Wymarzone oczko wodne
GARDENA aquamotion

... i ogród żyje

GARDENA aquamotion
Wokó³ oczka wodnego

System kolorowego oznaczenia opakowań pomoże
Państwu w sprawnym wyborze i odnalezieniu
odpowiednich produktów na regałach. Prosimy
zwrócić uwagę na 4 paski w różnych kolorach
umieszczone na opakowaniach.
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Program GARDENA aquamotion
oferuje Państwu wszystkie
elementy konieczne do
założenia i pielęgnacji oczka
wodnego. Nasze doświadczenie
w tej dziedzinie umożliwia
zaproponowanie Państwu wielu
prostych i komfortowych
rozwiązań w zakresie budowy
oczka, pomp do oczka, jego
pielęgnacji i aranżacji. Nie ma
znaczenia czy poszukujecie
Państwo kompletnych zestawów, poszczególnych
elementów czy osprzętu
– GARDENA aquamotion spełni
z łatwością Państwa marzenia
o posiadaniu oczka wodnego
w ogrodzie.
Jeśli chcecie Państwo najpierw
uzyskać pełne informacje
o oczku wodnym wystarczy
sięgnąć po Poradnik GARDENA
aquamotion. Zawiera on wiele
praktycznych pomysłów i porad
dotyczących wszystkiego, co
wiąże się z oczkiem wodnym.
Zapraszamy także na naszą
stronę internetową
www.gardena.pl
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Budowa oczka wodnego

GARDENA folie do oczek wodnych
Nieograniczone mo¿liwoœci aran¿acji

Zastosowanie folii zaleca się w przypadku budowy oczka
o powierzchni większej niż 4 m2. Folia jest na tyle
elastycznym materiałem, że nie narzuca żadnych
ograniczeń przy aranżacji oczka. Folie programu GARDENA
aquamotion pozwolą Państwu na stworzenie najbardziej
wymyślnych i wymarzonych oczek wodnych.

Folie do oczek wodnych z PVC
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Najczęściej używane folie do budowy oczka. Charakteryzują się wysoką
elastycznością, są miękkie i dobrze się kleją.
W różnych szerokościach i grubościach.
Łatwe do ułożenia.
Odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i zmiany pogodowe.
Tak samo wytrzymałe na całej swojej powierzchni.
Nie zawierają kadmu, ołowiu ani baru. Są nieszkodliwe dla roślin i zwierząt.
10 lat gwarancji.
Art. nr 7701 – 7706
10,00 – 19,50 PLN*

* Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Wskazówka:
W³aœciwa gruboœæ folii
Folia musi wytrzymać ciężar słupa wody. W związku z tym grubość folii zależy
od wielkości i głębokości oczka wodnego.

• W przypadku większych i głębszych oczek wodnych folie powinny mieć
przynajmniej 1 mm grubości.

• W przypadku mniejszych oczek, do 5 m2 i głębokości 1 m można
zastosować folie o grubości 0,5 mm.

Budowa oczka wodnego
Zestaw do budowy oczka
wodnego
Zestaw dla początkujących do
indywidualnej aranżacji oczka
wodnego. Zestaw zawiera wszystkie
elementy konieczne do jego
budowy: folię PVC (3 x 4 m, 10 lat
gwarancji), wyściółkę, koszyki na
rośliny, matę, zestaw fontannowy,
wskazówki do budowy oraz
propozycję roślin do obsadzenia
oczka.
Art. nr 7764

499,00 PLN*

* Zalecana cena detaliczna w roku 2005.
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Budowa oczka wodnego

GARDENA formy do oczek wodnych
Ma³e jest piêkne

Jeśli zdecydujecie się Państwo na założenie w swoim
ogrodzie oczka wodnego o powierzchni do 4 m2
najlepiej do tego celu wykorzystać gotowe formy
oczek wodnych. Wszystkie one posiadają strefy
płytkiej wody i strefy do obsadzenia roślinami, a poza
tym są gotowe do montażu. Łatwiej już się nie da!

Forma oczka wodnego 170 l
Art. nr 7753 169,00 PLN*

Forma oczka wodnego 260 l
Art. nr 7755 199,00 PLN*

Forma oczka wodnego 450 l
Art. nr 7757 329,00 PLN*

Formy oczek wodnych
6

Najprostszym sposobem założenia
oczka wodnego w ogrodzie jest
zastosowanie gotowych form oczek
wodnych GARDENA aquamotion.
Dzięki nim można praktycznie „od
ręki” mieć własne oczko. Wszystkie
formy zostały wykonane z polietylenu, są odporne na promieniowanie
UV, mróz oraz uderzenia.
A dodatkowo tworzywo to nie jest
szkodliwe dla roślin i zwierząt.
10 lat gwarancji.

*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Budowa oczka wodnego

GARDENA propozycje akcesoriów
do roœlin wodnych
Kwitn¹ce oczko wodne
Lilie wodne, pałki wodne czy irysy nie tylko pięknie
wyglądają na brzegu albo w wodzie, ale także spełniają
ważne funkcje.
Zaopatrują oczko wodne w tlen, dają schronienie
zwierzętom, redukują nadmiar substancji odżywczych
i rozrost glonów.

