychloupínací systém 
umožňuje velmi rychlé 
připojení a odpojení hadic 
s velkým průměrem

Odsaje téměř všechno 
Výsledek je téměř 

dosucha do výše zbytkové 
vody 1 mm

2 v 1
Pohodlný přepínací 

mechanizmus mezi režimem 
pro nasávání nečistot a plošným 

nasáváním čisté vody

Intuitivní přepínací mechanizmus
• Pracuje v obou směrech bez 

dotyku patek čerpadla
• Bez špinavých prstů nebo 

mokrých bot

Keramická hřídel
S trojitým těsněním a olejovou komorou – 
pro extra dlouhou životnost

Intuitivní přepínací mechanizmus2 v 1 
•  Pracuje v obou směrech bez dotyku patek čerpadla
• Bez špinavých prstů nebo mokrých bot

Toto multifunkční čerpadlo lze použít jednak pro čerpání kalové vody (velikost 
nečistot až 35 mm) nebo pro plošné odsávání (1 mm) v režimu čisté vody.

Dostupné od 05/2021



Název výrobku Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 15000 2 v 1 Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 19500 Aquasensor 2 v 1
Č. výrobku 9048-20 9049-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970486301 970486401
Počet kusů v balení 1 1
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 7,5 m / 0,75 bar 9,7 m / 0,97 bar
Automatická funkce / pojistka 
proti chodu nasucho

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
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")

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

35ČERPADLA

Název výrobku Plochá hadice 10 m – sada
Č. výrobku 5005-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970489701
Počet kusů v balení 1
Použití Flexibilní materiál vynikající pro použití s našimi čerpadly
Průměr 38 mm (1 1/2")  
Max. provozní tlak 5 bar
Tlak, při kterém dojde k prasknutí 15 bar
Zvláštnosti Dvojitá vrstva materiálu PVC vyztuženého oky, odolná vůči nepříznivému počasí a UV-stálá, se svorkou na hadici

Ploché hadice
Účinné a tiché řešení kompaktní hadice

Vysoká kvalita
Vhodné pro zemědělství

Odolná vůči počasí a UV-stálá

10 m v tenčí kvalitě
Skvělé příslušenství pro naše 

ponorná čerpadla

Vysoká odolnost vůči tlaku

Dvojitá vrstva PVC materiálu 
a zpevněná oky
Bez problémů lze skladovat v mokrém stavu

Vyrobená v Evropě

4 078500 0533414 078500 053334

4 078500 053556
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Tepelný bezpečnostní spínač

Mosazný zpětný ventil a 
připojovací závit

Keramicky chráněné 
dvojité těsnění

Domácí vodárny
Nejlepší poměr výkon / cena

Nádrž s objemem 19 l, 
nenáročná na údržbu
EPDM membrána

Tlakoměr

36 ČERPADLA

Název výrobku Domácí vodárna 3700/4
Č. výrobku 9023-20
EAN kód

4 078500 054720

Husqvarna obj. č. 970498601
Počet kusů v balení 1
Možnosti použití Automatické využívání užitkové vody pro zavlažování 

zahrady nebo zásobování domácnosti vodou
Jmenovitý výkon 800 W
Max. čerpané množství 3 700 l/h
Max. čerpací výška / tlak 41 m / 4,1 bar
Zapínací tlak 1,5 bar +/– 0,1 bar
Vypínací tlak eco / max 2,.8 bar / –
Max. samonasávací výška 7 m
Čerpadlová mechanika Jet

G1" dvojitý konektor pro snadné 
OGS připojení 

Vypínač

Snadné napouštění a 
vypouštění

Hmotnost cca 10,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca 46 x 28 x 51 cm
Max. teplota kapaliny 35° C
Připojovací kabel 1,5 m H05 RN-F
Připojovací závit 33,3 mm (G 1")
Počet výstupů 1
Nádrž 19 l
Kondenzátorový motor s tepelnou 
pojistkou proti přetížení

Bezúdržbový

Samostatný výpustný šroub •
Zvláštnosti Mosazný připojovací závit, dvojitý výstup 

G1", hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany IP X4
Vlastnosti Keramické těsnění / dvojitý těsnicí 

systém, zpětná klapka, automatické 
zapínání / vypínání, tepelný spínač



 

37ČERPADLA

Kompletní sortiment domácích vodáren

GARDENA marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na různých 
sociálních mediálních kanálech, podporují prodej inovovaných čerpadel. 

Online průvodce čerpadly
S tímto online nástrojem můžete jednoduše nalézt vhodné čerpadlo 
pro vaše potřeby, a to pouhým odpovězením na jednoduché navigační 
otázky. Online průvodce čerpadly může také být instalován do tabletů 
vystavených na prodejnách. 

Domácí vodárna 
3700/4

Domácí vodárna
3000/4 eco

Domácí vodárna
4000/5 eco

Domácí vodárna
5000/5 eco
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GARDENA akumulátorový 
systém 18 V – ALIANCE 
POWER FOR ALL
ALIANCE POWER FOR ALL je jednou z největších předních světových výrobců 
akumulátorů různých značek a nabízí nejširší možnosti jejich použití ve vašem domě 
a na zahradě. 
Tato aliance má obrovský potenciál – doteď bylo prodáno více než 20 milionů 
kompatibilních akumulátorů.*
Aliance POWER FOR ALL, založená fi rmami 
GARDENA a Bosch, nabízí zákazníkům 
a spotřebitelům skvělé možnosti.

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

ALIANCE POWER FOR ALL skutečně mění hru:

Díky jednomu univerzálnímu 
akumulátorovému systému 18 V 
pro všechny vaše požadavky v domě 
a jeho okolí je přechod z interiéru 
do exteriéru velmi snadný.

* Bosch batteries



         

39AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Přehled všech výhod

Šetří místo.
Šetří peníze.
Chrání životní prostředí.

Systém lze pružně 
rozšířit o nářadí 
různých značek.

Největší rozmanitost 
aplikací pro celý váš dům 
i zahradu.

Jeden z největších akumulátorových systémů různých značek.

100% kompatibilita 
v rámci ALIANCE 
POWER FOR ALL.**

Sjednoceno do JEDNOHO akumulátoro-
vého systému 18 V – ecosystem
Jeden akumulátor lze použít pro více než 70 výrobků, pro více než 
100 různých aplikací v domácnosti a na zahradě

** Bosch PSM 18 Li + Bosch ALB 18 Li + Emmaljunga eStroller kompatibilní pouze s akumulátorem typu 1,5 Ah – 3,0 Ah.



40 AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Od roku 2021 nabízí GARDENA 3 druhy akumulátorů v rámci ALIANCE POWER FOR ALL: 2,0 Ah, 2,5 Ah  
4,0 Ah. Díky tomu každý najde skvělé řešení pro svou práci. Upozorňujeme, že akumulátory s kapacitou 
2,0 Ah jsou na trhu pouze v sadách k okamžitému použití a nejsou k dostání samostatně. 

