GARDENA PRZEGLĄD ASORTYMENTU

WIĘCEJ RADOŚCI
Z OGRODU

GARDENA – WSZYSTKO
DLA OGRODU
Produkty wysokiej jakości. Piękne ogrody.

GARDENA – kompletny asortyment

GARDENA – system

GARDENA – o każdej porze roku

GARDENA oferuje wszystko, co potrzebne
jest do optymalnej pielęgnacji ogrodu. Czy
to produkty do pielęgnacji trawnika, drzew
i krzewów, narzędzia do uprawiania gleby,
urządzenia nawadniające czy też pompy –
GARDENA ma wszystko w swoim asortymencie. Wszystko, co jest potrzebne dla
perfekcyjnego ogrodu.

Rozwiązania systemowe wyróżniają
produkty marki GARDENA i są obecne
w wielu grupach produktów.
Jeśli ktoś zdecyduje się na produkty
GARDENA, będzie zawsze do nich
wracać.

Produkty GARDENA przez cały rok
gwarantują optymalną pięlęgnację
Państwa ogrodu i bez względu na porę
roku utrzymują go w dobrej kondycji.

GARDENA – zalety
1. Jakość
Produkty GARDENA znane są ze swojej
wyjątkowo wysokiej jakości i niezawodności. Cały proces produkcji podlega
ścisłej, cyklicznej kontroli i wytycznym
dotyczącym jakości.
2. Innowacyjność / technologia
GARDENA tworzy produkty, które ułatwiają
pracę w ogrodzie i sprawiają, że jest ona
bardziej wydajna. Dlatego portfolio produktów jest ciągle rozwijane i ulepszane przy
zastosowaniu najnowszych technologii.
3. Ergonomia / komfort
GARDENA przywiązuje dużą wagę do
ergonomii swoich produktów. Muszą
one być dobrze dopasowane do dłoni
i ułatwiać pracę w ogrodzie.
4. Serwis
Kompetentne punkty serwisowe GARDENA
świadczą usługi w zakresie naprawy bądź
konserwacji produktów. Więcej na stronie
www.gardena.pl
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GARDENA

Trawnik

Drzewa, żywopłoty, krzewy i kwiaty

Piękny trawnik jest centralnym punktem każdego ogrodu. Jego
pielęgnacja jest konieczna, jeśli ma być soczyście zielony i gęsty.
GARDENA oferuje odpowiednie produkty do pielęgnacji małych
i dużych trawników.

Właściwe zabiegi pielęgnacyjne jak regularne cięcie i nawożenie
pozwalają utrzymać drzewa, żywopłoty, krzewy i kwiaty w dobrej
kondycji.

Więcej od strony ....................................................................... 4

Więcej od strony ....................................................................... 8

Rabaty i uprawa gleby

Nawadnianie

Bogata w składniki odżywcze gleba stanowi podstawę rozwoju
wszystkich roślin. Dzięki produktom GARDENA uprawa gleby
będzie łatwiejsza i wygodniejsza.

Odpowiednie nawadnianie jest nieodzowne, żeby trawnik i wszystkie
rośliny były zielone i w dobrej kondycji nawet podczas upalnych,
suchych dni. GARDENA oferuje szeroką ofertę produktów do różnych
zastosowań.

Więcej od strony ...................................................................... 11

Więcej od strony ..................................................................... 14

GARDENA
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PIELĘGNACJA TRAWNIKA
Prosty sposób na trawnik Twoich marzeń.

i więcej informacji
Wszystkie produkty
ena.pl
na stronie: www.gard

Wieloletnie doświadczenie eksperta w zakresie pielęgnacji ogrodów i trawników będzie pomocne w utrzymaniu zdrowego i soczyście zielonego trawnika.
Do każdego zadania przeznaczone jest doskonałe narzędzie, które ułatwi pielęgnację i ukształtowanie trawnika zgodnie z Państwa wyobrażeniem.
GARDENA oferuje Państwu odpowiednie produkty do pielęgnacji zarówno małych, jak i dużych trawników.

Koszenie trawnika

Podkaszanie

Przycinanie
brzegów trawnika

Wertykulacja
i aeracja

Koszenie trawnika
Pierwszym krokiem i zarazem najważniejszym zadaniem jest regularne koszenie trawnika.
GARDENA zaprasza do wyboru kosiarki, która odpowiada Państwa potrzebom.