Koszyk na roœliny

Kieszonka na roœliny

Łatwo jest stworzyć aranżację
z roślin, jeśli umieści się je
w koszyku na rośliny, który pozwoli
na utrzymanie roślin w wybranym
miejscu, a jednocześnie zapobiegnie
niekontrolowanemu przerostowi
ich korzeni.
Art.-Nr. 7798 4,50 PLN*
(bez roślin)

Do obsadzenia stromych brzegów
oczka najlepiej użyć kieszonek na
rośliny GARDENA. Rośliny owinięte
wyściółką należy umieścić w
kieszonce, kieszonkę w wodzie,
następnie należy obciążyć ją
i umocować na brzegu oczka
przyciskając większymi kamieniami.
Art.-Nr. 7804 45,00 PLN*
(bez roślin)

Mata
Wykonana z naturalnego włókna
kokosowego. Służy do wyścielania
brzegów oczka i utrzymania roślin w
wybranym miejscu. Mata ta zostaje
całkowicie rozłożona przez rozrastający się system korzeniowy roślin.
Art. nr 7806 22,00 PLN*/ m2

Wyœció³ka
Służy do zapobiegania wypłukiwaniu
gleby i nadmiernemu przedostawaniu się składników pokarmowych do
wody. Dlatego obsadzając oczko
roślinami należy owinąć wyściółką
ich bryłę korzeniową, a następnie
umieścić ją w koszyku.
Art. nr 7805 28,00 PLN*

Przykładowy wybór koszyków:
Art. nr 7800 7,00 PLN*
owalny koszyk na rośliny 46x20x15 cm
Art. nr 7794 4,50 PLN*
koszyk na rośliny 19x19x9 cm
* Zalecana cena detaliczna w roku 2005.
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Budowa oczka wodnego

GARDENA strumyki
Koj¹cy szmer strumienia

Niewielki nakład – imponujący efekt: dzięki
strumieniom GARDENA. Bez względu na to
czy do budowy użyjemy podłoży strumyka
czy wykonamy aranżację przy zastosowaniu folii.

Zestaw do budowy strumyka
W zestawie można znaleźć wszystko,
co jest potrzebne do budowy
strumyka z zamkniętym systemem
obiegu wody, a więc niezależnym od
oczka wodnego. Z dekoracyjnym
kamieniem – źródełkiem i folią
wysokiej jakości. Zawiera on także
lampki ścieżkowe z elementami
podłączeniowymi, do nastrojowego
oświetlenia strumyka. Wysoka moc
transformatora umożliwia rozbudowę
instalacji.
Art.-Nr. 7765
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Budowa oczka wodnego
Pod³o¿a strumyków

Folie ¿wirkowe

Podłoża strumyków wykończone
naturalnym łupkiem lub piaskowcem
zapewniają bezproblemową,
dopasowaną do indywidualnych
wymagań aranżację strumyka, który
wygląda zupełnie naturalnie. Dzięki
wykonaniu z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym,
podłoża są stabilne, odporne na
uderzenia i promieniowanie UV.
Dostępne są jako „skręcające w
lewo”, „skręcające w prawo”
i „biegnące prosto”.

Do naturalnego, dekoracyjnego
ukształtowania brzegów oczka
wodnego czy budowy strumienia.
Pokryte warstwą drobnego żwiru.
Wykonane z materiałów odpornych
na rozrywanie, promieniowanie UV
i wodę. Dostępne w trzech
szerokościach.

Art. nr 7732 (szerokość 0,4 m)
Art. nr 7733 (szerokość 0,6 m)
Art. nr 7734 (szerokość 1 m)

Art. nr 7775-7777
(wykończone piaskowcem)
Art. nr 7778-7780
(wykończone łupkiem)
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Budowa oczka wodnego

GARDENA fontanny, oczka wodne
na balkon i taras
Alternatywa dla ogrodowych oczek wodnych
Własny ogród wodny ale bez oczka wodnego!
I bez znaczenia czy to będzie oczko na balkon i taras,
czy zestaw fontannowy z zamkniętym obiegiem wody –
każdy będzie Państwu zazdrościł pięknej fontanny.

Zestaw fontannowy
Do zakopania w ogrodzie
(np. przysypany z wierzchu
żwirem) lub do ustawienia
na tarasie. Komplet ze
zbiornikiem na wodę,
pompą i trzema dyszami
fontannowymi. Z możliwością regulacji wielkości
przepływu wody. Energooszczędna pompa o
wydajności 400 l.
Art. nr 7767 378,00 PLN*

*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Oczko wodne na balkon
i taras
Dostępne w dwóch rozmiarach,
oraz kształtach: sześciokąta
i ośmiokąta. Komplet z pompą
i dyszą kaskadową.
W kształcie sześciokąta Ø 64 cm.
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(bez osprzętu i dekoracji)

Art. nr 7784 401,00 PLN*
W kształcie ośmiokąta Ø 83 cm.
(bez osprzętu i dekoracji)

Art. nr 7785

485,00 PLN*

Wskazówka:
Mo¿liwoœæ zmiany aran¿acji.
Boczne części obudowy oczka są wymienne. W związku z tym, każdy
może swoje oczko zaaranżować według własnego gustu, stosując
np. płyty drewniane lub z korka, płytki ceramiczne, marmur czy też
elementy metalowe.

