
Wszystko, czego potrzebuje Państwa ogród 
 GARDENA przegląd asortymentu

Radość w ogrodzie
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„Klik” i wszystko łączy się 

w jeden system: 

Original GARDENA System

Miliony razy doceniony. Zawsze innowacyjny. 

Stosowany z powodzeniem w ogrodach na całym świecie.

Rozdzielacz poczwórny

Do podłączenia do kranu. 
Do zasilania czterech urządzeń 
przyłączeniowych. Regulowany 
przepływ wody. Do kranu 26,5 mm 
(G ¾) z gwintem 33,3 mm (G 1) 
i kranu 21 mm (G ½) z gwintem 
26,5 mm (G ¾).
Art. nr 8194

Rozdzielacz podwójny

Do podłączenia do kranu. 
Do zasilania dwóch urządzeń 
przyłączeniowych. Regulowany 
przepływ wody. Do kranu 26,5 mm 
(G ¾) z gwintem 33,3 mm (G 1) 
i kranu 21 mm (G ½) z gwintem 
26,5 mm (G ¾).
Art. nr 8193

Adapter do kranów wewnętrznych

Do podłączenia systemu GARDENA 
do kranu wewnętrznego (np. w kuch-
ni i łazience). Pasuje do kranów 
z gwintem wewnętrznym M 22 x 1 
i zewnętrznym M 24 x 1.
Art. nr 8187

Szybkozłącze

Do podłączenia początku węża. 
Pociągnięcie przerywa połączenie. 
Do węży ogrodowych 13 mm (½”).
Art. nr 915

Kątowe przyłącze kranowe

Zapobiega załamywaniu i skręcaniu 
się węża przy kranie, dzięki obroto-
wemu i zakrzywionemu przyłączu. 
Idealne do zastosowania przy wóz-
kach do węży. Do kranów z gwintem 
33,3 mm (G 1); 26,5 mm (G ¾); 
23 mm (G 5∕8) i 21 mm (G ½).
Art. nr 2998

Szybkozłącze ze stopem

Do końcówki węża: podłączenie 
urządzenia przyłączeniowego = 
woda płynie, odłączenie = woda 
zatrzymuje się automatycznie. 
Do węży ogrodowych 13 mm (½”).
Art. nr 913

Premium szybkozłącze ze stopem

Nowoczesne wzornictwo. Szybkie, 
komfortowe przyłączenie i wymiana 
urządzenia na końcu węża. Bardzo 
dobre trzymanie węża dzięki stabil-
nej, metalowej nakrętce zaciskowej. 
Do węży 13 mm (½”).
Art. nr 8168

Premium szybkozłącze 

Nowoczesne wzornictwo. Bardzo 
dobre trzymanie węża dzięki stabil-
nej, metalowej nakrętce zaciskowej. 
Do węży 13 mm (½”).
Art. nr 8166

Nawadnianie stało 
się teraz bardzo 
łatwe i indywidualnie 
dostosowane do po-
trzeb ogrodu. Original 
GARDENA System łączy 
wszystko – od kranu, 
przez wąż aż do kom-
fortowych urządzeń 
przyłączeniowych.
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Węże ogrodowe wysokiej jakości do każdego zastosowania. 

Innowacyjna technika dla komfortowego transportu węży.

Woda ujarzmiona

Wąż 
Classic ½”, 20 m
Wąż ogrodowy z PVC (polichlorku 
winylu) z oplotem. Wytrzymały 
i odporny na odkształcanie. 
Ciśnienie rozrywające 22 bar. 
12 lat gwarancji.
Art. nr 8533

Wózek metalowy 60

Regulowana wysokość rączki. 
Szeroka podstawa. Metalowy bęben 
malowany proszkowo z obrotową 
rączką korby. Króciec zapobiegający 
wyciekaniu wody po zakończeniu 
podlewania. Duże, lekko kręcące się 
koła ze specjalnym profi lem. 
Dla węży: max 60 m 13 mm (½”) 
lub 35 m 19 mm (¾”).
Art. nr 2681

Wąż ogrodowy 
Comfort SkinTech ½”, 20 m
Z powłoką SkinTech i oplotem 
wysokiej jakości. Nie zagina się, nie 
skręca i nie plącze, łatwo prześli-
zguje się między przeszkodami i jest 
elastyczny. Ciśnienie rozrywające 
30 bar. 18 lat gwarancji.
Art. nr 8593

Comfort wózek na wąż 
easyRoll plus
Komfortowy i wytrzymały. Łatwe 
nawijanie węża w pozycji stojącej, 
bez niewygodnego schylania się. 
Wąż zwija się automatycznie 
warstwa po warstwie, bez brudzenia 
rąk. Duże szerokie koła z wyraź-
nym profi lem zapewniają wygodne 
przemieszczanie, także po nierów-
nym podłożu. Posiada praktyczny 
schowek do przechowywania małych 
elementów. Komplet zawiera 20 m 
węża Comfort SkinTech 13 mm (½”), 
elementy Original GARDENA System, 
Comfort pistolet zraszający i elemen-
ty podłączeniowe do kranu.
Art. nr 2684

Pistolet zraszający

Trzy rodzaje strumienia do wyboru: 
natryskowy, delikatna mgiełka 
i punktowy. Bezstopniowa regulacja 
i zamykanie przepływu wody. 
Nowoczesne wzornictwo. Stabilne 
wykończenie z metalu i tworzywa 
sztucznego.
Art. nr 8154 

Pistolet zraszający

Dwa rodzaje strumienia: punktowy 
i delikatna mgiełka. Wyzwalacz 
impulsowy z możliwością blokady 
pracy ciągłej. 
Art. nr 8117

Pistolet zraszający

Trzy rodzaje strumienia do wyboru: 
natryskowy, delikatna mgiełka 
i punktowy. Bezstopniowa regulacja 
wypływu wody. Wyzwalacz impul-
sowy z możliwością blokady pracy 
ciągłej.
Art. nr 8102

Lanca zraszająca 

Do wyboru trzy rodzaje 
strumienia: natryskowy, 
delikatna mżawka i punktowy. 
Bezstopniowa regulacja wypły-
wu wody. Wyzwalacz impulsowy 
z możliwością blokady pracy ciągłej. 
Długość: 90 cm dla większego 
zasięgu.
Art. nr 8109
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Bez względu na to, czy jest to model Classic, Comfort czy 

Premium: wszystkie są poręczne i świetnie leżą w dłoni, 

dzięki elementom z miękkiego tworzywa sztucznego.