GARDENA robot koszący
Zapomnij o koszeniu
•
•
•
•
•
•
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Samodzielnie kosi trawnik i ładuje akumulator w stacji ładującej.
Codzienne koszenie i rozdrabnianie sprawia, że trawnik jest idealnie
zadbany, a usuwanie ściętej trawy jest zbędne.
Przewód ograniczający określa obszar, jaki ma być koszony.
Łatwa instalacja i uruchamianie.
Niski poziom hałasu, brak zanieczyszczeń i oszczędność energii.
Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą kodu PIN i funkcji alarmu.

Gwarantowany poziom hałasu (dB)A 58

Gwarantowany poziom hałasu (dB)A 60

Do małych, standardowych trawników

Do dużych trawników o złożonym
kształcie

R40Li powierzchnia do 400 m²

R70Li powierzchnia do 700 m²

Art. nr 4071

Art. nr 4072

TRAWNIK

Wysiew nasion
i nawożenie

Pielęgnacja

Kosiarki bębnowe

Kosiarki rotacyjne

Nowość

Kosiarka bębnowa

PowerMax™ 32 E

PowerMax™ 34 E

PowerMax™ 37 E

PowerMax™ 42 E

Dokładne i czyste cięcie jak za pomocą nożyczek.
Poręczna, cicha i łatwa do prowadzenia.

Zmierzony poz. hałasu (dB)A 80,2
Gwarant. poziom hałasu (dB)A 96
Dokładność pomiaru (dB)A –
Poziom drgań m/s2 1,87

Zmierzony poz. hałasu (dB)A 82,9
Gwarant. poziom hałasu (dB)A 96
Dokładność pomiaru (dB)A –
Poziom drgań m/s2 1,30

Zmierzony poz. hałasu (dB)A 80,9
Gwarant. poziom hałasu (dB)A 86
Dokładność pomiaru (dB)A –
Poziom drgań m/s2 1,24

Zmierzony poz. hałasu (dB)A 84,1
Gwarant. poziom hałasu (dB)A 96
Dokładność pomiaru (dB)A–
Poziom drgań m/s2 1,68

• Model podstawowy.

• Duża moc.

• Większy komfort i łatwość
użytkowania.

• Do dużych trawników.

Art. nr 4073

Art. nr 4074

Art. nr 4075

Art. nr 4076

Do trawników o powierzchni do 500 m². Dostępna
w wersji: ręcznej, elektrycznej i akumulatorowej.

GARDENA PowerMax™ 34 E, 37 E i 42 E

Nowość

Szersza, mocniejsza i trwalsza – do trawników o powierzchni powyżej 400, 500 i 800 m².

Ergonomiczna dźwignia
• Dla wygodnej i wydajnej pracy
(nie dotyczy modelu 34E)

Uchwyt
• Regulacja wysokości uchwytu
dla większego komfortu pracy
• Możliwość dopasowania uchwytu
do wzrostu operatora
(nie dotyczy 34E)

Napęd PowerPlus™
• Przekładnia o wysokim momencie obrotowym
zapewnia doskonałe rezultaty pracy, nawet
w najbardziej wymagających warunkach
Uniwersalne zastosowanie
• Można wybierać pomiędzy
funkcją koszenia i zbierania
lub koszenia i rozdrabniania
(nie dotyczy modelu 34E)
Poręczne i uniwersalne
• Duże tylne koła
(nie dotyczy modelu 34E)

Noże DuraEdge™
• Podwójnie hartowane,
precyzyjnie szlifowane
zapewniają doskonałe efekty cięcia

Grzebień do trawy
• Do wygodnego koszenia przy
ścianach i brzegach trawnika

TRAWNIK
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Podkaszanie
W miejscach trudno dostepnych dla kosiarki idealnie sprawdza się podkaszarka. Modele elektryczne bądź zasilane akumulatorem szybko i wygodnie
wyrównają brzegi trawnika. Do małych, dużych oraz zarośniętych ogrodów.

SmallCut 300

EasyCut 400

EasyCut Li-12/23R

ProCut 800

Li-Ion
POWER

Nowość

Lekka, poręczna podkaszarka
do drobnych prac porządkowych.

Uniwersalna podkaszarka do przycinania długich brzegów trawnika
i trudno dostępnych miejsc.

Bezprz. podkaszanie brzegów
trawnika dzięki zasilaniu wydajnym
akumulatorem litowo-jonowym

Wydajna podkaszarka do trawników
o dużej powierzchni, z gęstą trawą
i chwastami.