GARDENA pompy do oczek pokojowych
Fontanna w domu

Pompy do oczek wodnych

Nawet we własnych czterech ścianach można cieszyć
się z posiadania fontanny. Odpowiednią pompę
fontannową znajdziecie Państwo w asortymencie
produktów GARDENA. Wszystkie te pompy charakteryzują się cichą pracą a dzięki dużej powierzchni
filtrowania nie wymagają częstego oczyszczania.

Pompa do pokojowego oczka
wodnego – zestaw RP 600
Komplet z przedłużką oraz dyszą
kaskadową.
Art. nr 7837 153,70 PLN*

Pompa do Ÿróde³ka
pokojowego RP 240
Klasyczny wariant do źródełka
pokojowego o max wydajności
240 l/h.
Art. nr 7834 51,20 PLN*

*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.
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Pompy do oczek wodnych

GARDENA pompy fontannowe
Du¿y wybór, du¿a wydajnoœæ

GARDENA oferuje Państwu duży wybór pomp
fontannowych. Do każdego oczka wodnego
i każdego zastosowania znajdzie się odpowiedni
model, np. praktyczne modele dla początkujących
z dużym wyborem dysz fontannowych.

Zestawy fontannowe
Perfekcyjne zestawy dla
początkujących z 3 dyszami
fontannowymi (kaskada, dzwonek,
kielich). Wszystkie pompy
wyposażone są w przegub, teleskopową przedłużkę jak również
bezstopniową regulację wielkości
przepływu wody. Z możliwością
podłączenia np. figurki fontannowej.
Łatwe do czyszczenia.

Przegub kulowy

Przedłużka teleskopowa
z regulacją wysokości
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Możliwość podłączenia
reflektora podwodnego

Pompy do oczek wodnych
2

1
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Model

FP 500

FP 750

FP 1400

Art. nr
Max wydajnoœæ
Do³¹czone dysze fontannowe:
1 Kaskada
2 Dzwonek
3 Kielich
Moc
Gwint 21 mm (G 1/2)
Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

7647
500 l/h

7648
750 l/h

7649
1400 l/h

H max.
Ø max.
H max.
7W

40 cm
25 cm
15 cm

•
154,90 PLN

H max.
Ø max.
H max.
8W

•

60 cm
30 cm
20 cm

H max.
Ø max.
H max.
18 W

•

110 cm
50 cm
20 cm

Pompy do oczek wodnych

GARDENA zestawy fontannowe
Klasa komfortowa
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Przy pomocy komfortowych zestawów fontannowych
można teraz sterować pracą fontanny z brzegu oczka
wodnego. Dodatkową zaletą jest także to, że nie trzeba
już wchodzić do oczka, aby oczyścić filtr fontanny.

Zestawy fontannowe
Wyposażone w regulator wydajności
pozwalający na sterowanie pracą
fontanny z brzegu oczka wodnego.
Pompy z tych zestawów posiadają
przegub kulowy, teleskopową
przedłużkę oraz możliwość
podłączenia reflektora podwodnego.
Bezstopniowa regulacja wielkości
przepływu wody umożliwia indywidualne ustawienie pracy fontanny.
Dodatkowe gniazdo podłączeniowe
może służyć np. do zasilania figurki
fontannowej. Umieszczenie stopek
na obudowie pompy pozwala
na stabilne ustawienie
urządzenia na dnie
zbiornika wodnego.

Dodatkowy filtr można
zamontować bezpośrednio na
obudowie pompy.
Zwiększa on powierzchnię filtrowania
o 100 % i pozwala
przez dłuższy czas zachować taką samą
wydajność dyszy fontannowej.

Odchylana przedłużka
teleskopowa służąca
do pionowego
ustawienia fontanny
i zniwelowania
nierówności podłoża.
Przegub kulowy

Przedłużka o regulowanej wysokości, do
indywidualnego
dopasowania fontanny
do głębokości oczka
wodnego.
Przedłużka teleskopowa
z regulacją wysokości

Możliwość
podłączenia
podwodnego
reflektora, który
pięknie podświetli
oczko wieczorem
i nocą.