Dla każdego odpowiedni model: 

GARDENA pistolety i lance 

zraszające

Sterownik nawadniania 
T 1030 plus
Z poręcznym pokrętłem dla łatwego 
programowania. Do 3 nawodnień 
dziennie. Czas trwania nawadniania 
od 1 – 120 min. Przyłącze dla czujni-
ków GARDENA. Zasilanie bateryjne.
Art. nr 1860

Zraszacz Aquazoom 350/3

Równomierne ustawienie szero-
kości i zasięgu nawadniania dzięki 
regulacji wielkości przepływu wody. 
Bezstopniowo ustawiany zasięg od 
7 do max 21 m. Regulowana szero-
kość zraszania od 4 do max 17 m. 
Wielkość zraszanej powierzchni od 
28 do max 350 m² (przy ciśnieniu 
roboczym 4 bar przed zraszaczem).
Art. nr 1977

Zraszacz AquaContour automatic

Do indywidualnego nawadniania 
praktycznie każdego kształtu ogrodu. 
Możliwość zaprogramowania i zmiany 
w każdej chwili 2 różnych konturów 
obszaru nawadniania. Możliwość 
zapisania w każdym programie do 50 
punktów konturu obszaru nawadnia-
nia. Sektor nawadniania: 25 – 360°.
Zasięg wyrzutu: 2,5 – 9 m (2 bar)/ 
4 – 10,5 m (4 bar). Wielkość zraszanej 
powierzchni do 350 m2. 
Art. nr 8133

Sterownik nawadniania 
C 1030 plus
Z dużym wyświetlaczem dla łatwego 
programowania. Pokrętło dla szyb-
kiej zmiany danych. Do 3 nawodnień 
dziennie. Czas trwania nawadniania 
od 1 min. do 7 h 59 min. Możliwość 
dowolnego wyboru dni nawadniania. 
Przyłącze dla czujników GARDENA. 
Zasilanie bateryjne.
Art. nr 1862

Zraszacz turbinowy na sankach

Cichy zraszacz do nawadniania dużych po-
wierzchni, ze stabilnymi saniami z tworzywa 
sztucznego. Równomierny opad wody 
gwarantuje 2-stopniowe nawadnianie. Duże 
pokrętło pozwala na wygodne, bezstopnio-
we ustawianie zasięgu wyrzutu od 5 do max 
12 m. Wielkość zraszanej powierzchni od 
75 do max 450 m². Pierścienie regulacyjne 
umożliwiają łatwe ustawianie sektorów na-
wadniania od 20° do 360°. Opatentowany 
i odporny na zabrudzenia napęd turbinowy.
Art. nr 8143

Zraszacz bijakowy dookolny 
i sektorowy na szpilce
Stabilna konstrukcja z tworzywa 
sztucznego na szpilce. Pierścienie 
regulacyjne umożliwiają łatwe 
ustawianie sektorów nawadniania 
od 25° do 360°. Duże pokrętło 
pozwala na wygodne, bezstopniowe 
ustawianie zasięgu wyrzutu od 5 
do max 12,5 m. Zraszana powierzch-
nia od 75 do max 490 m².
Art. nr 8141

Zestaw Micro-Drip 
na balkon i taras
Gotowy do podłączenia. Zestaw 
uniwersalny: do 5 m skrzynek 
balkonowych, 10 donic na tarasie, 
10 bylin/ krzewów lub 20 roślin 
uprawnych. Idealny dla początkujących.
Art. nr 1399

Automatyczna konewka

Do max 36 roślin doniczkowych. 
Nawadnianie dostosowane do 
potrzeb roślin: dozowanie następuje 
przez trzy rozdzielniki o różnym 
wydatku wody. Transformator 
z włącznikiem czasowym uruchamia 
nawadnianie w pełni automatycznie 
na 1 min. dziennie.
Art. nr 1265

Dozownik do nawozu

Przeznaczony do mieszania uniwer-
salnego nawozu w płynie GARDENA 
(8303). Duży otwór wlewowy ze 
wskaźnikiem poziomu. Zawór 
służący do opróżniania w przypadku 
mrozów oraz przed napełnieniem 
płynnym nawozem. Możliwość 
podłączenia do rur montażowych 
i rozdzielczych.
Art. nr 8313
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Puszka podłączeniowa

Do podziemnego podłączenia 
rurociągu Pipeline i Sprinklersystem. 
W komplecie z przyłączem krano-
wym. Praktyczna, kulowa konstrukcja 
pokrywy. Wyjmowane sito zabezpie-
cza otwartą puszkę przed zabrudze-
niem. Gwint zewnętrzny ¾”.
Art. nr 2722

Zraszacz wynurzalny turbinowy T 380
Do nawadniania dużych trawników. 
Wielkość zraszanej powierzchni do 
380 m². Regulowany zasięg wyrzutu 
6 - 11 m. Płynne ustawianie sektorów 
nawadnia 25 - 360°. Funkcja pamięci: 
zraszacz znajduje ponownie swój 
sektor nawadniania po omyłkowym 
lub celowym przekręceniu głowicy 
w stosunku do pierwotnego ustawie-
nia sektorów. 4 dysze, różniące się 
wydajnościami. Niezawodna, odporna 
na zapiaszczenie turbina zraszacza. 
Podłączenie: gwint wewnętrzny ¾”.
Art. nr 8205

Zraszacz wynurzalny AquaContour 
automatic
Łatwe, komfortowe nawadnianie wy-
nurzalne indywidualnej powierzchni 
trawnika. Możliwość zapisania do 50 
punktów konturu obszaru nawad-
niania. Zasięg wyrzutu: 2,5 – 9 m 
(2 bar)/ 4 – 10,5 m (4 bar). Wielkość 
zraszanej powierzchni do 350 m2. 
Sektor nawadniania: 25 – 360°. 
Odporny na mróz dzięki automatycz-
nemu odwadnianiu. Podłączenie ¾”.
Art. nr 1559

Puszka poboru wody

Podziemne miejsce poboru wody. 
Przyłącze wody z automatycznym 
zaworem ze stopem. Kulowa kon-
strukcja pokrywy. Wyjmowane sito 
zabezpiecza otwartą puszkę przed 
zabrudzeniem. Gwint zewnętrzny ¾”.
Art. nr 8250

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GARDENA Sprinklersystem

Komfortowe nawadnianie trawnika 

dzięki zraszaczom wynurzalnym

„Quick & Easy” – szybka i łatwa technika łączenia

Rozdzielacz narożny 

Gwint zewnętrzny 25 mm x ½”. Do 
podłączenia zraszacza wynurzalnego 
S 80 oraz zraszacza wynurzalnego 
turbinowego T 100 i T 200 w naroż-
nych częściach ogrodu.
Art. nr 2782