Zmierzony poziom hałasu (dB)A 94
Gwarant. poziom hałasu (dB) A 96
Dokładność pomiaru (dB) A 2
Poziom drgań m/s2 < 2,5

Zmierzony poziom hałasu (dB)A 94,7
Gwarant. poziom hałasu (dB) A 96
Dokładność pomiaru (dB)A 1,4
Poziom drgań m/s2 < 2,5

Zmierzony poziom hałasu (dB)A –
Gwarant. poziom hałasu (dB)A 84
Dokładność pomiaru (dB)A –
Poziom drgań m/s2 < 2,5

Zmierzony poziom hałasu (dB)A 92
Gwarant. poziom hałasu (dB)A 96
Dokładność pomiaru (dB)A 4
Poziom drgań m/s2 < 2,5

• Do małych ogrodów.

• Do ogrodów rodzinnych.

• Do dużych ogrodów.

• Do zarośniętych ogrodów.

Art. nr 8845

Art. nr 8846

Art. nr 9823

Art. nr 8851

Przycinanie brzegów trawnika
Trawnik wygląda estetycznie, jeśli jego powierzchnia i brzegi są tej samej wysokości.
GARDENA oferuje nożyce do trawy zasilane akumulatorem lub mechaniczne.
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ComfortCut nożyce akum.
do cięcia brzegów trawnika

ClassicCut nożyce akum.
do cięcia trawy z trzonkiem

Classic nożyce
do trawy

Comfort obrotowe nożyce
do trawy

Bezprzewodowe, z wydajnym
akumulatorem litowo-jonowym.
Wysokiej jakości noże, które
można wymienić bez użycia
narzędzi. Wygodny uchwyt oraz
koła dla większej ergonomii.

Wygodne przycinanie brzegów
trawnika bez schylania się.
Kompletny zestaw z teleskopowym
trzonkiem i kołami.

Do precyzyjnego cięcia brzegów
trawnika – również w miejscach
trudno dostępnych.

Precyzyjna praca z ergonomicznymi uchwytami. Idealne dla osób
prawo i leworęcznych, dzięki funkcji cięcia obrotowego w zakresie
360°.

Zmierzony poziom hałasu (dB)A –
Gwarant. poziom hałasu (dB)A –
Dokładność pomiaru (dB)A –
Poziom drgań m/s2 < 2,5

Zmierzony poziom hałasu (dB)A –
Gwarant. poziom hałasu (dB)A 79
Dokładność pomiaru (dB)A –
Poziom drgań m/s2 < 2,5

Art. nr 8893

Art. nr 8890

TRAWNIK

Wertykulacja i napowietrzanie
Wertykulator i aerator usuwają z trawnika chwasty, mech i sfilcowaną trawę oraz ułatwiają głębokie przenikamie tlenu do gleby.

Elektryczny wertykulator
EVC 1000

Elektryczny aerator
ES 500

Do intensywnej kuracji trawnika.
Zaleca się jego używanie wiosną
i/lub jesienią.

Do regularnej pielęgnacji trawnika.
Aerację można przeprowadzać co
drugie lub trzecie koszenie.

Do powierzchni: ok. 600 m²
Waga: 10,6 kg
Moc: 1000 W
Z PowerPlus
Szerokość robocza: 30 cm
Kosz na ściętą trawę: opcjonalnie
Zmierzony poziom hałasu (dB)A 92,6
Gwarantowany poziom hałasu (dB)A 94
Dokładność pomiaru (dB)A 1,4
Poziom drgań m/s2 < 2,5

Do powierzchni: ok. 600 m²
Waga: 9,5 kg
Moc: 500 W
Z PowerPlus
Szerokość robocza: 30 cm
Kosz na ściętą trawę: opcjonalnie
Zmierzony poziom hałasu (dB)A 89
Gwarantowany poziom hałasu (dB)A 91
Dokładność pomiaru (dB)A 2,2
Poziom drgań m/s2 < 2,5

Art. nr 4068

Art. nr 4066

Wysiew nasion i nawożenie

Pielęgnacja

Siewniki ogrodowe marki GARDENA ułatwiają precyzyjny wysiew
nasion i nawożenie.

GARDENA oferuje szeroki wybór narzędzi do pielęgnacji trawnika
np. narzędzia do usuwania chwastów czy skoszonej trawy.