Możliwość podłączenia
reflektora podwodnego

Model

FP 750 E

Art. nr
Max wydajnoœæ
Do³¹czone dysze fontannowe
1 Kaskada
2 Dzwonek
3 Kielich
4 Strumień (piana)
Moc
Gwint 26,5 mm (G 3/4)
Gwint 33,3 mm (G 1)
Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

7650
750 l/h
H max. 60 cm
Ø max. 20 cm
r max. 100 cm
–
8W

•
–
217,20 PLN

Pompy do oczek wodnych
Regulator wydajności
obsługiwany z brzegu
oczka

1 Kaskada

FP 1000 E

2 Dzwonek

FP 1400 E

FP 1800 E

3 Dysza strumieniowa

FP 2500 E

FP 4000 E

4 Strumień (piana)

FP 5000 E

FP 7500 E

7651

7652

7653

7654

7655

7656

7657

1000 l/h

1400 l/h

1800 l/h

2300 l/h

4200 l/h

4800 l/h

7500 l/h

H max. 90 cm
Ø max.30 cm
r max. 140 cm
–
15 W

H max.120 cm
Ø max. 40 cm
r max. 200 cm
–
18 W

H max.140 cm
Ø max. 45 cm
r max. 230 cm
–
25 W

H max.160 cm
Ø max. 50 cm
r max. 250 cm
–
30 W

H max.250 cm
–
–
H max. 60 cm
60 W

H max. 290 cm
–
–
H max. 80 cm
80 W

H max. 350 cm
–
–
H max. 120 cm
120 W

•

•

•

•

–

–

–

–
316,00 PLN

–
374,50 PLN

–
-

–
501,40 PLN

•

•

•

711,30 PLN

-

1006,50 PLN

15

Pompy do oczek wodnych

GARDENA fontanny
Kurtyna w górê!

Przy aranżacji oczka wodnego można fantazjować
bez ograniczeń. Od wyboru roślin po fontanny.
GARDENA posiada w swojej ofercie szeroką paletę
fontann. Tu znajdziecie Państwo także odpowiednią
pompę do wymarzonej fontanny.

Kaskada rotuj¹ca
Art. nr 7823 1) 2)

Wysokoœæ do:
40 cm
100 cm
130 cm
180 cm
240 cm

54,90 PLN*

Typ pompy
FP 750 E
FP 1000 E/1400 E
FP 1800 E/2500 E
FP 4000 E/5000 E
FP 7500 E

Dysze fontannowe są częściowo
elementami zestawów fontannowych
(patrz str. 12-15)
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Wskazówka:
Dziêki fontannie oczko wodne zostaje dotlenione.
Fontanny GARDENA to nie tylko dekoracja i radość dla oka, ale także
urządzenia dostarczające tlen do oczka wodnego. Funkcja ta przyczynia
się do utrzymania równowagi biologicznej w oczku i zapewnia zdrowie
jego mieszkańcom.

Pompy do oczek wodnych
Kaskada
Art. nr 7814 1)
Art. nr 7815 2)
Wysokoœæ do:
40 cm
90 cm
120 cm
160 cm
250 cm
290 cm
350 cm
1)
2)

Dzwonek
54,90 PLN*
84,20 PLN*
Typ pompy
FP 500
FP 750/750 E/1000 E
FP 1400/1400 E
FP 1800 E/2500 E
FP 4000 E
FP 5000 E
FP 7500 E

Art. nr 7816 1)
Art. nr 7817 2)
Wysokoœæ do:
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
70 cm

Strumieñ (piana)
54,90 PLN*
84,20 PLN*
Typ pompy
FP 500/750 E
FP 750/1000 E
FP 1400 E/1800 E
FP 1400/2500 E
FP 4000 E/5000 E/7500 E

Art. nr 7818 1)
Art. nr 7819 2)
Wysokoœæ do:
20 cm
40 cm
60 cm
80 cm
120 cm

59,80 PLN*
97,60 PLN*
Typ pompy
FP 750 E/1000 E
FP 1400 E/1800 E
FP 2500 E/4000 E
FP 5000 E
FP 7500 E

Gwint 26,5 mm (G 3/4)
Gwint 33,3 mm (G 1)
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Kielich

Wodospad

Art. nr 7820 1) 54,90 PLN*
Art. nr 7821 2) 84,20 PLN*

Art. nr 7822 1) 2) 84,20 PLN*

Wysokoœæ do
20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

Typ pompy
FP 500/750/1000 E/1400/1400 E
FP 1800 E/2500 E
FP 4000 E/5000 E
FP 7500 E

* Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Wysokoœæ do
80 cm
130 cm
150 cm
230 cm
300 cm

Dysza strumieniowa

Typ pompy
FP 750 E/1000 E
FP 1400 E/1800 E
FP 2500 E
FP 4000 E/5000 E
FP 7500 E

Wysokoœæ do
100 cm
140 cm
200 cm
230 cm
250 cm

Typ pompy
FP 750 E
FP 1000 E
FP 1400 E
FP 1800 E
FP 2500 E

Pompy do oczek wodnych

GARDENA pompy do strumyka/ filtra
Podwójnie dobre

Pompy GARDENA do strumyka/ filtra potrafią zasilać
strumyk i w połączeniu z filtrem GARDENA zadbać
o utrzymanie czystości wody w oczku. Pośród wszechstronnych modeli dla początkujących czy modeli
komfortowych znajdzie się zawsze odpowiednia pompa
spełniająca Państwa wymagania.