Przyłącze wody

Naziemne miejsce poboru wody. 
Przyłącze wody z automatycznym 
zaworem ze stopem. Kątowe, obroto-
we podłączenie zapobiega załamy-
waniu się węża. Możliwość montażu 
na ścianie lub przy pomocy szpilki na 
podłożu. Gwint zewnętrzny ¾”.
Art. nr 8254

Zestaw podstawowy Pipeline

Zestaw startowy z 2 miejscami pobo-
ru wody. Komplet zawiera: 1 kom-
plet przyłączeniowy Profi-System, 
1 puszkę podłączeniową, 2 puszki 
poboru wody, 1 rozdzielacz T, 3 złącz-
ki 25 mm x ¾” – gwint wewnętrzny, 
1 rozdzielacz T 25 mm x ¾” – gwint 
wewnętrzny i 1 zawór odwadniający. 
Niezbędny osprzęt: GARDENA rura 
montażowa 25 mm i wąż ogrodowy 
19 mm (¾”).
Art. nr 8255

Puszka podłączeniowa Puszka poboru wody

Zawór 
regulujący i zamykający

Zraszacz 
wynurzalny trubinowy
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Nawadnianie

Komfortowy i wygodny pobór wody: 

pompy GARDENA

Wydajne i proste w obsłudze. Z innowacyjnymi rozwiązaniami do 

nawadniania, wypompowywania i zaopatrywania domu w wodę.

Zaopatrywanie domu w wodę

Wypompowywanie

Czy z cysterny, zbiornika na desz-
czówkę czy studni – dzięki pom-
pom ogrodowym, do deszczówki 
i zanurzeniowym GARDENA można 
optymalnie wykorzystać alterna-
tywne źródła wody do nawadniania 
ogrodu?

Dlaczego do podlewania, prania 
lub do spłuczki używać drogiej 
wody pitnej, kiedy można wykorzy-
stać inne jej źródła?
Hydrofory GARDENA dostarczą 
automatycznie do domu i do ogrodu 
tańszą wodę użytkową.

Zalana piwnica, czy wykop na 
budowie? Pompy zanurzeniowe 
i do brudnej wody marki GARDENA 
do przepompowywania i wypompo-
wywania wody czystej lub mocno 
zanieczyszczonej gwarantują 
wysoką wydajność.

Dane techniczne 
 
Art. nr 

Moc znamionowa 

Max wydajność 

Max wysokość podnoszenia/ciśnienia  

Max wysokość zasysania 

Max głębokość zanurzenia 

Cechy dodatkowe 

Dane techniczne 
 
Art. nr  

Moc znamionowa  

Max wydajność  

Max wysokość podnoszenia  

Max ciśnienie 

Max wysokość zasysania  

Dane techniczne  
 
Art. nr  

Moc znamionowa 

Max wydajność  

Max wysokość podnoszenia/ciśnienia  

Max. głębokość zanurzenia 

Poziom wypompowania wody do   

Max średnica ziarna zanieczyszczeń 
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3000/3 Jet 3500/4 Jet 9000/3 2000/1 6000/4 6000/5  5500/5 inox 
     automatic  
1704 1708 1436 1466 1468 1476 1489

600 W 700 W 0,9 kW (1,2 PS) 300 W 1.000 W 1.050 W  850 W

3.000 l/h  3.300 l/h 9.0000 l/h 2.200 l/h  6.000 l/h 6.000 l/h 5.500 l/h

ienia  32 m/3,2 bar 40 m/ 4,0 bar 25 m/2,5 bar 11 m/1,1 bar 40 m/4,0 bar 45 m/4.5 bar 45 m/4.5 bar

7 m 7 m 5 m - -  - -

- - - 7 m 13 m 13 m 20

- - - - 14,9 cm Ø 15,1 cm Ø 9,8 cm Ø

3000/4  5000/5 5000/5 inox 4000/4 5000/5 LCD  
   electronic plus 
1770  1774  1775  1481 1767

650 W  1.100 W 1.200 W 800 W  1.300 W

2.800 l/h  4.500 l/h 4.500 l/h   3.600 l/h  4.500 l/h

40 m 50 m  50 m 44 m 52 m

4,0 bar  5,0 bar 5,0 bar 4,4 bar 5,2 bar 

8 m 8 m 8 m 9 m 9 m

6000 7000  13000  6000 8500 20000
   aquasensor   aquasensor inox
1777  1780  1785 1790 1797 1802

220 W  250 W  650 W  220 W 380 W 1.050 W

6.000 l/h  7.000 l/h  13.000 l/h 6.000 l/h  8.300 l/h 20.000 l/h

ienia   5 m/0,5 bar   6 m/0,6 bar  8 m/0,8 bar  5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 11 m/1,1 bar

8 m  8 m  8 m 8 m 8 m 8 m

  5 mm 1 mm 1 mm - - -

zeń 5 mm 5 mm 5 mm 25 mm 30 mm 38 mm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NNNON
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Łatwe i komfortowe rozwiązania w zakresie budowy oczka 

wodnego, pomp do oczek wodnych, pielęgnacji i dekoracji 

oczka wodnego.

Łatwa realizacja marzeń 

o oczku wodnym w ogrodzie: 

GARDENA aquamotion

Budowa oczka wodnego Pompy do oczka wodnego Pielęgnacja oczka wodnego Dekoracja oczka wodnego

Zestaw fontannowy FP 7500 E

Z pompą, regulatorem wydajności, 
przedłużką teleskopową i 3 dyszami 
fontannowymi. Bezstopniowa regu-
lacja przepływu wody. Moc: 120 W. 
Wydajność: do 7500 l/h. 
3 lata gwarancji.
Art. nr 7657

Forma do oczka wodnego 260 l

Naturalne, jak dla oczka wodnego 
ukształtowanie brzegów dzięki stre-
fi e do obsadzania roślinami i strefi e 
podmokłej. Forma wytrzymała, 
wykonana z polietylenu, odporna 
na promieniowanie UV, mróz oraz 
uderzenia. Pojemność 260 l. Wymiar 
(dł. x szer. głęb.) ok. 135 x 115 x 50 cm.
Art. nr 7755

Podwodny refl ektor UL 20

Efektowne podświetlenie oczek 
wodnych. Komplet z 12-V, bez-
piecznym transformatorem, szpilką, 
stopką, uchwytem do montażu na 
ścianie i do dyszy fontannowej. 
Możliwość zastosowania w oczku 
i na jego brzegu. W komplecie 
także 4 kolorowe szkła. 20-W lampa 
halogenowa.
Art. nr 7952

Zestaw fontannowy FP 1000

Z pompą, przedłużką teleskopową 
i 4 dyszami fontannowymi. Oddzielnie 
regulowane 2-gie wyjście. Bezstop-
niowa regulacja przepływu wody. 
Moc: 11 W. Wydajność 1000 l/h. 
3 lata gwarancji.
Art. nr 7600