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
Počet kusů v balení  2   2 1  2    2   2 
Akumulátorová technologie Li-Ion Li-Ion – Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Napětí akumulátoru 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 Ah 4,0 Ah – 2,5 Ah 2,5 Ah 4,0 Ah
Plné 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

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

PBA 18V akumulátor 
a 14902, 14903, 
14905

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

Akumulátor & nabíječka / startovací sady 2021

•  Jeden akumulátor se 
dá využít s více než 
70 výrobky

•   Jeden akumulátor 
pro více než 100 
různých aplikací

•  Jeden akumulátor 
vytváří obrovský 
18V akumulátorový 
ekosystém

4 078500 054416 4 078500 054430 4 078500 054386 4 078500 054447 4 078500 054454 4 078500 054461
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KompatibilitaLED indikátor
Se všemi přístroji z ALIANCE POWER 
FOR ALL.

Během práce neustále zobrazuje stav 
nabití akumulátoru.

3 roky záruky*Rychlonabíjení
Výrazně kratší čas nabíjení – o 50 %. 
Výkon a kvalita zůstávají stejné jako 
dnes.

Po registraci výrobku na
www.gardena.com/cz nebo
www.gardena.com/sk.

GARDENA 18V 
ALIANCE
POWER FOR ALL 
Nové výrobky a adaptace u stávajícího 
sortimentu výrobků 

GARDENA, spoluzakladatel ALIANCE POWER FOR ALL, 
poskytuje ještě větší fl exibilitu při používání jednoho akumulátoru 
pro všechny akumulátorové zahradní přístroje. Všechny stávající 
výrobky z řady 18 V byly převedeny na nový akumulátor a budou 
vybaveny LED indikátorem.
Akumulátory, nabíječky a výrobky POWER FOR ALL nabízí 
širokou variabilitu a kompatibilitu všech výrobků zúčastněných 
značek. 

41AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.
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GARDENA akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A

Výkonný, lehký & pohodlný

Nový lehký a kompaktní GARDENA akumulátorový foukač PowerJet 18 V
přináší výkon a účinnost při venkovním čištění. Pro použití kolem domu 
a na zahradě.

Výkonný
Velký foukací výkon díky konstrukci výrobku; s velkým 
objemem vzduchu za minutu, přímé zvýšení rychlosti 
a menší ztráty při proudění vzduchu.

LED indikátor akumulátoru
Během práce neustále vidíte stav nabití akumulátoru.

Nízká hmotnost
Perfektní ergonomie rukojeti, kombinovaná s nízkou 
hmotností a ideálním vyvážením, umožňuje snadnou 
a pohodlnou práci.

Individuálně nastavitelná rychlost
Rychlost vzduchu foukače lze snadno nastavit pouze 
jedním prstem v závislosti na momentálním účelu použití.

2 v 1
Bodová tryska nabízí větší fl exibilitu při čištění např. skalky. 
Zaručuje optimální odstranění nečistot všech druhů.

Snadné skladování
Kompaktní design výrobků a jejich některé odpojitelné 
části zaručují úsporu místa při skladování.

CLEAN
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Bodová tryska
Prodloužení trubky 
a přesnější práce

Systémový akumulátor 18 V, 
2,5 Ah P4A: pro normální práce 
Optimalizovaný poměr mezi dobou 
chodu a výkonem, výborně vyvážený 
a lehký (7,9 m³/min)

Systémový akumulátor 18 V , 
4,0 Ah P4A: pro náročné práce
Aktivace o 10 % většího výkonu 
(8,9 m³/min) 

Ergonomické umístění držadla
Pro snadnou práci

43AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Individuálně nastavitelná 
rychlost

LED indikátor stavu nabití 
akumulátoru

Jeden z nejlehčích 
foukačů na trhu

Hmotnost pouze 1,8 kg
 bez akumulátoru

Malá nožka
Pro snadné odložení foukače 

po ukončení práce

Název výrobku Akumulátorový foukač
PowerJet 18V P4A
Sada k okamžitému použití

Akumulátorový foukač
PowerJet 18V P4A
Bez akumulátoru

Č. výrobku 14890-20 14890-55
EAN kód

4 078500 054324 4 078500 054331

Husqvarna obj. č. 970512801 970512901 
Počet kusů v balení 1  1 
Doba chodu akumulátoru 13–23 min max.
Objem vzduchu 7,9 m³/min max.
Včetně akumulátoru • –
Včetně nabíječky • –
Hmotnost 2,3 kg 1,8 kg
Obsah Vč. bodové trysky, vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, 

vč. nabíječky P4A AL 1810 CV
–

Akumulátorový foukač
PowerJet 18V P4A

Nový akumulátor
Kompatibilní s dalšími zařízeními v rámci 
ALIANCE POWER FOR ALL

Výkonný axiální ventilátor
S menší ztrátou při proudění a velkým 
objemem vzduchu v hodnotě 7,9 m³ 
za minutu pro vynikající foukací výkon

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



         

44 AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Skvělý přístroj pro čištění téměř všeho 
okolo domu a na zahradě nebo když 
jste na cestách.

Moderní, výkonný a především mobilní – tento tlakový čistič je dodáván se spoustou příslušenství, takže můžete ihned začít pracovat. 
Bez ohledu na to, zda chcete čistit auto, terasu, žaluzie nebo zahradní nábytek – díky chytrému designu, praktické rukojeti a nízké 
hmotnosti pouhých 1,5 kg se s tlakovým čističem pracuje velmi pohodlně i po dlouhou dobu.
Nový tlakový čistič pracuje s novým akumulátorovým systémem 18 V POWER FOR ALL s LED indikátorem stavu nabití akumulátoru.

CLEANKompaktní a nezávislý
GARDENA středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A
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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

4 078500 053471 4 078500 053495 4 078500 053488

Husqvarna obj. č. 970489101 970489201 970490601
Počet kusů v balení 1 1 1
Doba chodu akumulátoru 
(Soft Clean)

Vysoký výkon (24 bar): 16 min max., jemný výkon (14 bar): 20 min max., ultra jemný výkon (9 bar): 38 min max.

Max. čerpané množství Vysoký výkon (24 bar): 250 l/h, jemný výkon (14 bar): 200 l/h, ultra jemný výkon (9 bar): 180 l/h
Délka sací hadice 5 m
Včetně akumulátoru / 
nabíječky

• – •

Max. vstupní teplota 45 °C 
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. 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. 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

LED indikátor stavu 
nabití akumulátoru

Výkonné tlakové čištění

3 režimy výkonuSamonasávací

Správný tlak pro všechny materiály.Nasává vodu z hloubky až 2 m.

Pěnová tryska a vak 
na vodu

Nízká hmotnost 
a snadná manipulace

Sada Premium obsahuje dodatkovou pě-
novou trysku a vak na vodu o objemu 20 l.

Snadné používání.

45AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

0°/ 15° / 40° čisticí tryska
Nastavitelný směr!