Pompy do strumyka/ filtra Duo
Wygodne rozwiązanie służące do
zasilania strumyka i oczyszczania
wody w oczku – w połączeniu
z filtrem GARDENA.
Z dwukanałowym regulatorem
wydajności do bezstopniowej,
niezależnej regulacji pracy
2 punktów odbiorczych (np. filtra
i strumyka).
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Wskazówka:
Wszystkie pompy zostały wyposażone w trwałe, energooszczędne silniki,
o długim okresie użytkowania (przynajmniej ok. 30.000 godzin). Nawet duże
cząstki zanieczyszczeń (średnica do 4 mm względnie 8 mm w modelach
komfortowych) zostają bez trudu przepompowane. Z tego względu pompy te
nadają się szczególnie do systemów filtrujących.

Pompy do oczek wodnych

Komfortowy regulator wydajności pomp do
strumyka/ filtra Duo nadaje się do sterowania
pracą dwóch punktów odbiorczych (np. filtra
i strumyka).

Wysokoœæ strumyka

To, która pompa będzie właściwa do Państwa
strumyka zależy od jego szerokości jak
również maksymalnej różnicy wysokości
pomiędzy powierzchnią wody w oczku,
a początkiem strumyka. Przy pomocy tabeli
łatwo można określić, która pompa będzie
odpowiednia.

Szerokoœæ
strumyka

Szerokoœæ strumyka w cm
Wysokoœæ
strumyka
w cm
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2-kanałowy regulator wydajności

Model

FSP 2000

FSP 3000

FSP 5500 Duo

FSP 8000 Duo

FSP 15000 Duo

Art. nr
Max wydajnoœæ
Max wys. podnoszenia
2-kana³owy regulator wydajnoœci
Œrednica zanieczyszczeñ do Ø
Moc
Zalecana cena detaliczna w roku 2005

7878
2000 l/h
2,0 m

7879
2800 l/h
2,6 m

7880
5500 l/h
3,5 m

7881
8100 l/h
4,0 m

7882
14500 l/h
5,0 m

4 mm
35 W

4 mm
55 W

8 mm
90 W
966,20 PLN

•

•
8 mm
120 W
1356,60 PLN

•
8 mm
250 Watt
1677,50 PLN

Pielêgnacja oczka wodnego

GARDENA filtry do oczek wodnych
Skuteczne filtrowanie

Dzięki systemowi filtrowania GARDENA zawsze
znajdzie się odpowiednie rozwiązanie dla Państwa
oczka wodnego. Filtrowanie przy udziale lampy
UVC zapewnia szczególnie intensywne i skuteczne
oczyszczanie wody. Za to możemy ręczyć.

GARDENA filtr do oczka wodnego
z lamp¹ UVC
Kompaktowe rozwiązanie dla utrzymania czystej wody w oczku. Z wbudowaną lampą UVC do zwalczania
glonów i zarazków chorobotwórczych.
Zapewnia efektywne oczyszczenie
wody przez filtrowanie biologiczne
i mechaniczne (gąbki filtrujące).
Praktyczny mechanizm oczyszczania
gąbek eliminuje konieczność ich
wyjmowania z filtra i płukania. Łatwe
usuwanie dużych zanieczyszczeń
poprzez spust zanieczyszczeń.
Art. nr 7926
Art. nr 7927
Art. nr 7928
Art. nr 7929
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759,00 PLN*
1075,00 PLN*

Filtry ciœnieniowe do oczek
wodnych PF 6000/ PF 11000
Zamknięty system filtrowania ciśnieniowego
gwarantuje bardzo dobre efekty filtrowania
biologicznego i mechanicznego w małych
oraz średnich oczka wodnych. Dzięki swojej
konstrukcji wytrzymałej na ciśnienie, filtr taki
można dyskretnie umieścić przy brzegu, po
prostu zakopując go.
Oczka wodne do 6000 l
Art. nr 7901 540,00 PLN*
Oczka wodne do 11000 l
Art. nr 7902 866,00 PLN*

Mo¿liwoœæ doposa¿enia w lampê UVC
Art. nr 7903

614,00 PLN*

*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Praktyczny zestaw do oczyszczania
wody w oczku wodnym z lampą
UVC. Redukuje wzrost glonów
i zwalcza zarazki chorobotwórcze
w zarybionych oczkach.
W komplecie: obudowa filtra,
pompa, gąbka filtrująca, środki do
biologicznego oczyszczania
i ok. 5 m węża (3/4”) z oplotem.
Art. nr 7930 897,00 PLN*