Zestaw do zdalnego sterowania

Kompletny zestaw z pilotem i jedną 
wtyczką sieciową. Do wygodnej, 
bezprzewodowej obsługi urządzeń 
elektrycznych 230 V. Do użytku 
wewnątrz i na zewnątrz. Możliwość 
zaprogramowania do 4 zestawów 
odbiorników. Zasięg fal radiowych 
do 50 m. W komplecie bateria 3 V. 
Bezprzewodowa wtyczka z zabez-
pieczeniem przed dziećmi. 
Zdolność przyłączeniowa urządzeń 
max 3500 W.
Art. nr 7680

Filtr podwodny z fontanną –
 zestaw FFP 5000
Filtrowanie wody i fontanna lub 
zasilanie strumyka w jednym. 
Przeznaczony do oczek wodnych 
o powierzchni do 5000 l. 
Komplet zawiera: pompę fontan-
nową (40 W, 2500 l/h), przedłużkę 
teleskopową i 4 dysze fontannowe 
(kaskada, dzwonek, kielich, dysza 
strumieniowa).
Art. nr 7888

Filtr ciśnieniowy do oczka 
wodnego z lampą UVC – zestaw 
PF 15000 S
Zamknięty system fi ltrowania, 
z lampą UVC, wydajną pompą do fi ltra 
(40 W, wydajność do 2500 l/h), ele-
mentami podłączeniowymi i 5 m węża 
przyłączeniowego 1”. Ze wskaźnikiem 
stopnia zanieczyszczenia. Do oczek 
wodnych o pojemności do 15 000 l. 
Art. nr 7873

Skimmer pływający PS 2500 S

Szybkie i łatwe czyszczenie oczka 
wodnego o powierzchni do 25 m². 
Pompa o dużej mocy (40 W, wydaj-
ność 2500 l/h) umożliwia wydajne 
usuwanie zanieczyszczeń. Dodatko-
wa funkcja wydajnego napowietrza-
nia wody w oczku. Automatyczne 
dopasowanie się do poziomu wody. 
Wymienny kosz (0,9 l).
Art. nr 7948
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Wszechstronne zastosowanie
Idealne dopasowanie do każdego obszaru zastosowań, dzięki 
kombinacji różnorodnych trzonków i urządzeń przyłączeniowych.

Po prostu czysto
Wszystkie trzonki przepływowe GARDENA posiadają dozownik 
na środki do mycia GARDENA z bezstopniowo regulowanym 
oraz zamykanym przepływem wody. Możliwość ustawienia 
czystej wody lub rozprowadzania środków pielęgnacyjnych.

Przepływowy system czyszczący z elementami przyłączeniowymi 

Original GARDENA System.

Perfekcyjne czyszczenie na mokro 

przy pomocy systemu:

Original GARDENA Cleansystem

Myjka do okien ze ściągaczką

Do gruntownego mycia powierzchni 
szklanych. Można stosować samo-
dzielnie lub z trzonkiem. Zdejmowana 
ściereczka z mikrofazy. Uniwersalne 
zastosowanie dzięki przegubowi. 
Wysokiej jakości, odporna na uszko-
dzenia ściągaczka gumowa.
Art. nr 5564

Szczotka do szorowania 
z przegubem
Do gruntownego czyszczenia 
trwałych powierzchni (np. tarasów, 
schodów, itp.). Elastyczna w zasto-
sowaniu dzięki 360° – przegubowi. 
Praktyczny kształt trójkąta dla 
czyszczenia trudno dostępnych 
miejsc.
Art. nr 5562

Komfortowa szczotka 
do szorowania
Do czyszczenia trwałych nawierzch-
ni (np. tarasów, ścieżek, wjazdów do 
garażu, itp.). Różne długości włosia 
dla intensywnego działania czysz-
czącego, szczególnie na nierównym 
podłożu, w fugach i zagłębieniach. 
Ze specjalną płaską dyszą i kantem 
do usuwania szczególnie uporczy-
wych zanieczyszczeń.
Art. nr 5568

Szczotka do szorowania 
ze ściągaczką do wody
Do czyszczenia trwałych nawierzch-
ni, jak również usuwania resztek 
wody (np. z tarasów, podłóg gara-
żowych, itp.). Ze specjalną płaską 
dyszą do usuwania szczególnie upor-
czywych zanieczyszczeń. Podwójna 
ściągaczka wykonana z odpornej 
na uszkodzenia gumy komórkowej. 
Duża szerokość pracy: 43 cm.
Art. nr 5566

Trzonek przepływowy, 
przedłużający z przegubem
Do niewidocznych i trudno dostęp-
nych miejsc (np. na dach przyczepy 
campingowej, samochód campingo-
wy czy ogród zimowy). Prosta tech-
nika łączenia poprzez przekręcenie. 
Możliwość obustronnego odchylenia 
przegubu w obie strony co 45°. 
Długość: 53 cm.
Art. nr 5556

Środki do 
pielęgnacji 
Ulegają 
biodegradacji.

Trzonki przepływowe 
Cleansystem
Do przedłużania wszystkich narzędzi 
przyłączeniowych Cleansystem. 
Prosta technika łączenia poprzez 
przekręcenie. Lekkie i stabilne 
z aluminium wysokiej jakości. 
Z przyjemną w dotyku powłoką 
z tworzywa sztucznego.

Trzonek przepływowy 90
Długość: 90 cm.
Art. nr 5552

Trzonek przepływowy 150
Długość: 150 cm.
Art. nr 5550

Teleskopowy trzonek przepływowy
Rozsuwany stopniowo.
Długość: 155 – 260 cm.
Art. nr 5554

Zestaw do mycia 
samochodu
Gotowy do zastosowania. 
Szczególnie polecany 
do pielęgnacji 
i mycia samochodów 
oraz delikatnych powierzchni. 
Trzonek przepływowy z elementami 
przyłączeniowymi Original GARDENA 
System. Zawartość: 1 x szczotka 
do mycia, trzonek przepływowy 90 
i szampon.
Art. nr 5580
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Akumulatorowa kosiarka 
PowerMax™  36 A Li
Wydajne i komfortowe koszenie 
trawy bez konieczności użycia kabla. 
Mocny, prosty w obsłudze, wymienny 
akumulator litowo-jonowy. 
Wyposażona w funkcję koszenia, 
zbierania lub mielenia ściętej trawy. 
Pojemność kosza 40 l. Koła z mięk-
kiego tworzywa sztucznego, wypo-
sażone w specjalny bieżnik, ułatwiają 
przemieszczanie po trawniku. 
Centralna regulacja wysokości kosze-
nia w 5 poziomach od 27 do 65 mm. 
Ergonomicznie zaprojektowany wy-
łącznik. Litowo-jonowy akumulator: 
36 V / 3,0 Ah. Szerokość pracy 36 cm. 
Art. nr 4035