Režim jemného čištění
pro maximální dobu chodu / citlivé 
materiály
3 polohy: 4 – 14 – 24 bar

Nový akumulátor
Kompatibilní s dalšími zařízeními 
POWER FOR ALLPřihrádka 

na skladování trysek

Střední tlak: 24 bar
Průtok: 250 l/h

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



Vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60
Pro mobilní čištění a zavlažování kolem domu 
a na zahradě:

Pod tlakem
GARDENA vysokotlaký čistič AquaClean Li-40/60
Chytrý a univerzální: inovativní čistič AquaClean není pouze skvělým pomocníkem 
při úklidu vašeho domu a zahrady! Jeho největší výhoda: toto zařízení z řady 
GARDENA HeartBeat System 40 V je přenosné a nevyžaduje přípojku na vodu 
nebo elektřinu, takže ho lze použít pro různé úkoly. Díky systémovému tlaku až 
90 barů dokáže vyčistit i odolné nečistoty a na vysokotlaký čistič je opravdu tichý. 
Tlak lze plynule nastavit tak, aby vyhovoval různým použitím, jako je například 
čištění citlivých povrchů.

46 AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Ideální také pro 
citlivé zavlažování



ALLROUND

POWER+90
bar

max.

         

GARDENA 
marketingová podpora

GARDENA internetové stránky
Vždy získáte nejnovější informace o moderních 
akumulátorových výrobcích GARDENA a dalších 
novinkách.

47AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Název výrobku Vysokotlaký čistič
AquaClean Li-40/60 – sada

Vysokotlaký čistič
AquaClean Li-40/60 – bez akumulátoru

Č. výrobku 9341-20 9341-55
EAN kód

4 078500 042420 4 078500 042437

Husqvarna obj. č. 967853901 967854001
Počet kusů v balení 1 1
Typ akumulátoru / kapacita 40 V / 2.6 Ah –
Doba chodu (eco) Čištění: 20 min. max.

Zavlažování: 40 min. max.
–

Max. tlak 90 bar 90 bar
Max. čerpané množství Čištění: 230 l/h

Zavlažování: 270 l/h
Použití Pro mobilní a rychlé čištění odolných nečistot

Hmotnost 10,7 kg 9,4 kg
Obsah balení Vč. akumulátoru BLi-40/100, vč. rychlonabíječky QC40, vč. ploché trysky 15°, 

vč. sprchy, vč. OGS šroubení pro zahradní hadici, vč. vysokotlaké hadice 3 m
Vč. ploché trysky 15°, vč. sprchy, vč. OGS šroubení pro zahradní hadici, 
vč. vysokotlaké hadice 3 m

Tlakový čistič
Určený i pro použití v náročných podmínkách 

(max. tlak 90 barů/pracovní tlak 60 barů)

Výkonný dobíjecí akumulátor 40 V / 2,6 Ah
Umožňuje dobu chodu v trvání až 40 minut

Průhledná nádrž (14 litrů)
Odnímatelná pro snadné naplnění a transport

Tichý chod
Neruší okolí

Rukojeť a stabilní podvozek
Pro hladký transport, také na nerovném povrchu

Intuitivní ovládací panel s režimem Soft Clean
On/Off , režim Soft Clean pro maximální životnost 

akumulátoru / citlivé materiály

Lze jej používat i bez nádrže
Integrované šroubení OGS pro přímé 
připojení hadice

Odnímatelný postřikovač, 
tyč a 15° tryska
Pro snadné skladování mimo 
čisticí zařízení Sprcha jako příslušenství

Konstruována speciálně pro mobilní 
a šetrné zavlažování rostlin
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Název výrobku Akumulátorový trimmer 
EasyCut 23/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorový trimmer 
EasyCut 23/18V P4A 
Bez akumulátoru

Akumulátorový trimmer 
ComfortCut 23/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorový trimmer 
ComfortCut 23/18V P4A 
Bez akumulátoru

Č. výrobku 14700-20 14700-55 14701-20 14701-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970511601 970511701 970511801 970511901
Počet kusů v balení 1  1 1 1 
Doba chodu 
akumulátoru

45 min max. 56 min max.

Sada obsahuje Vč. systémového akumulátoru P4A 
PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 
1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut

Vč. 5 ks nožíků RotorCut Vč. systémového akumulátoru P4A 
PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 
1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut

Vč. 5 ks nožíků RotorCut

Název výrobku Akumulátorová sekačka 
HandyMower 22/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorová sekačka 
HandyMower 22/18V P4A  
Bez akumulátoru

Akumulátorová sekačka
PowerMax™ 32/36V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorová sekačka
PowerMax™ 32/36V P4A 
Bez akumulátoru

Č. výrobku 14620-20 14620-55 14621-20 14621-55
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970510801 970510901 970511401 970511501
Počet kusů v balení 1  1 1 1 
Doporučená travnatá 
plocha

50 m2 50 m2 200 m2 200 m2

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

– Vč. 2x systémového akumulátoru P4A 
PBA 18V/ 45, vč. rychlonabíječky P4A 
AL 1830 CV

–

Akumulátorová sekačka
PowerMax™ 32/36V P4A

Akumulátorová sekačka
HandyMower 22/18V P4A

Akumulátorový trimmer
EasyCut 23/18V P4A a 
ComfortCut 23/18V P4A

PÉČE O TRÁVNÍK

48 AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

PÉČE O TRÁVNÍK
Přehled všech nových akumulátorových 
výrobků 18 V pro péči o trávník: 

4 078500 054195 4 078500 054218 4 078500 054225 4 078500 054232

4 078500 054157 4 078500 054164 4 078500 054171 4 078500 054188

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



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

Akumulátorová teleskopická vy-
větvovací pilka TCS 20/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorová teleskopická vy-
větvovací pilka TCS 20/18V P4A 
Bez akumulátoru

Č. výrobku 14732-20 14732-55 14770-20 14770-55
EAN kód

4 078500 054287 4 078500 054294 4 078500 054300 4 078500 054317

Husqvarna obj. č. 970512401 970512501 970512601 970512701
Počet kusů v balení 1  1 1 1 
Doba chodu 
akumulátoru

100 min max. 50 min max.

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

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

Vč. ramenníího popruhu

Název výrobku Akumulátorové nůžky na živý 
plot ComfortCut 50/18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Akumulátorové nůžky na živý 
plot ComfortCut 50/18V P4A 
Bez akumulátoru

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 14730-20 14730-55 14731-20 14731-55
EAN kód

4 078500 054249 4 078500 054256 4 078500 054263 4 078500 054270

Husqvarna obj. č. 970512001 970512101 970512201 970512301
Počet kusů v balení 1  1 1 1 
Doba chodu 
akumulátoru

45 min max. 56 min max.