Wycinak do chwastów
Do łatwego i wydajnego usuwania
chwastów – bez konieczności
schylania się.
Art. nr 3517

Siewniki ogrodowe

combisystem grabie do trawy

Do równomiernego i precyzyjnego
rozsiewania nasion, nawozu,
wapna, a zimą – piasku. Wysiew
tylko podczas pchania.

Do wygodnego usuwania skoszonej trawy i liści. Możliwość
podłączenia grabi do trzonka
z serii combisystem.
Art. nr 3381

TRAWNIK
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DRZEWA, ŻYWOPŁOTY,
KRZEWY I KWIATY
Przegląd najważniejszych prac.

i więcej informacji
Wszystkie produkty
ena.pl
na stronie: www.gard

Drzewa, żywopłoty i krzewy wyglądają najładniej wtedy, gdy regularnie usuwane są z nich stare i suche gałęzie. Pięknemu wyglądowi służy również
dbanie o odpowiednią wielkość i kształt roślin ogrodowych. Za pomocą sekatorów, nożyc i innych narzędzi do pielęgnacji drzew i krzewów marki
GARDENA można wykonać niezbędne zabiegi w sposób wydajny, precyzyjny a zarazem delikatny dla roślin.

Przycinanie
żywopłotów

Przycinanie
drzew

Przycinanie
krzewów

Przycinanie
kwiatów

Nawożenie
i pielęgnacja

Przycinanie żywopłotów
Doskonałe nożyce do żywopłotu ułatwiają pracę oraz oszczędzają czas, który potrzebny jest do przycinania i cięcia formującego. Niezależnie od tego,
jak chcieliby Państwo ukształtować swój żywopłot, wybierając nożyce marki GARDENA zawsze dokonają Państwo dobrego wyboru. Nożyce do żywopłotu
GARDENA dostępne są w wersji elektrycznej bądź akumulatorowej.

GARDENA elektryczne nożyce do żywopłotu ErgoCut 48
Komfortowa praca w każdej pozycji
Szybkie i czyste cięcie
Optymalna geometria noży,
przeciwbieżne noże

Cięcie bez przerw w pracy
Wydajny silnik o mocy 550 W

Lekka i przyjemna praca
Ergonomicznie ukształtowany
uchwyt

Idealna pozycja robocza
– bez konieczności zmiany
położenia rąk
Zintegrowana obrotowa
głowica tnąca obracana
w zakresie 90°
Art. nr 8875
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DRZEWA, ŻYWOPŁOTY, KRZEWY I KWIATY

Elektryczne i akumulatorowe nożyce do żywopłotu
Nożyce do żywopłotu EasyCut

Nożyce do żywopłotu ErgoCut

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu
THS Li-18/42
Nowość

Li-Ion
POWER

Do komfortowego przycinania żywopłotów. Proste
i lekkie w obsłudze. Dostępne w wersji z silnikiem
elektrycznym i ogniwem akumulatorowym.

Dzięki innowacyjnej obrotowej głowicy tnącej
w zakresie 90°, możliwe jest przycinanie żywopłotu w wygodnej pozycji – bez konieczności zmiany
położenia rąk.

Do przycinanie wysokich żywopłotów z ziemi
– bez użycia drabiny. Dzięki teleskopowemu trzonkowi
i obrotowej głowicy tnącej mają zasięg do 3 m.

Nożyce mechaniczne do żywopłotu
Classic nożyce do żywopłotu 540 FSC® 100%

Comfort nożyce do cięcia i formowania krzewów

Lekki i klasyczny model, wytrzymały i do długotrwałego użytku. Wygodna obsługa dzięki
drewnianym uchwytom.

Szczególnie polecane do formowania krzewów
np. bukszpanu. Mają wygodny uchwyt i są bardzo
lekkie.

Art. nr 391

Art. nr 399

Przycinanie drzew
Stare bądź suche gałęzie i konary należy regularnie usuwać.
GARDENA oferuje Państwu produkty odpowiednie do właściwej pielęgnacji.

Akumulatorowa pilarka
łańcuchowa z trzonkiem
teleskopowym TCS Li18/20

Pilarka

Siekiery

StarCut 410 BL

Do sprawnego i wydajnego cięcia
drewna opałowego, do przerzedzania zagajników i utrzymywania
drzew w dobrej kondycji bądź
ścinania mniejszych drzewek.

Wysokiej jakości siekiery o ergonomicznym kształcie pozwalają
na uzyskanie optymalnych
wyników pracy.