Elektryczna kosiarka 
PowerMax™ 32 E
Wydajna i wygodna kosiarka. 
Technologia PowerPlus – pełen mocy 
silnik. Pojemność kosza 29 l. Koła 
z miękkiego tworzywa, wyposażone 
w specjalny bieżnik, ułatwiają prze-
mieszczanie po trawniku. Centralna 
regulacja wysokości koszenia 
w 5 poziomach od 20 do 60 mm. 
Ergonomicznie zaprojektowany 
wyłącznik z odciążeniem kabla. 
Moc silnika 1200 W. Szerokość 
koszenia: 32 cm. Polecana do traw-
ników o powierzchni do ok. 300 m².
Art. nr 4033

Elektryczna kosiarka 
PowerMax™ 42 E
Wydajna i wygodna kosiarka. 
Technologia PowerPlus – pełen mocy 
silnik. Wyposażona w funkcje miele-
nia ściętej trawy: koszenia, zbierania 
lub mielenia trawy. Pojemność kosza 
50 l. Koła z miękkiego tworzywa, 
wyposażone w specjalny bieżnik, 
ułatwiają przemieszczanie po traw-
niku. Centralna regulacja wysokości 
koszenia w 5 poziomach od 20 do 
60 mm. Ergonomicznie zaprojekto-
wany wyłącznik z odciążeniem kabla. 
Moc silnika 1700 W. Szerokość 
koszenia: 42 cm. Polecana do trawni-
ków o powierzchni do ok. 800 m².
Art. nr 4043

Elektryczny wertykulator 
EVC 1000
Usuwa sfi lcowane resztki roślin, 
mchu oraz chwasty z trawnika. 
Z wydajnym silnikiem o mocy 
1000 W, do powierzchni o wielkości 
do 600 m2. System PowerPlus dla 
bezproblemowego startu i nieza-
kłóconej pracy. Trwałe noże ze 
specjalnej stali szlachetnej. Cen-
tralne ustawianie głębokości pracy. 
Szerokość pracy 30 cm. 
Art. nr 4068

Classic siewnik uniwersalny 300

Dokładne dozowanie. Funkcja biegu 
jałowego kół: wysiew następuje tylko 
podczas pchania, a nie w czasie 
ciągnięcia siewnika. Do rozsiewa-
nia – nawozów, nasion, wapna, 
zimowych mieszanek antypoślizgo-
wych i rozmrażających. Z tabelą 
dozowania dostępnych w handlu na-
wozów. Pojemność: 10 l. Szerokość 
rozsiewu: 45 cm.
Art. nr 430

Ręczna kosiarka bębnowa 300

Łatwa do prowadzenia, cicha 
i wydajna. Gładkie, czyste cięcia. 
Nóż z precyzyjnym szlifem. Regulacja 
wysokości cięcia od 12 – 42 mm. 
Szerokość cięcia 30 cm.
Art. nr 4020

„Czysta moc“ pozwala kosić 

każdy rodzaj trawnika

Technologia PowerPlus: pełen mocy silnik o dużym momencie 

obrotowym umożliwia precyzyjne cięcie i doskonałą wydajność.

Akumulatorowa podkaszarka 
do trawy TwinCut
Idealna do koszenia małych trawni-
ków i efektywnej pielęgnacji brzegów 
trawników. Duża wydajność cięcia 
(litowo-jonowe ogniwa akumulatoro-
we). Czas pracy: ok. 60 min. 
Max wydajność ok. 130 m2. 
Szerokość cięcia: 20 cm.
Art. nr 8830

NOWOŚĆ
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Podkaszarka żyłkowa SmallCut 300

Lekka i poręczna. Model dwuręczny 
zapewnia wygodne i bezpieczne 
prowadzenie. Z podwójnym, bez-
piecznym włącznikiem i odciążeniem 
kabla. W pełni automatyczne prze-
dłużanie żyłki. Dodatkowa ochrona 
dzięki ogranicznikowi długości żyłki 
i pojemnikowi na odcinaną żyłkę. 
Prosta wymiana kasety z żyłką. 
Moc 300 W. Średnica cięcia: 
230 mm. W komplecie 2 kasety 
z żyłką.
Art. nr 8845

Podkaszarka żyłkowa EasyCut 400

Podwójny, bezpieczny wyłącznik. 
Odciążenie kabla. Extra długi, regu-
lowany dodatkowy uchwyt. Osłona 
zabezpieczająca przed uszkodzeniem 
roślin. Regulowany kąt pochylenia 
trzonka. Automatyczne przedłużanie 
żyłki przez przyciśnięcie przycisku. 
Dodatkowa ochrona dzięki ogranicz-
nikowi długości żyłki i pojemnikowi 
na odcinaną żyłkę. Prosta wymiana 
kasety z żyłką. Moc 400 W. 
Średnica cięcia: 250 mm.
Art. nr 8846

Podkaszarka AccuCut 450 Li

Mocny, prosty w obsłudze, wy-
mienny akumulator litowo-jonowy 
o napięciu 18 V, ok. 30 min. pracy 
(ok. 1000 m brzegów trawnika). 
Średnica cięcia 230 mm. Podwójny, 
bezpieczny włącznik. Extra długi, 
regulowany dodatkowy uchwyt. 
Głowica obracana pod kątem 90°. 
Regulowany kąt pochylenia trzonka. 
Osłona zabezpieczająca przed 
uszkodzeniem roślin. Nowy system 
Rotor-Cut zapewnia dokładne cięcie 
i cichą pracę. W komplecie akumula-
tor, ładowarka, magazynek na noże 
zapasowe i 20 noży zapasowych.
Art. nr 8841

Podkaszarka żyłkowa ProCut 800

Wydajna. Dodatkowy, regulowany 
w pionie i kątowo uchwyt dla wygod-
nej i bezpiecznej pracy. Z podwój-
nym, bezpiecznym włącznikiem. 
Odciążenie kabla. Wydajny system 
koszenia dwiema żyłkami. Kaseta 
na żyłkę z mechanizmem automa-
tycznego przedłużania żyłki przez 
przyciśnięcie przycisku. Moc silnika 
800 W. Średnica cięcia 350 mm. 
Długość żyłki 2 x 3 m.
Art. nr 8851