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

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

–

49AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Akumulátorové nůžky 
na živý plot ComfortCut 
50/18V P4A

Akumulátorové nůžky 
na živý plot ComfortCut 
60/18V P4A

Akumulátorové teles-
kopické nůžky na živý 
plot THS 42/18V P4A

Akumulátorové 
teleskopické vyvětvovací
pilky TCS 20/18V P4A

PÉČE O ŽIVÝ PLOT 
& STROMY

PÉČE O ŽIVÝ PLOT & STROMY
Přehled všech nových akumulátorových 
výrobků 18 V pro péči o živý plot a stromy

3
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*Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.
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Název výrobku Ponorné čerpadlo pro čistou 
vodu 2000/2 18V P4A
Sada k okamžitému použití

Ponorné čerpadlo pro čistou 
vodu 2000/2 18V P4A
Bez akumulátoru

Čerpadlo do sudu s dešťovou
vodou 2000/2 18V P4A 
Sada k okamžitému použití

Čerpadlo do sudu s dešťovou 
vodou 2000/2 18V P4A
Bez akumulátoru

Č. výrobku 14600-20 14600-55 14602-20 14602-55
EAN kód

4 078500 054089 4 078500 054119 4 078500 054133

Husqvarna obj. č. 970508901 970524701 970511001 970511201
Počet kusů v balení 1  1 1 1 
Doba chodu 
akumulátoru

18–65 min max.

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

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

–

50 AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

Ponorné čerpadlo pro čistou 
vodu 2000/2 18V P4A

Čerpadlo do sudu s dešťovou 
vodou 2000/2 18V P4A

Novinka:
funkce časovače
5 / 10 / 15 minut

Vysoký výkon
2 000 l/h –  2,0 bar

Čerpadla
Přehled všech nových 
akumulátorových čerpadel 18 V:

PUMP

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



     

51AKUMULÁTOROVÉ VÝROBKY

GARDENA marketingová podpora

Sortimentní prospekt
Přehled vybraného sortimentu GARDENA výrobků. 

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také na 
různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej GARDENA 
18V POWER FOR ALL akumulátorového systému. 

Balení
Balení je velmi důležitý zdroj 
informací. Klíčové prodejní 
argumenty jsou zde proto 
komunikovány velmi jasně. 



 

Správné ošetření pro každou 
rostlinu v každém ročním období
GARDENA postřikovače a tlakové postřikovače

52 POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Pěstování Domácnost Balkon / město

450 ml

GARDENA postřikovače se ideálně hodí pro péči a ochranu mladých 
rostlinek ve vaší domácnosti, na vašem balkoně nebo ve vaší zahradě.

0,75 l /
1,0 l

1,25 l

Použití během celého roku
Univerzální postřikovače pro zahradu a domácnost

10
0%

PŘÍRODNÍ

ud
rži

telná péče

orostlin
y

100%
PŘÍRODNÍ



53POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Venkovní použití Plus & EasyPumpVenkovní použití Comfort Venkovní použití XL

5 l 5 l 12 l

Péče o rostliny v domácnosti a na zahradě
Pro šetrné zavlažování, použití přípravků na ochranu rostlin nebo doma připra-
vených roztoků k posílení rostlin - pro všechny tyto účely použití najdou milovníci 
zahrad správný model podle svých požadavků z nové řady GARDENA postřikovačů 
a tlakových postřikovačů. 



360°

20

10

3 in1

BIO

54 POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Pro plnění přírodních, doma připravených roztoků.

Pracuje v jakékoliv pozici.

Provoz s výkonným Li-Ion akumulátorem – automatické 
generování tlaku bez manuálního pumpování.

Průhledný.

Vypěstujte si vlastní rostlinky

Druhý otvor

Snadné plnění Nášlapy

Správný výrobek od začátku.

Snadné přimíchání, plnění a vyprazdňování.

Široký kuželovitý otvor. Pro ergonomické pumpování a ochranu trysky. Teleskopická postřikovací tyč.

Nové nápady rozšiřují účely aplikace 
a zjednodušují používání

Včetně fi ltru

Funkce 360°

Akumulátorový provoz

Nejlepší indikace hladiny

Výborný dosah



450 ml

55POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Pěstování rostlin
GARDENA Jemný postřikovač

2 in1

Funkce 2 v 1
Jemná tryska a sprchová hlava

Nejvyšší fl exibilita pro šetrnou
 kultivaci rostlin

Nejlepší přehled
Průhledný materiál

Praktické
Pro zavlažování se jednoduše stiskne 

tělo postřikovače

Chytré skladování
Integrovaná možnost pro chytré skla-
dování trysky, když není zapotřebí

Jemné a šetrné zavlažování
Nedochází k vyplavování půdy

Název výrobku Jemný postřikovač 0,45 l 
Č. výrobku 11102-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970476801
Počet kusů v balení 12

4 078500 052290



0,75 l /
1,0 l

HIGH
QUALITY

360°

20

10

3 in1

56 POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Vnitřní prostory
GARDENA postřikovače

Spolehlivý provoz
Funkce 360°– funguje také při 
držení pod úhlem

Indikátor hladiny naplnění
Průhledný

Snadné přimíchávání, 
plnění a vyprazdňování

Druhý otvor vč. dávkovacího uzávěru

    

Název výrobku Postřikovač 0.75 l Postřikovač 1 l Postřikovač 1 l EasyPump
Č. výrobku 11110-20 11112-20 11114-20
EAN kód

4 078500 052351 4 078500 051118 4 078500 052375

Husqvarna obj. č. 970476901 970462701 970477501
Počet kusů v balení 6 6 4

Pevné a variabilní
Velmi kvalitní mosazná tryska, 

jemně nastavitelná

Pohodlná manipulace – 
bez pumpování
Provoz na baterii 
(pouze č. v. 11114-20)



1,25 l

HIGH
QUALITY

90°

20

10

3 in1

360°

57POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Balkon / město
GARDENA tlakový postřikovač 1,25 l

Pevný a variabilní
Velmi kvalitní mosazná tryska, 

ohybná 90°, nastavitelný proud

Ergonomický
Rukojeť ve tvaru písmene D 
vč. nárazníku

Nejlepší úchop při otevírání / zavírání
Integrované zapuštění pro dobré uchopení

Pro plnění doma 
připravených roztoků

Možnost vložení fi ltru

Název výrobku Tlakový postřikovač 1,25 l Tlakový postřikovač 1,25 l – akce
Č. výrobku 11120-20 11120-30 
EAN kód

4 078500 051132 4 078500 052429

Husqvarna obj. č. 970461301 970477001
Počet kusů v balení 4 24

Snadné přimíchávání, plnění a vyprazdňování
Druhý otvor vč. dávkovacího uzávěru

Indikátor hladiny naplnění
Průhledný

Spolehlivý provoz
Funkce 360° – funguje také při 
držení pod úhlem

10
0%

PŘÍRODNÍ

ud
rži

telná péče

orostlin
y

100%
PŘÍRODNÍ
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58 POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Venkovní využití
GARDENA tlakový postřikovač 5 l Comfort

Snadné plnění
Velký kuželovitý otvor (120 mm)

Pohodlné pumpování
Včetně nášlapů a chrániče trysky

Ergonomický
Nová rukojeť postřikovací tyče 

vč. blokovacího uzávěru
Ergonomický
Široké držadlo ve tvaru 
písmene D a připojení 
hadice z jedné strany