Do cięcia gałęzi o średnicy do 32 mm
bezpośrednio z poziomu ziemi.
Wydajne cięcie dzięki zastosowaniu
przekładni. Trzonek teleskopowy
umożliwiający zasięg do 6,5 m.

Nowość

Art. nr. 8782
Li-Ion
POWER

Zmierzony poziom hałasu (dB)A 89
Gwarant. poziom hałasu (dB)A 92
Niepewność pomiaru (dB)A 3
Poziom drgań m/s2 1,5

Comfort piła kabłąkowa 530

Classic nożyce do gałęzi 680 A

Comfort nożyce do gałęzi
SmartCut

Nowość

Idealna do cięcia drzew bez użycia
drabiny. Regulowana długość trzonka
do 2,5 m, zasięg prac 4 m. Regulowana głowica, idealna do okrzesywania.
Maks. średnica gałęzi 8 cm.

Do grubych gałęzi i pni oraz
świeżego i suchego drewna.

Art. nr 8866

Art. nr 8747

Classic nożyce do gałęzi, idealne do
cięcia twardego i suchego drewna.

Nożyce z mechanizmem zapadkowym
z siłą cięcia zwiąkszoną o 250%.
Szczególnie polecane do grubszych
gałęzi i zdrewniałych pędów.

Art. nr 8774

Art. nr 8773

DRZEWA, ŻYWOPŁOTY, KRZEWY I KWIATY
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Przycinanie krzewów
Do korygującego cięcia krzewów, jak również cięcia formującego idealnie nadają się akumulatorowe nożyce do krzewów.

ComfortCut akumulatorowe nożyce
do cięcia krzewów i brzegów trawnika
Bezprzewodowe nożyce do przycinania bukszpanu, krzewów i drzew. Poręczne, lekkie i wydajne
narzędzie do wielu zastosowań. Z wymiennymi
nożami np. do trawy.
Zmierzony poziom hałasu (dB)A 77,8
Gwarantowany poziom hałasu (dB)A 80
Dokładność pomiaru (dB)A 2,2
Poziom drgań m/s2 < 2,5
Art. nr 8897

Cięcie kwiatów
Cięcie sprawia, że róże i krzewy stają się piękne i zadbane. Sekatory ogrodowe marki GARDENA szybko poradzą sobie z tym zadaniem.
Do każdej pracy mamy perfekcyjne narzędzie.

Classic sekator ogrodowy

Comfort sekator ogrodowy

Comfort sekator ogrodowy SmartCut

Klasyczny pod względem wyposażenia i materiału
sekator do kwiatów i młodych pędów.

Wydajny, ergonomiczny i komfortowy w obsłudze.
Regulowane rozwarcie rękojeści – pozwala na
dopasowanie do każdej dłoni.

Mocne cięcie. Mechanizm zapadkowy zwiększa siłę
cięcia do 150%. Polecany do grubszych gałęzi
i zdrewniałych pędów.

Art. nr 8754

Art. nr 8792

Art. nr 8798

Nawożenie i pielęgnacja
Odpowiednia pielęgnacja i nawożenie sprawią, że Państwa ogród stanie się rajskim ogrodem.
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Opryskiwacz 0,5 / 1,0 l

Opryskiwacz ciśnieniowy 5 l

Wielofunkcyjny opryskiwacz do użytku w domu
i ogrodzie. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt,
dysza rozpylająca z płynną regulacją strumienia
i wskaźnik poziomu napełnienia.

Do pielęgnacji roślin w ogrodzie, z ergonomicznym
uchwytem i wskaźnikiem poziomu napełnienia.
Opcjonalnie z wózkiem marki GARDENA, który
umożliwia wygodny i komfortowy transport.

Art. nr 804/805

Art. nr 822

DRZEWA, ŻYWOPŁOTY, KRZEWY I KWIATY

RABATY I UPRAWA GLEBY
Prawidłowe przygotowanie gleby – krok po kroku.

i więcej informacji
Wszystkie produkty
ena.pl
na stronie: www.gard

Przygotowanie gruntu to pierwsza i podstawowa czynność niezbędna do prawidłowego rozwoju wszystkich roślin. Do przydomowej pracy marka GARDENA
oferuje szeroką gamę produktów, dostosowaną do każdej sytuacji, np. szpadle, widły. A dzięki produktom GARDENA z serii combisytem możecie
Państwo uprawiać nie tylko glebę, ale także wykonywać różne prace porządkowe w ogrodzie i wokół domu.