Akumulatorowe nożyce do przyci-
nania brzegów trawnika Accu 60
Bezprzewodowe i komfortowe. 
Odchylany, komfortowy uchwyt 
dla dopasowania do naturalnego 
ułożenia ręki. Duża wydajność cięcia 
(litowo-jonowe ogniwa akumula-
torowe). Możliwość doposażenia 
w trzonek przedłużający. Czas pracy 
ok. 60 min. Wydajność ok. 1100 m. 
Szerokość cięcia: 8 cm.
Art. nr 8801

Obrotowe nożyce do trawy

Leżą idealnie w dłoni i tną szcze-
gólnie lekko dzięki specjalnemu 
kształtowi uchwytu – przenoszenie 
siły następuje poprzez palec wska-
zujący i środkowy. Cięcie w zakresie 
360° - wygodna praca dla osób 
prawo- i leworęcznych. Z płozą dla 
precyzyjnego prowadzenia nożyc 
i zachowania takiej samej wysokości 
cięcia.
Art. nr 8735

Nożyce do trawy 

Przyjemne trzymanie i lekkie cięcie 
dzięki ergonomicznemu kształtowi 
uchwytu. Z płozą dla precyzyjnego 
prowadzenia i zachowania takiej 
samej wysokości cięcia.
Art. nr 8733

Obrotowe nożyce do przycinania 
trawy z trzonkiem
Umożliwiają pracę w pozycji 
wyprostowanej, bez obciążania 
kręgosłupa. Możliwość cięcia po obu 
stronach dzięki ostrzom obraca-
nym w zakresie 90°. Ostrza tnące 
pokryte powłoką antyadhezyjną. 
Regulowany kąt pochylenia trzonka. 
Duże koła do wygodnego prowa-
dzenia urządzenia. Anatomicznie 
ukształtowany uchwyt. Możliwość 
zawieszenia.
Art. nr 8741

Najlepszy sposób pielęgnacji trawnika.

Wysoka wydajność, komfortowa i lekka obsługa.

Wszystko, czego potrzebuje 

trawnik: GARDENA 

produkty do pielęgnacji trawy

            Trzonek teleskopowy

            Wygodna praca w pozycji   
              wyprostowanej dzięki  
                płynnej regulacji wysokości  
                  trzonka od 85 do 120 cm.
          Art. nr 8817
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Nowa geometria noży i wydajny silnik nowych nożyc do 

żywopłotu GARDENA gwarancją efektywnego i czystego cięcia.

Nowość: GARDENA nożyce do 

żywopłotu. Komfort w roli głównej!

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Elektryczne nożyce do żywopłotu 
EasyCut 42
Lekkie, elektryczne nożyce do żywo-
płotu. Ergonomicznie zaprojektowa-
ny uchwyt z dużymi przyciskami dla 
wygodnej pracy w każdej sytuacji 
roboczej. Optymalna geometria 
noży zapewnia efektywne, szybkie 
i czyste cięcie. Zderzak ochronny. 
Odciążenie kabla. Długość cięcia: 
42 cm. Odstęp między zębami: 
16 mm. Moc: 400 W.
Art. nr 8870

Elektryczne nożyce do żywopłotu 
ErgoCut 48
Komfortowe, elektryczne nożyce do 
żywopłotu z obrotową głowicą tnącą 
w zakresie 90° - użytkownik stoi 
zawsze w idealnej pozycji roboczej, 
obok żywopłotu. Ergonomicznie 
zaprojektowany uchwyt dla wygod-
nej obsługi. Nowa geometria noży 
i wycinane laserowo ostrza. Zderzak 
ochronny. Odciążenie kabla. Długość 
cięcia 48 cm. Odstęp między zęba-
mi: 27 mm. Moc: 550 W.
Art. nr 8875

Akumulatorowe nożyce 
do żywopłotu EasyCut 50-Li
Lekkie, akumulatorowe nożyce do 
żywopłotu. Ergonomicznie zaprojek-
towany uchwyt z dużymi przyciskami 
dla wygodnej pracy w każdej sytuacji 
roboczej. Optymalna geometria noży 
zapewnia efektywne, szybkie i czyste 
cięcie. Zderzak ochronny. 
Optymalna pojemność akumulatora 
do efektywnej pracy przez 30 min. 
(czas pracy ok. 60 min). 
Litowo-jonowy akumulator. 
Możliwość stosowania do różnych 
produktów GARDENA. Długość 
cięcia: 50 cm. Odstęp między zębami 
16 mm. Moc: 18 V / 1,6 Ah. Czas 
pracy: 60 min.
Art. nr 8873

    Elektryczne nożyce do 
    żywopłotu HighCut 48

Komfortowe, elektryczne nożyce do 
żywopłotu do wygodnego i pewnego 
przycinania wysokiego żywopłotu 
z ziemi – teleskopowy trzonek umożli-
wia pracę do ok. 3 m. Obrotowa 
głowica tnąca w zakresie 90° – użyt-
kownik stoi zawsze w idealnej pozycji 
roboczej, obok żywopłotu. Ergono-
micznie zaprojektowany uchwyt dla 
wygodnej obsługi. Nowa geometria 
noży i wycinane laserowo ostrza. 
Zderzak ochronny. Odciążenie kabla. 
Długość cięcia 48 cm. Odstęp między 
zębami: 27 mm. Moc: 550 W.
Art. nr 8880

NOWOŚĆ

Akumulator  litowo-jonowy 
18 V / 1,6 Ah
Mocne i niezawodne źródło energii 
dla różnych akumulatorowych 
produktów GARDENA. Proste 
w obsłudze litowo-jonowe ogniwo 
akumulatorowe: zawsze gotowe 
do pracy. Możliwość doładowania 
w każdej chwili. Waga: 670 g. 
Moc: 18 V / 1,6 Ah.
Art. nr 8839 Akumulatorowe nożyce 

do cięcia krzewów
Ergonomicznie zaprojektowane 
elementy obsługi umożliwiają pracę 
bez zmęczenia. Hartowane, laserowo 
wycinane noże ze specjalnym szlifem 
i bezpiecznym dolnym nożem. Czas 
pracy ok. 80 min. Szerokość cięcia 
20 cm. Waga 900 g.
Art. nr 8824

NOWOŚĆ
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Wysoka jakość cięcia i innowacyjne technologie 

dla perfekcyjnej pielęgnacji drzew i krzewów.