Pro plnění doma připravených roztoků
Včetně fi ltru

Název výrobku Tlakový postřikovač 5 l Comfort Tlakový postřikovač 5 l Comfort – akce Tlakový postřikovač 5 l Comfort + 
postřikovač 0,75 l – akce

Č. výrobku 11130-20 11130-30 11134-30
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970461501 970477101 970495601
Počet kusů v balení 8 16 12

Snadná detekce naplnění
Indikátor stavu hladiny

třik č 5 l C f t

ib

pr

10
0%

PŘÍRODNÍ

ud
rži

telná péče

orostlin
y

100%
PŘÍRODNÍ

4 078500 051156 4 078500 052443 4 078500 054065



5 l

20

10

3 in1

ERGO

+30 cm

HIGH
QUALITY

90°

59POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Venkovní použití
GARDENA tlakový postřikovač 5 l EasyPump & 5 l Plus

Snadné přimíchávání, plnění 
a vyprazdňování
Druhý otvor vč. dávkovacího uzávěru

Pevná a variabilní
Velmi kvalitní mosazná tryska, ohybná 
o 90°, nastavitelný proud

Ergonomický
Široká rukojeť 

ve tvaru písmene D 
s měkčenými prvky

Nejlepší úchop při aplikaci, nošení 
a vyprazdňování
Dodatečné držadlo

Pro plnění doma 
připravených roztoků

Velký otvor vč. fi ltru

Úspora místa
a možnost upevnění hadice

Výborný dosah
Teleskopická 
postřikovací tyč

Pohodlný, bez pumpování
Akumulátorový provoz, 4,2 V

Název výrobku Tlakový postřikovač 5 l EasyPump Tlakový postřikovač 5 l Plus

Č. výrobku 11136-20 11138-20
EAN kód

Husqvarna obj. č. 970477201 970477301
Počet kusů v balení 3 3

10
0%

PŘÍRODNÍ

ud
rži

telná péče

orostlin
y

100%
PŘÍRODNÍ

4 078500 052481 4 078500 052467



HIGH
QUALITY

12 l

+30 cm

5 L
4 L
3 L
2 L
1 L

ERGO
10

0%

PŘÍRODNÍ

ud
rži

telná péče

orostlin
y

100%
PŘÍRODNÍ

60 POSTŘIKOVAČE A TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

Pevná a variabilní
Velmi kvalitní mosazná 
tryska, nastavitelný proud

Vhodný pro praváky i leváky
Páku lze umístit na pravou nebo levou stranu, 
rovněž také popruh

Přesné naplnění
Indikace hladiny 

včetně měrky naplnění

Snadné plnění
Velký plnicí otvor

Výborný dosah
Teleskopická 
postřikovací tyč

Ergonomický 
a šetrný k zádům

Speciálně tvarovaný zásobník

Pro plnění doma 
připravených roztoků
Velký otvor vč. fi ltru

Název výrobku Postřikovač na záda 12 l
Č. výrobku 11140-20
EAN kód

Husqvarna obj .č. 970477401
Počet kusů v balení 1

Venkovní postřikovač XL
GARDENA postřikovač na záda 12 l

4 078500 052399
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GARDENA marketingová podpora

Atraktivní promoční nabídka
Všechny nabízené displeje naleznete 
na předchozích stranách. 

Sortimentní prospekt
Přehled nového sortimentu postřikovačů. 

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
Počet kusů v balení 4 4 4 8
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

Zvláštnosti Zabraňuje rozptylování rozprašované 
jemné mlhy

– – Pro plnění doma připravených, 
přírodních kapalin

Příslušenství pro tlakové postřikovače

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž 
také na různých sociálních mediálních kanálech, podporují 
prodej těchto nových GARDENA postřikovačů. 

4 078500 052559 4 078500 052573 4 078500 052535 4 078500 052627



Pro jakýkoliv účel použití

Rukavice pro zahradní práce 
a péči o rostliny
Pro všechny citlivé zahradní 
práce a péči o rostliny jako je 
vysazování, přesazování, sázení 
nebo hrabání.

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 práci 
s nářadím a dřevem
Pro veškeré práce s mechanic-
kým a motorovým zahradním 
nářadím, např. se sekerami, 
nůžkami na živý plot a nůžkami 
na větve.

Rukavice pro péči o keře

Pro práce spojené s péčí o keře 
a trnité rostliny.

Rukavice pro stříhání 
a práci s růžemi
Pro práce spojené s péčí 
o růže a trnité rostliny.

Ruce v rukavicích – připravené 
pro život
GARDENA rukavice
Zaměřené na účel použití, svěží a nový design, eliminace stávajících slabých stránek, dokonalé pohodlí 
při nošení, mobilní dotyk (používání smartphonů). Všechny rukavice chrání vaše ruce při jakékoliv práci 
na zahradě. Rukavice GARDENA jsou vyrobeny z vysoce kvalitních zdravotně nezávadných materiálů 
a jejich design je dokonale přizpůsoben účelu použití. Všechny rukavice lze prát při teplotě 30 °C. Díky 
optimálnímu střihu, pevnému uchopení a prodyšným, zdravotně nezávadným materiálům jsou zahradní 
rukavice GARDENA extrémně pohodlné a bezpečné.
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Největší pohodlí při nošení při jakékoliv aplikaci



PERFECT
GRIP

-S L

PERFECT
GRIP

-S XL
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Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny
Pro citlivé zahradní práce

Rukavice pro sázení a práci s půdou
Pro celou zahradu, záhonky

Prodyšné
Síťový materiál a dodatečná absorpce 
potu pomocí mikro fl eecu

Bezpečné
Certifi kovaný Oekotex – udržitelný 

a bez škodlivých materiálů

Bezpečné
Certifi kovaný Oekotex – udržitelný 

a bez škodlivých materiálů

Voděodolné
Nitrilový povrch na dlaních

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

Skvělý úchop
Silikonový povrch

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě 

a na hřbetu ruky

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě 

a na hřbetu ruky

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

Skvělý úchop
Nitrilový povrch



PERFECT
GRIP

-M XL

PERFECT
GRIP

-M L
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Rukavice pro práci s nářadím a dřevem

Rukavice pro péči o keře
Pro živé ploty, keře, stromy

Pro celou zahradu

Pohodlí
Tlumiče 

na dlaních

Ochrana
Dlouhý rukáv pro ochranu 
zápěstí při práci s keři

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

Skvělý úchop
Silikonový povrch

Skvělý úchop
Silikonový povrch

Prodyšné
Absorpce potu pomocí mikro fl eecu

Bezpečné
Certifi kovaný Oekotex – udržitelný 

a bez škodlivých materiálů

Bezpečné
Certifi kovaný Oekotex – udržitelný 

a bez škodlivých materiálů

Prodyšné
Síťový materiál a dodatečná absorpce 
potu pomocí mikro fl eecu

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě 

a na hřbetu ruky

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě 

a na hřbetu ruky

Nejlepší kvalita
Zesílení 
mezi palcem 
a ukazováčkem



-S XL
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Oeko-Tex Mobilní dotyk Perfektně padnou