Pielêgnacja oczka wodnego

Zestaw do filtrowania z lamp¹
UVC FS 500

Lampa UVC
Do wstępnego oczyszczania wody
przed filtrem. Intensywnie i długotrwale oczyszcza wodę i redukuje
wzrost glonów oraz zwalcza zarazki
chorobotwórcze w zarybionych
stawach. Lampa posiada funkcję
automatycznego oczyszczania.
System bypass do indywidualnego
dopasowania do wielkości oczka
i wydajności pompy jak również
kontrolka pracy lampy.
Do oczek o pojemności do 12.000 l
Art. nr 7938 – 839,00 PLN*

*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.
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Pielêgnacja oczka wodnego

Mechaniczna pielêgnacja oczka
wodnego
Czysta przyjemnoœæ
Na początku cieszą się Państwo z czystej i przejrzystej wody w oczku. Niestety z upływem czasu
staw ulega zanieczyszczeniu glonami, opadłymi
liśćmi i obumarłymi resztkami roślin, które
zagrażają równowadze biologicznej oczka wodnego. Procesy gnilne powodują powstanie niedoboru
tlenu i w konsekwencji zanik życia w oczku. Firma
GARDENA proponuje doskonałe rozwiązanie odkurzacz do oczka wodnego.

Odkurzacz do oczka wodnego –
zestaw
Urządzenie to usuwa z oczka wodnego
glony, liście i inne zanieczyszczenia
swobodnie pływające, przywracając czystość wody. Zamknięty system obiegu
wodnego nie zmniejsza zasobów wodnych oczka, a jednocześnie przywraca
jego biologiczną równowagę. Dostępny
jako zestaw składający się z pompy ogrodowej (również do oddzielnego, wielofunkcyjnego zastosowania)
z wężem ssącym oraz końcówkami
przyłączeniowymi, pojemnika filtrującego,
trzonka, 7 m węża zasysającego i 2 dysz.
Art. nr 7940 1137,00 PLN*
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Odkurzacz do oczka wodnego
Idealne rozwiązanie dla osób posiadających już pompę ogrodową
o wydajności 3.300 l/h i ciśnieniu ok. 4
bar. Za pomocą węża 3/4” z końcówkami podłączeniowymi i trzonka
combisystem można stworzyć
samemu pełne oprzyrządowanie
odkurzacza do oczka.
Art. nr 7941 614,00 PLN*

*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Pielêgnacja oczka wodnego

Mechaniczna pielêgnacja
oczka wodnego przy pomocy
narzêdzi rêcznych
Wszystko w zasiêgu rêki
Przy pomocy narzędzi do pielęgnacji oczka
wodnego GARDENA combisystem,
z pasującymi do nich trzonkami teleskopowymi,
wszelkie prace przy oczku wodnym stają się
dziecinną zabawą. Cięcie, chwytanie, czy
wyławianie – wszystko idzie „jak z płatka”.

Combisystem – sekator do
oczka wodnego Vario

Combisystem – sito do czyszczenia stawu Vario 2

Komfortowy sekator do
przycinania roślin i gałęzi.
Art. nr 3232 154,50 PLN*
(bez trzonka)

Sito o dużych oczkach do czyszczenia zbiorników wodnych
i odławiania ryb oraz o drobnych
oczkach do wyławiania liści z wody.
Art. nr 3230 69,70 PLN*
(bez trzonka)
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Combisystem – chwytak
do stawu Vario 6

Combisystem – no¿yce do
stawu z uchwytem

Combisystem – sito do
stawu

Chwytak idealnie nadaje się
do przesuwania, ciągnięcia
oraz chwytania przedmiotów
czy roślin.

Do komfortowego cięcia oddalonych od brzegu roślin.
Zabezpieczone końce ostrzy.

Do wygodnego wybierania z
wody glonów, liści, itp.

Art. nr 3234 70,90 PLN*
(bez trzonka)

Art. nr 7934 157,00 PLN*
(bez trzonka)

* Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Art. nr 7933 59,00 PLN*
(bez trzonka)

Podbierak
O dużych oczkach. Do bezproblemowego odławiania ryb.
Art. nr 7994 100 cm 57,00 PLN*
Art. nr 7996 110 – 180 cm
78,00 PLN*

Sito
O drobnych oczkach. Do wygodnego wyławiania opadłych liści.
Art. nr 7997 110-180 cm
Art. nr 7999 145-240 cm 130,00 PLN*

Pielêgnacja oczka wodnego

Specjalne rozwi¹zania do oczka
wodnego
Sprytne i m¹dre
Napowietrzacz do oczka, zestaw do zdalnego
sterowania, pompa lodowa czy pływająca pompa
fontannowa – GARDENA oferuje szereg produktów
gwarantujących rozwiązania nawet w specyficznych sytuacjach.