Silne przycinanie: GARDENA 

narzędzia do cięcia

Nożyce do gałęzi 
i krzewów 
StarCut 160 BL
Schowana wewnątrz 
linka zwalniania 
ostrzy. Pochylona 
głowica tnąca. 
Regulowany kąt 
cięcia (200°). 
Precyzyjnie 
szlifowane ostrza. 
Przekładnia dla 
oszczędności siły. 
Długość całkowita: 
160 cm.
Art. nr 8780

Teleskopowe nożyce do 
gałęzi StarCut 410 BL
Wykonanie techniczne jak 
art. nr 8780. Dodatkowo: 
trzonek aluminiowy rozsu-
wany bezstopniowo od 230 
do 410 cm.
Art. nr 8782

Piła kabłąkowa 530

Lekka, trwała piła z impulsowo 
hartowanym, brzeszczotem i drob-
nym uzębieniem, o długości 53 cm. 
Lekka i wygodna regulacja napięcia 
brzeszczotu. Stabilny, stalowy 
kabłąk. Komfortowy uchwyt z osłoną 
na dłonie.
Art. nr 8747

Comfort sekator ogrodowy SmartCut

Mocny i wygodny sekator ogrodowy 
do lekkiego i ergonomicznego cięcia 
starszych gałęzi i pędów. Praktycznym 
rozwiązaniem jest funkcja, która pozwoli 
na przycinanie gałęzi o różnej średnicy. 
Precyzyjnie szlifowane, pokryte powłoką 
antyadhezyjną górne ostrze. Komfortowo 
wyprofilowane rękojeści z aluminium, 
wykończonego miękkimi elementami. 
Art. nr 8798

Nożyce teleskopowe do gałęzi 
650 BT
Idealne do świeżego drewna. Więk-
szy zasięg, większa siła nacisku. 
Teleskopowe, aluminiowe rękojeści. 
Wielokrotnie szlifowane ostrza 
z powłoką antyadhezyjną. Łączna 
długość: 650 – 900 mm.
Art. nr 8772

Nożyce przekładniowe 
do żywopłotu 600
Opatentowana przekładnia. Optymalna 
amortyzacja dzięki wbudowanym 
w uchwyty wkładkom żelowym 
i podwójnym odbojnikom. Długość 
całkowita: 60 cm.
Art. nr 393

Nożyce do gałęzi z przekładnią 
500 BL
Idealne do cięcia świeżego drewna. 
Przekładniowa technika cięcia dla 
oszczędności siły przy pracy. 
Precyzyjnie szlifowane noże. 
Podwójne odbojniki ochraniające 
rękę. Łączna długość: 500 mm.
Art. nr 8770

Akumulatorowe nożyce do cięcia 
krzewów ContourCut
Specjalny kształt obudowy i noża dla 
lekkiego, dokładnego prowadzenia 
cięcia. Precyzyjnie szlifowany nóż. 
Duża wydajność cięcia (litowo-
jonowe ogniwa akumulatorowe). 
Czas pracy ok. 45 min. Szerokość 
cięcia: 8 cm. Waga tylko 600 g.
Art. nr 8829

GARDENA Comfort nożyce do gałęzi 
Innowacyjna przekładnia i optymalna 
geometria cięcia.

Piła uniwersalna

Trzy hartowane, brzeszczoty ze 
specjalnymi szlifami do drewna, 
metalu i tworzywa sztucznego. 
Prosty, stabilny mechanizm wymia-
ny. Komfortowy uchwyt zapobiega-
jący zsuwaniu się dłoni. 
Długość całkowita: 42 cm.
Art. nr 8749

Nożyczki uniwersalne XL

Komfortowe, poręczne i uniwer-
salne nożyczki do codziennych 
prac w domu i ogrodzie. Specjalnie 
szlifowane ostrza wykonane z nie-
rdzewnej stali. Ergonomiczny design. 
Można je myć w zmywarce. Łączna 
długość 210 mm.
Art. nr 8705

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Sekator ogrodowy BP 30

Precyzyjnie szlifowane ostrza. Nóż 
górny ze stali szlachetnej, nóż dolny 
ze stali kutej. Lekkie, ale stabilne 
aluminiowe rękojeści, specjalnie profi -
lowane dla szybkiego i silnego cięcia. 
Obcinak do drutu i rynienka do soku.
Art. nr 8701 
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Wyjątkowy Quick-fi t-System. We wszystkich modelach 

beznarzędziowe napinanie łańcucha. Wysoka prędkość 

łańcucha i duża moc. Prosta i przyjazna dla użytkownika 

obsługa. Nowość: akumulatorowa pilarka łańcuchowa 

z litowo-jonowym ogniwem.

GARDENA pilarki łańcuchowe: 

mocne i innowacyjne

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Elektryczna pilarka łańcuchowa 
CSI 4020-X
Pilarka łańcuchowa Inline - opty-
malne wyważenie. Beznarzędziowe 
napinanie łańcucha Quick-fi t. 
Wykonując jeden ruch można łatwo 
zamontować prowadnicę i optymal-
nie napiąć łańcuch – bez potrzeby 
dodatkowego sprawdzania i regulacji. 
„Quick-stop”: zatrzymanie łańcucha 
następuje w ciągu 0,15 sek. Wysoka 
prędkość łańcucha gwarantuje 
efektywne cięcie przy niewielkim 
nakładzie siły. Dwustronny uchwyt: 
optymalny do cięcia we wszystkich 
pozycjach roboczych. Uchwyty 
wykonane z miękkich komponentów 
zapewniają bezpieczne i pewne 
trzymanie urządzenia. W komplecie 
butelka oleju. Moc: 2000 W. Prowad-
nica: 40 cm. Prędkość: 15 m/sek. 
Podziałka łańcuchowa: 3∕8”.
Art. nr 8863

Elektryczna pilarka łańcuchowa 
CST 3519-X
Wydajna. Beznarzędziowe napinanie 
łańcucha Quick-fi t. Wykonując jeden 
ruch można łatwo zamontować 
prowadnicę i optymalnie napiąć 
łańcuch – bez potrzeby dodatkowego 
sprawdzania i regulacji. „Quick-stop”: 
zatrzymanie łańcucha następuje 
w ciągu 0,15 sek. Wysoka prędkość 
łańcucha gwarantuje efektywne 
cięcie przy niewielkim nakładzie siły. 
Dwustronny uchwyt. W komplecie 
butelka oleju. Moc: 1900 W. Prowad-
nica: 35 cm. Prędkość: 12 m/sek. 
Podziałka łańcuchowa: 3∕8”.
Art. nr 8862

Elektryczna pilarka łańcuchowa 
CST 3518
Wytrzymała i wydajna. Optymalne 
wyważenie urządzenia. Bezna-
rzędziowe napinanie łańcucha. 
Quick-stop”: zatrzymanie łańcucha 
następuje w ciągu 0,15 sek. Wysoka 
prędkość łańcucha gwarantuje 
efektywne cięcie przy niewielkim 
nakładzie siły. Dwustronny uchwyt. 
W komplecie butelka oleju. 
Moc: 1800 W. Prowadnica: 35 cm. 
Prędkość: 10 m/sek. Podziałka 
łańcuchowa: 3∕8”.
Art. nr 8860