PERFECT
GRIP

-M L

Rukavice pro stříhání a práci s růžemi
Pro růže a trnité rostliny

Ochrana
Dlouhý rukáv pro ochranu zápěstí při 
práci s trnitými rostlinami

Trny nemají šanci
Aramidový materiál odolný 
vůči propíchnutí na dlaních 

a prstech

Mobilní dotyk
Pro ovládání smartphonů

Skvělý úchop
Silikonový povrch

Bezpečné
Certifi kovaný Oekotex – udržitelný 

a bez škodlivých materiálů

Prodyšné
Absorpce potu pomocí mikro fl eecu

Skvěle padnou
Flexibilní materiál na manžetě 

a na hřbetu ruky
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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

Počet kusů v balení  6 párů   6 párů  6 párů  6 párů 6 párů 
Materiál 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

4 078500 0532354 078500 0518974 078500 0518354 078500 0517744 078500 051712

4 078500 051699 4 078500 051750 4 078500 051811 4 078500 051873 4 078500 051910

4 078500 0518594 078500 051798

4 078500 0517364 078500 051675



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

Prodyšnost • • • • •

Perfektní přilnavost • • • • •
Vhodné pro ovládání mobilů • • • • •
Odolné vůči vodě – • (dlaň) – – –
Tlumiče na dlaních – – • – –
Dlouhý rukáv – – – • •
Certifi kace Oekotex 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, 
odstraňování 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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GARDENA marketingová podpora

Display na rukavice
Vysvětluje výhody nového sortimentu rukavic 
např. materiál Oeko-Tex, mobilní dotyk.

Sortimentní prospekt
Kompletní přehled GARDENA výrobků 
včetně nových rukavic.

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na webových stránkách, rovněž 
cílené příspěvky na různých sociálních mediálních 
kanálech podporují prodej moderních GARDENA rukavic.



NEEDED
NO CHEMICALS

PRECISE

FLEXIBLE

Záhonky Chodníky, příjezdové cesty a dvory Trávníky
Ideální nástroje pro uvolňování a shrabávání plevele. Účinné odstraňování plevele z dlažby, dokonce s různě 

velkými mezerami.
Ideální pro vytrhávání pampelišek a jiných 
druhů plevele.

Odhalte sortiment výrobků na odstraňování plevele, které jsou jednoduché, 
účinné a šetrné k životnímu prostředí

Flexibilní pro všechny druhy odplevelování

Vždy správný nástroj

Dokonalé odstraňování 
plevele
GARDENA odstraňování plevele
Trhání plevele je náročná a namáhavá práce, takže není divu, že patří k nejvíce 
nenáviděným zahradním pracím**. Pokud si ale zahrádkáři chtějí udržet hezkou 
zahradu, nesmí tuto činnost ignorovat. Proto GARDENA uvedla na trh nové 
inteligentní nástroje, které pomohou zahrádkářům v boji proti pleveli. 

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

Přesnost
Pro zahrádkáře, kteří chtějí likvidovat 
plevel přesně – bez velkých děr.

Bez chemikálií
S GARDENA sortimentem manuálních ná-
strojů odstraní zahrádkáři všechen plevel, 
aniž by přitom poškozovali životní prostředí.

Záruka 25 let
GARDENA nabízí na kompletní sortiment 
výrobků na odstraňování plevele záruku 
v trvání 25 let.



combisystem kultivátor-hrábě
Ideální pro květinové nebo zeleninové záhonky

Hrabání
Shrabávání uvolněného 

plevele ze záhonků

Uvolnění
Kultivátor uvolní plevel z půdy

Výrobek 2 v 1
Uvolňování a shrabávání plevele 

v jednom výrobku – bez nutnosti 
vstupovat na záhonek

69ODSTRAŇOVÁNÍ PLEVELE**YouGov online průzkum (06/2014)
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Přesnost
Tenký nerezový nůž 

pro úzké spáry

Flexibilita
Zahnutý trojúhelníkový nerezový 
nůž pro širší spáry

combisystem čistič mezer 2 v 1
Flexibilní nástroj pro dvory s různě velkými spárami 
mezi dlažebními kostkami

Špičkový výsledek
Speciální ostrý zakřivený nůž 

pomáhá odstraňovat plevel

Vyměnitelný
V případě opotřebení

 lze nůž vyměnit

Více informací o záruce na www.gardena.com nebo infolince CZ 800 100 425, SK 0800 154 044.
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combisystem čistič na terasy 3 v 1
Ideální nástroj pro odstraňování plevele z dlažby s různě velkými 
spárami, rovněž také pro zametení rostlinných zbytků

Přesnost
Tenký nerezový nůž 

pro úzké spáry

Flexibilita
Zahnutý trojúhelníkový nerezový 
nůž pro širší spáry

Kovové štětiny
Ideální pro odstraňování mechu nebo 

pro zametení rostlinných zbytků

Špičkový výsledek
Speciální tvar nože pomáhá 
odstranit plevel

Vyměnitelný
V případě opotřebení 
lze nůž vyměnit



PRECISE PATENTED

180°
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Vytrhávač plevele
Vytrhávání plevele bez ohýbání. Ideální nástroj pro 
pampelišky v trávníku

Komfort
Násada je o cca 10 cm 

delší než dříve

Špičková ergonomie
Speciálně tvarovaná rukojeť 
podporuje přenos rotační síly

Stabilní a bezpečný
Nášlap pomáhá 

zapíchnout vytrhávač 
do země

Přesnost
Úzké nože snižují průměr a zaručují 
přesnou práci

Šetrný k zádům – bez ohýbání
Integrovaný uvolňovací mechanizmus se snad-

no a pohodlně používá

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

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na webových stránkách, rovněž cílené příspěvky 
na různých sociálních mediálních kanálech podporují prodej tohoto 
inovativního sortimentu. 

Název výrobku combisystem čistič mezer 2 v 1 combisystem čistič na terasy 3 v 1
Č. výrobku 3607-20 3608-20
EAN kód

4 078500 052153 4 078500 052191

Husqvarna obj. č. 970475101 970475301
Počet kusů v balení 5  5  
Informace o výrobku Nástroj 2 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový 

nerezový nůž pro širší spáry
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

Název výrobku combisystem kultivátor-hrábě Vytrhávač plevele
Č. výrobku 3165-20 3518-20
EAN kód

4 078500 052139 4 078500 052092

Husqvarna obj. č. 970474401 970475001
Počet kusů v balení 3 4
Informace o výrobku Nástroj 2 v 1: odstraňování plevele z půdy pomocí kultivátoru, úklid 

vykopaného plevele ze záhonku pomocí hrábí
2 speciální nože (patentované) umožňují snadné vnikání do půdy 
a nenamáhavé vytahování plevele. Vhodně tvarovaná rukojeť podporuje 
přenos rotační síly. S integrovanou funkcí vyhazování pro zajištění snadného 
odstranění vytrženého plevele bez špinavých rukou. Nášlap usnadňuje 
zapíchnutí do půdy

Video „Jak na to“
Nové video vysvětluje hlavní benefi ty vytrhávače plevele 
a předvádí způsob jeho používání.