Napowietrzacz do stawu/ oczka wodnego

ść!
o
w
o
N

Napowietrza wodę w oczkach wodnych i stawach, zapewniając prawidłowe
warunki do życia dla roślin i zwierząt. Zabezpieczona bryzgoszczelnie pompa
do pracy na zewnątrz.
Art. nr 7942 77,00 PLN*
Art. nr 7943 129,00 PLN*

Pompa p³ywaj¹ca
Alternatywa dla konwencjonalnej
pompy fontannowej. Jej instalacja
rozwiązuje problem bardzo głębokiego oczka czy bardzo nierównego dna.
W komplecie dysza kaskadowa
i 3 oczka do pozycjonowania.
Art. nr 7853 351,40 PLN*

Pompa lodowa
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Zapobiega całkowitemu zamarznięciu
oczka wodnego zimą, co umożliwia
wymianę tlenu z otoczeniem
i uwalnianie się gazów powstałych
w procesach gnilnych. Szczególnie
warta polecenia do zarybionych oczek
wodnych. Wskazówka: pompę tą
można w okresie letnim stosować do
pokojowych oczek wodnych.
Art. nr 7944 203,70 PLN*

Zestaw do zdalnego sterowania
radiowego
Możliwość sterowania czterema
różnymi urządzeniami lub grupami
urządzeń w zasięgu do 100 m. Także
zza drzwi i ścian. Nie ulega
zakłóceniom innych systemów
radiowych.
Art. nr 7874 259,00 PLN*

Sztuczny przerêbel
Alternatywa dla pompy lodowej.
Poprawia warunki życia roślin
i zwierząt w oczku wodnym zimą.
Element dekoracyjny na wierzchu
przypomina niedźwiedzia polarnego.
Art. nr 7975 53,00 PLN*

*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Pielêgnacja oczka wodnego

GARDENA produkty do pielêgnacji oczka wodnego
Woda pod kontrol¹
Gołym okiem nie można zbadać jakości
wody. Jeżeli chcecie Państwo szybko i łatwo
określić jej parametry należy zastosować
odpowiedni środek.
GARDENA oferuje wszystko, co jest do tego
celu niezbędne.

Zestaw do testowania wody
Przeznaczony do testowania
najważniejszych parametrów wody
(np. twardość, wartość pH, poziom
azotanów i azotynów).
Art. nr 7920 68,00 PLN*

Biologiczny œrodek do czyszczenia
stawu
Alternatywny sposób czyszczenia
oczek wodnych. Stabilizuje
najważniejsze parametry wody,
wiąże szkodliwe substancje,
zwalczając w ten sposób glony.
Art. nr 7916 76,00 PLN*
Art. nr 7917 216,00 PLN*
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Œrodki do pielêgnacji oczka
wodnego
Obszerny asortyment środków do
pielęgnacji oczka wodnego pomoże
Państwu w każdym przypadku
przywrócić równowagę w oczku
wodnym. Poczynając od środka do
zwalczania glonów poprzez środki
do regulowania poziomu kwasowości, aż po środki do uzdatniania wody
bieżącej i deszczowej.
Art. nr 7921 – 7925 43,00 PLN*
*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.

Dekoracja oczka wodnego

GARDENA aquamotion
Dekoracja oczka wodnego
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Wszystko o dekoracji oczka wodnego.
Program dekoracji oczka wodnego GARDENA zawiera
szeroki asortyment produktów służących indywidualnej
jego aranżacji, od lamp i fontann począwszy a na figurkach
i liliach wodnych kończąc.

Figurki fontannowe
Dekoracyjne figurki fontannowe
wprowadzą szczególną atmosferę do
ogrodu wodnego i przy okazji
wzbogacą wodę w życiodajny tlen.

Dekoracja oczka wodnego

Dla nastrojowych akcentów wokó³ oczka
Lampy do oczka wodnego
Do wszechstronnego oświetlenia
oczka i podświetlenia wody
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Figurki do oczka wodnego

Lilie wodne

W naturalnych kolorach
i kształtach, z niewielkiej
odległości sprawiają wrażenie
„żywych zwierząt”. Poruszane
przez wiatr pływają po
powierzchni wody.

Naśladujące naturalne
kwiaty, sztuczne lilie
wodne, nadają się także
do niewielkich zbiorników wodnych.

Dekoracja oczka wodnego

GARDENA oœwietlenie oczka wodnego
Romantyczne wieczory w ogrodzie

Dzięki systemowi oświetlenia GARDENA czas
spędzany w ogrodzie można wydłużyć
o romantyczne godziny wieczorne.

Reflektor
Jeśli chcecie Państwo
podkreślić przy pomocy
światła jakąś roślinę lub
element w ogrodzie,
idealne do tego celu będą
reflektory. Posiadają one
regulację kąta świecenia
i dają silne, jasne światło.
Występują w dwóch
klasach wydajności.
Reflektor 10 W
Art. nr 4206 153,00 PLN*
Reflektor 50 W
Art. nr 4208 233,00 PLN*

Transformator
Przekształca napięcie 230 V
w bezpieczne, niskie napięcie 12 V.
Art. nr 4274-4275 188,00 – 279,00 PLN*

*Zalecana cena detaliczna w roku 2005.
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Wskazówka:
Instalacja lamp GARDENA
lightline jest na tyle prosta
i bezpieczna dzięki niskiemu
napięciu 12 V, że można ją
przeprowadzić bez pomocy
elektryka.