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa 
CST 2018-Li
Wydajna, akumulatorowa pilarka 
łańcuchowa z wymiennym ogniwem 
litowo-jonowym 18 V / 2,6 Ah 
umożliwia efektywne i czyste cięcie. 
Optymalna prędkość łańcucha. Opty-
malna pojemność akumulatora: bez 
trudu przecina 60 pni o średnicy do 
ok. 8 cm. Beznarzędziowe napinanie 
łańcucha. „Quick-stop”: zatrzymanie 
łańcucha następuje w ciągu 0,15 sek. 
W komplecie butelka oleju. 
Możliwość stosowania do różnych 
produktów GARDENA. 
Moc: 18 V / 2,6 Ah. Prowadnica: 
20 cm. Prędkość: 4 m/sek. 
Podziałka łańcuchowa: 3∕8”.
Art. nr 8865

Akumulator litowo-jonowy 
18 V / 2,6 Ah
Mocne i niezawodne źródło energii 
dla różnych akumulatorowych 
produktów GARDENA. Proste 
w obsłudze litowo-jonowe ogniwo 
akumulatorowe: zawsze gotowe 
do pracy. Możliwość doładowania 
w każdej chwili. Waga: 670 g. 
Moc: 18 V / 2,6 Ah.
Art. nr 8835

Szybka ładowarka

Kompaktowa, szybka ładowarka. 
Wskaźnik LED pokazujący poziom 
naładowania akumulatora. Przezna-
czona do ładowania akumulatorów 
GARDENA 18 V, 25 V i 36 V. 
Czas ładowania: 
18 V ok. 45 min. 
25 V ok. 90 min. 
36 V ok. 60 – 120 min.
Art. nr 8831
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Praktyczne rozwiązania: wystarczy zestawiać końcówki 

narzędziowe z wybranym przez siebie trzonkiem. 

Do każdego zastosowania właściwa 

kombinacja: GARDENA combisystem

combisystem - grabie wachlarzowe

Do zgrabiania opadłych liści, ściętej 
trawy i innych odpadów ogrodowych. 
Szerokość pracy: 50 cm.
Art. nr 3102

combisystem – szczotka do 
zamiatania ulicy i podwórza
Łatwo usuwa brud. 
Szerokość pracy: 45 cm. 
Art. nr 3620

combisystem – aerator 
na kółkach
Do usuwania mchu, darni i chwastów. 
Łatwa, niewymagająca wysiłku praca 
dzięki podnoszonej osi. Specjalne, 
nierdzewne ostrza ze stali. Szerokość 
pracy: 32 cm.
Art. nr 3395

combisystem – pazurki

Przeznaczone do spulchniania 
i napowietrzania gleby. Szerokość 
pracy: 9 cm.
Art. nr 3166

combisystem – piła ogrodowa

Hartowane końce zębów. Brzeszczot 
zabezpieczony przed korozją. Długość 
ostrza 350 mm. Konstrukcja rączki 
zapobiega wysunięciu się piły z dłoni 
także podczas ciągnięcia. Możliwość 
pracy na wysokości dzięki teleskopo-
wym trzonkom combisystem.
Art. nr 8750

combisystem – nożyce dwu-
ostrzowe z 3-krotną przekładnią 
rolkową
Oszczędność wysiłku dzięki 
przekładni. Noże z powłoką anty-
adhezyjną. Z linką o długości 4,7 m 
i uchwytem do zmiany długości linki.
Art. nr 304

combisystem – zrywaczka 
do owoców
Regulacja kąta pracy. Duży worek na 
owoce, nadaje się do prania. Ostrze 
ze stali szlachetnej ułatwia oddziela-
nie owoców.
Art. nr 3110

combisystem – ergoline
Trzonki aluminiowe 
Alu 150 plus/ Alu 130
Do wszystkich narzędzi combisystem. 
Praca bez schylania się. 
Długość: 150 cm /130 cm.
Art. nr 3745 / 3734

combisystem – trzonki drewniane

Do wszystkich narzędzi combisystem. 
Europejski certyfi kat FSC. W 3 długo-
ściach: 130 cm/ 150 cm/ 180 cm.
Art. nr 3723 / 3725 / 3728

combisystem – trzonki teleskopowe

Do wszystkich narzędzi combisystem. 
Do wygodnej pracy na wysokości do 
ok. 5 m. 2 długości: 160 – 290 cm / 
210 – 390 cm.
Art. nr 3712  / 3711
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Wszystko, czego potrzebuje Państwa ogród. 

Jakość i komfort we właściwym połączeniu.

GARDENA:

duży asortyment narzędzi

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
Oddział w Szymanowie
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
Tel. 22/727-56-90
E-mail: gardena@gardena.pl
www.gardena.pl

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

Do zraszania, nawożenia i rozpylania 
środków ochrony roślin. Wygodna 
obsługa dzięki dużemu otworowi 
wlewowemu, stabilnemu pojem-
nikowi ze wskaźnikiem poziomu 
napełnienia oraz pasowi na ramię. 
Z zaworem bezpieczeństwa. 
Pojemność: 5 l.
Art. nr 869

Wózek ogrodowy „Gartenmobil“

Do wygodnego zbierania odpadów 
ogrodowych. Pokrywa do ochrony 
przed wilgocią i przykrymi zapachami 
może służyć także jako szufelka. 
Wózek nadaje się także do transportu 
skrzynek z owocami czy napojami. 
Dopuszczalne obciążenie do 70 kg.
Art. nr 232

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

Z pasem nośnym. Wygięta dysza 
z regulacją strumienia od pełnego do 
delikatnej mżawki. Pojemność: 5 l.
Art. nr 874

Opryskiwacz ciśnieniowy 1,25 l

Do użytku w domu i ogrodzie. 
Z regulacją strumienia od pełnego do 
delikatnej mżawki. Wygodny uchwyt. 
Pojemność: 1,25 l.
Art. nr 864

Elektryczny kultywator EH 600/36

Przeznaczony do rozdrabniania 
i spulchniania gleby. 4 zaostrzone 
zęby o specjalnym kształcie łatwo 
zagłębiają się w ziemię do 18 cm. 
Moc 600 W. Szerokość pracy 36 cm.
Art. nr 2415

Rozdrabniacz GH 2000
Szybko. Wygodnie. Bezpiecznie. Moc 
2000 W. Samoczynne wciąganie gałęzi.
Art. nr 3984

Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
związanych z postępem technicznym.

69
-6

5/
20

10

Sortimentspro 2010 PL_K.indd   16Sortimentspro 2010 PL_K.indd   16 2010-04-02   11:03:282010-04-02   11:03:28