Vynikající volba pro každého 
uživatele a každý úkol
GARDENA nástroje na stříhání
Bez ohledu na to, zda chcete stříhat citlivé rostliny, vysoké stromy nebo sekat dřevo – 
každý uživatel si vybere ideální nůžky podle účelu použití. Účinné a trvanlivé stříhací 
nástroje se snadným používáním pro kreativní zahrádkáře.
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Najděte si vhodný nástroj 
v kompletním sortimentu GARDENA

GARDENA
marketingová podpora

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na internetových stránkách, a rovněž také 

na různých sociálních mediálních kanálech, podporují prodej 
inovovaných nástrojů ke stříhání. 

Nůžky
Střih květin, výhonků a větviček

Nůžky na trávu
Vyžínání a perfektní okraje trávníku

Mechanické nůžky na živý plot
Tvarování, úprava a střih keřů a živých plotů

Nůžky na větve
Nenamáhavý střih silnějších větví

Pilky
Snadný řez nejsilnějších větví

Stříhací kopí
Střih větví v korunách stromů



S-M

22 mm
 max.

LONGLIFE

přihlášeno

k patentu
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Název výrobku Zahradní nůžky ExpertCut
Č. výrobku 12203-20
EAN kód

4 078500 051613

Husqvarna obj. č. 970475401
Počet kusů v balení 5

ExpertCut
Inovace v rodině nástrojů na stříhání – 
ideální nůžky pro střih ovocných stromů

Ostré a pevné nože
díky novému speciálními 

procesu kalení

Maximální průměr 
střihu 22 mm

Pohodlné držení
díky vynikající ergonomii

Nože s dlouhou životností 
a střih bez námahy

Velmi kvalitní nože z nerezové 
oceli a nový úhel výbrusu

Měkčené prvky
Měkčené prvky zaručují 
pevný a neklouzavý úchop 

Nízká hmotnost
cca 160 g

Pro ochranu zápěstí 
a pohodlnou práci
Tlumič

Snadné používání u uživatelů s malýma 
a středně velkýma rukama
2 polohy otevření
Jednoruční uzávěr/otevírání pro praváky i leváky

Snadné čištění
Drážka na odvod mízy chrání nůžky 
před lepivými rostlinnými kapalinami

Pohodlné
Snadná manipulace pro malé a středně velké ruce.

Účinný střih
Ostré nože pro přesný a čistý střih.

Dlouhá životnost
ExpertCut mají výjimečně ostré nože vyrobené z nere-
zové oceli, které jsou extrémně pevné a trvanlivé díky 
speciálnímu procesu kalení.



Snadná výměna
pouhým zacvaknutím

click

a v zimě!

v létě
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Srážkoměr Hmyzí hotel Květináč Krbové svítidlo Krmítko

Celoroční lifestyle systém
Sezónnost ClickUp!

ClickUp!
Celoroční lifestyle systém
Jedna násada – více možností použití! GARDENA ClickUp! násada 
je základním prvkem pro různé výrobky ClickUp! Sortiment zahrnuje 
dekorativní prvky pro všechna roční období: od stylového květináče 
na jaro až po elegantní krbové svítidlo pro chladné podzimní večery. 
Praktická věc: díky inovativnímu systému GARDENA ClickUp! lze jed-
notlivé prvky mezi sebou snadno vyměňovat.
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Spojka na jedno zastrčení Malý pomocník
Jedna násada – více možností použití! GARDENA ClickUp! násada je pevným prvkem pro 
různé druhy dekoračního příslušenství ClickUp! Díky praktické zástrčné spojce je možné 
k násadě velmi snadno připevnit kterýkoliv z prvků řady ClickUp! Praktický zástrčný me-
chanizmus vám umožní připojit vaše dekorativní prvky jednoduše, rychle a bezpečně.

Nerezové kopí zajišťuje pevné a stabilní ukotvení v podkladu. Pomocí dodaného 
malého pomocníka můžete snadno zapíchnout násadu do půdy, aniž byste k tomu 
potřebovali nějaké další nástroje. 

ClickUp! násada

Bezpečná
Zástrčná spojka pro 

spojení bez viklání

Malý pomocník
Dodatečná tlačná tyč pro snadnou 
fi xaci do půdy

Snadno pochopitelné
Spojka vychází z dobře známého 

GARDENA Original systému

Stabilní
Pevná fi xace do půdy, 
s kopím z nerezové oceli

Trvanlivá
Násada z modřínového dřeva s certifi kátem 

FSC® C s pevným nerezovým kopím
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ClickUp! květináč
Pro zahradu, která vám pozvedne kytky do výše

Vyšší úroveň
Dostanete květiny 

do vyšší úrovně

Kvalita
Odvod vody (s odkapávací 
drážkou), aby se zabránilo 
stékání vody po násadě

Velmi kvalitní plast
Vysoká kvalita, plastový materiál 

PMMA odolný vůči mrazu

Pohodlné
Průměr květináče 25 cm 
pro středně velké rostliny

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka pro ClickUp! násadu
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ClickUp! srážkoměr
Pro zahradu, která vám poskytne přehled o dešťových srážkách

Přehled
Srozumitelná a dobře čitelná stupnice 

od 0 do 100 l/m²

Kvalita
Dobře průhledný plastový materiál 
PMMA odolný vůči mrazu a vhodný 
pro mytí v myčce

Velmi kvalitní plast
Vysoká kvalita plastového materiálu 

PMMA odolného vůči mrazu

Pohodlné
Snadné odejmutí nádobky 
na dešťovou vodu – pouze odpojit 
a vylít vodu

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka na násadu ClickUp!
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ClickUp! hmyzí hotel
Pro zahradu, která vám přiláká motýly

Pohodlné a suché
Stříška a lakovaný rám pro 

celoroční využívání

Různé prostory
Různé přihrádky pro 
některé druhy hmyzu:
•  2x přihrádka 

pro divoké včely
•  1x přihrádka 

pro motýly
•  1x přihrádka 

pro berušky

Bezpečný domov
Nabídněte hmyzu ve vaší zahradě 

bezpečný domov – je ohrožena 
více než polovina z 560 druhů 

divokých včel

Kvalita
Vyvinuto podle nejnovější literatury – 
např. 10 cm dlouhé prostory, čisté 
vrtané otvory, bez šišek

Vhodné i pro hosty
Speciálně konstruované prostory 

pro různé obyvatele 

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka na násadu 

ClickUp!
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ClickUp! krmítko pro ptáky
Pro zahradu, která vám poskytne jemný třepot křídel

Vhodné pro hosty
Speciální design pro nalákání hostů 

do vaší malé zahradní restaurace

Kvalita
Vysoce průhledný plastový 
materiál PMMA (akrylátové sklo), 
atraktivní design, UV-stálý, odolný 
vůči mrazu a snadno se čistí 
(vhodný pro mytí v myčce)

Pohodlné
Praktický zásobník na krmivo pro 
běžné druhy krmení pro ptáky 
(např. slunečnice)

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka na násadu ClickUp!
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ClickUp! zahradní krbové svítidlo
Pro zahradu, která vám poskytne hřejivé osvětlení

Hřejivé osvětlení
Olejová nádržka na běžně prodávaný 
olej do lamp o objemu 350 ml vydrží 

hořet min. 6 hodin

Kvalita
Tělo z velmi kvalitního plechu

Odolné vůči větru 
a nepříznivému počasí

Ochrana před větrem a deštěm díky 
plechovému rámu

Naprosto bezpečné
Včetně praktické lžíce pro bezpečné 
uhašení plamene

Flexibilní a stabilní
Zástrčná spojka na násadu ClickUp!