Dekoracja oczka wodnego

Lampa kulista
Od klombu do skalniaka – lampa ta
tworzy nowe akcenty. Emituje ładne,
równomierne światło.
Art. nr 4202 129,00 PLN*

Lampa p³ywaj¹ca
Efektowne i wszechstonne lampy, do
iluminacji oczka wodnego, w dwóch
rozmiarach.
Ø 16 cm Art. nr 7949 211,00 PLN*
Ø 20 cm Art. nr 7950 236,00 PLN*

Podwodny reflektor
Fontanna stanie się atrakcją wieczoru,
jeśli zostanie podświetlona podwodnym
reflektorem. Montuje się go do obudowy pompy. Posiada 5 kolorowych,
wymiennych filtrów oraz bezstopniową
regulację kierunku świecenia.
Art. nr 7951 214,00 PLN*

*Zalecana cena detaliczna na rok 2005.

W³¹cznik zbli¿eniowo
– zmierzchowy
Włącza oświetlenie automatycznie po
zapadnięciu zmroku i gdy zarejestruje
ruch. Z funkcją świecenia ciągłego.
Art. nr 4235 212,00 PLN*
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Lampa z os³on¹

Przed³u¿ka do lampy

Światło tej lampy, ze względu na
jej budowę, skierowane jest na
podłoże i dlatego idealnie nadaje
się do oświetlenia ścieżek
i wjazdów.
Art. nr 4204 129,00 PLN*

Kiedy chcemy oświetlić rośliny,
które są wyższe od lampy
należy zastosować przedłużkę.
Nadaje się ona do zastosowania
w każdym miejscu.
Art. nr 4311 42,00 PLN*

GARDENA figurki fontannowe,
figurki do oczka wodnego, lilie wodne

Dekoracja oczka wodnego

1

Oczka wodne będą dużo bardziej efektowne, jeśli
umieścimy w nich figurki fontannowe czy inne
elementy dekoracyjne przyciągające wzrok. Razem
z sękatymi konarami i kamieniami polnymi, nie tylko są
miłym akcentem wśród roślin okalających oczko,
ale także mogą służyć jako osłona nieatrakcyjnych miejsc.

2

Figurki fontannowe
Figurki fonannowe łączą funkcjonalność z efektownym wyglądem.
Wprowadzają ruch do oczka
wodnego w ogrodzie. Wykonane
są z żywicy poliestrowej imitującej
brąz. Są także odporne na promieniowanie UV.
Podłączenie: wąż 13 mm (1/2”).

4

3
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Figurki fontannowe
1 Ryba
2 Dziewczyna z amforą
3 Dziewczyna z gąbką
4 Żaba
5 Łabędź
6 Delfiny
7 Kaczka
8 Foka
9 Amfora

Art. nr
7968
7957
7959
7967
7970
7961
7971
7963
7965

5

7

6

Dekoracja oczka wodnego
8

9

Figurki do oczka wodnego
Do aranżacji oczka wodnego.
Kaczki, kaczuszki czy czaple
wnoszą życie do oczka wodnego.

10

11

12

13
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GARDENA lilie wodne
Dzięki nim oczko wodne każdego
dnia może rozkwitać paletą
kolorów.
Figurki do oczka wodnego
10
11
12
13

14

15

Kaczuszka
Kaczor
Kaczka
Czapla

Art. nr
7982
7983
7984
7987

Lilie wodne
14 Lilia biała, kwiat - tworzywo sztuczne7990
15 Lilia różowa, kwiat - jedwab
7995
Lilia biała, kwiat – jedwab (bez zdj.)
7993
Lilia czerwona, kwiat – tworzywo sztuczne
(bez zdj.)
7992

GARDENA - ogród od A do Z

GARDENA oferuje wiele innych mo¿liwoœci utrzymania ogrodu przez ca³y rok w „dobrej formie”.
Przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatne broszury tematyczne, które można zamówić pod podanym niżej adresem.

GARDENA pielêgnacja trawy
wszystko, co dot. narzędzi potrzebnych
do pielęgnacji trawnika.

GARDENA pielêgnacja drzew i krzewów
wszystko, co dot. narzędzi: do cięcia i pielęgnacji drzew
oraz krzewów w ogrodzie.

GARDENA aquamotion - poradnik
wszystko, co dot. techniki, pielęgnacji, dekoracji, planowania i budowy oczka wodnego.

GARDENA pompy
przegląd przez wszystkie pompy GARDENA – parametry,
zastosowanie.

GARDENA technika nawadniania
wszystko, co dot. rozprowadzania wody, zraszaczy
wynurzalnych, nawadniania kropelkowego oraz sterowania
nawadnianiem.

GARDENA
Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05-532 Baniocha
tel: 022/727-56-90
e-mail: gardena@gardena.pl
www.gardena.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian
związanych z postępem technicznym.
Zalecane ceny detaliczne zawierają VAT
według stawki podstawowej – 22%.
Art. nr 52-92

... i ogród żyje