Viz výrobky s certifi kátem FSC®

Název výrobku ClickUp!
násada 1

ClickUp!
květináč

Click Up! 
srážkoměr

ClickUp!
zahradní krbové svítidlo

ClickUp! zahradní krbové 
svítidlo 1 – akce

Č. výrobku 11300-20 11320-20 11340-20 11360-20 11360-30
EAN kód

4 078500 054478 4 078500 054553 4 078500 054515 4 078500 054577 4 078500 054980

Husqvarna obj. č. 970496801 970496701 970496401 970496501 970507001
Počet kusů v balení 5 4 4 4 10
Materiál Násada z trvanlivého modří-

nového dřeva FSC® 100 % 
s pevným kopím z nerezové 
oceli

Vysoká kvalita, materiál 
PMMA odolný vůči mrazu
(akrylátové sklo)

Vysoce transparentní, mra-
zuvzdorný materiál PMMA, 
vhodný pro mytí v myčce 
(akrylátové sklo)

Velmi kvalitní nerezový plech Velmi kvalitní nerezový plech

Rozměry Ø 3,2 cm, délka: 117 cm Ø 25 cm, výška: 15 cm Ø 8 cm, výška: 28,9 cm Ø 10 cm, výška: 36,3 cm Ø 10 cm, výška: 36,3 cm
Systémové připojení GARDENA ClickUp! zástrčná 

spojka, rychlé a snadné 
spojení bez viklání

GARDENA ClickUp! zástrčná spojka pro násadu ClickUp!

Aplikace Fixace do půdy Vysazování rostlin Měření Osvětlení Osvětlení
Účel použití Stabilní základna pro 

ClickUp! system
Pozvedne vaše rostliny 
na vyšší úroveň

Užitečný pomocník pro moni-
torování dešťových srážek

Dopřejte vaší zahradě hřejivé 
osvětlení

Dopřejte vaší zahradě hřejivé 
osvětlení

Použití Používá se pro veškeré 
výrobky řady ClickUp! – 
možnost výměny příslušen-
ství podle vaší momentální 
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 hodin, možnost použití 
s násadou ClickUp! (není 
součástí balení)

Osvětlení ve vaší zahradě 
pomocí násady ClickUp! 
a běžného oleje do svítilen 
(ani násada, ani olej nejsou 
součástí balení)

Osvětlení ve vaší zahradě 
pomocí násady ClickUp! 
a běžného oleje do svítilen 
(ani násada, ani olej nejsou 
součástí balení)

Zvláštnosti Stabilní upevnění do země, 
třmeny pro snadné zapíchnu-
tí do tvrdého podkladu

Odvod vody s odkapávací 
drážkou, aby se zabránilo 
stékání vody po násadě

Srozumitelná a dobře čitelná 
stupnice od 0 do 100 l/m², 
snadné vyjmutí sběrné 
nádobky – pouze odpojit 
a vylít vodu

Nádržka o objemu 350 ml 
na běžně prodávaný olej 
do svítilen poskytne osvětlení 
po dobu min. 6 hodin, ochra-
nu před větrem a deštěm 
zajišťuje plechové opláštění, 
včetně praktické lžíce pro 
uhašení plamene

Nádržka o objemu 350 ml 
na běžně prodávaný olej 
do svítilen poskytne osvětlení 
po dobu min. 6 hodin, ochra-
nu před větrem a deštěm 
zajišťuje plechové opláštění, 
včetně praktické lžíce pro 
uhašení plamene

Obsah – – – – 10x ClickUp! násada
10x ClickUp! zahradní krbové 
svítidlo

1

Název výrobku ClickUp!
hmyzí hotel 1

ClickUp!
krmítko pro ptáky

ClickUp!
krmítko pro ptáky 1 – akce 

Č. výrobku 11370-20 11380-20 11380-30
EAN kód

4 078500 054492 4 078500 054539 4 078500 055031

Husqvarna obj. č. 970496301 970496601 970507101
Počet kusů v balení 4 3 10
Materiál Trvanlivé dřevo FSC® 100 %, lakovaný rám pro 

celoroční používání
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!
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, použití s násadou ClickUp! (není součástí 
balení)

Krmítko pro domestikované malé ptactvo – krmítko
pro umístění na zahradě a skladování běžného
krmení pro ptáky, možnost použití s násadou
ClickUp! (není součástí balení)

Krmítko pro domestikované malé ptactvo – krmítko
pro umístění na zahradě a skladování běžného
krmení pro ptáky, možnost použití s násadou
ClickUp! (není součástí balení)

Zvláštnosti Různé přihrádky pro různé druhy hmyzu:
2x přihrádka pro divoké včely, 1x přihrádka pro
motýly, 1x přihrádka pro berušky, vyvinuto podle
nejnovějších poznatků

Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky
(např. slunečnice)

Praktický dávkovač pro běžné krmivo pro ptáky
(např. slunečnice)

Obsah – – 10x ClickUp! násada 
10x ClickUp! krmítko pro ptáky

1
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Odráží fl exibilitu systému a jeho provozní způsobilost po celý rok
GARDENA marketingová podpora

ClickUp! modulární druhotný display
Modulární druhotný display pro vystavení dvou výrobků ClickUp! Skládá se 
z podstavce na umístění krabic s výrobky. Včetně držáku pro dvě násady, info 
štítku pro každý výrobek a posteru vysvětlujícímu systém. Držák pro násady 
na jedné straně displaye. Pro znázornění všech čtyř prvků jsou zapotřebí dva 
displaye pro druhotné umístění.

84 CLICKUP!

Sortimentní prospekt
Kompletní přehled GARDENA výrobků včetně výrobků lifestyle system ClickUp!

GARDENA internetové stránky / online
Informace o výrobcích na webových stránkách, rovněž cílené příspěvky na různých 
sociálních mediálních kanálech podporují prodej moderních výrobků z řady 
GARDENA ClickUp!





Společnost si vyhrazuje právo na změny v zájmu 
technologického pokroku. 

www.gardena.com

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

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

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