Przekopywanie

Spulchnianie
i napowietrzanie

Uprawa gleby

Sprzątanie
i czyszczenie

Małe
narzędzia

Narzędzia
zimowe

Przekopywanie
Przy zakładaniu nowej rabaty należy najpierw przekopać albo spulchnić ziemię. Nadają się do tego ergonomicznie ukształtowane
i komfortowe narzędzia, np. łopaty.

GARDENA szpadel TerralineTM
GARDENA posiada w swojej ofercie ergonomiczne i wygodne
narzędzia Terraline™ do uprawy gleby. GARDENA szpadle Terraline™
nadają się doskonale do spulchaniania i przekopywania gleby.
Intensywna praca i ochrona nadgarstków
•

•
•

Dobre ułożenie w dłoni, optymalne rozłożenie siły
Bardzo szeroki uchwyt w kształcie litery D umożliwia wygodne
trzymanie szpadla obiema rękami.
Ergonomia i ochrona nadgarstków
Amortyzator Softec™ tłumi wstrząsy podczas kopania.
Łatwe przekopywanie i mniejsze ryzyko zranienia
Ekstra duża, trwała listwa chroniąca stopę.

RABATY I UPRAWA GLEBY
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GARDENA combisystem: jeden trzonek – wiele narzędzi – różnorodne zastosowania
Praca w ogrodzie wymaga zastosowania różnorodnych narzędzi do uprawy gleby na grządkach warzywnych i rabatach kwiatowych, do sprzątania ścieżek
ogrodowych i tarasów, do usuwania liści z trawnika bądź odśnieżania. Do każdego trzonka pasują wszystkie narzędzia, a duża śruba mocująca gwarantuje
bezpieczne i stabilne połączenie narzędzia z trzonkiem.

(1) combisystem trzonek drewniany
FSC® 100%
Wykonane z wysokogatunkowego, elastycznego
drewna jesionowego, które tłumi drgania i zapewnia wygodną obsługę. Art. nr 3723/3725/3728

(2) combisystem trzonek aluminiowy
Lekki i wytrzymały trzonek, który nie ślizga się
w dłoni podczas pracy. Art. nr 3734

(3) combisystem trzonkek teleskopowy
Do wygodnej pracy na wysokości do ok. 5 m.
Możliwość swobodnego wysuwania trzonka
w odstępach co 26 cm. Art. nr 3711/3712

(4) combisystem trzonkek aluminiowy
ergoline
Wygodna praca w pozycji wyprostowanej.
Dobrze i pewnie leży w ręce: lekki z ergonomicznie
wyprofilowanym uchwytem i powłoką z tworzywa
sztucznego. Art. nr 3745

12

1

2

3

4

Spulchnianie i napowietrzanie

Uprawa gleby

Sprzątanie i czyszczenie

combisystem pazurki

combisystem motyczka prosta

Combisystem szczotka do zamiatania ulicy

Spulchnianie i napowietrzanie gleby bez uszkadzania korzeni roślin. Przyrząd optymalny do pracy
w gruncie kamienistym oraz w ciasnych rzędach
upraw.

Do robienia rowków, okopywania, pielenia,
napowietrzania i wyrównywania gleby. Szeroki
brzeszczot o optymalnym profilu lekko wchodzi
w podłoże.

Do zamiatania ścieżek, tarasów, podjazdów
do garażu itp. Ze skrobakiem do usuwania
udeptanego brudu i mokrych liści.

Polecana długość trzonka: 130 cm.

Polecana długość trzonka: 130 cm lub 150 cm.

Polecana długość trzonka: 130 lub 150 cm.

Art. nr 3166

Art. nr 3219

Art. nr 3621

RABATY I UPRAWA GLEBY

GARDENA rękawice
(1) Rękawice ogrodnicze

(3) Rękawice do prac pielęgnacyjnych

Do lekkich prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych.
Palce i kciuki wykonane zostały z dbałością
o optymalne dopasowanie.
Dostępne w rozmiarach 6/XS, 7/S i 8/M.

Do cięższych prac ogrodniczych wymagających
dobrego chwytu i ochrony przed wilgocią. Trwała,
antypoślizgowa i wodoodporna powłoka lateksowa
po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach poprawia komfort użytkowania rękawic.
Dostępne w rozmiarach: 7/S, 8/M, 9/L i 10/XL.

1

3

2

4

Art. nr 201, 202, 203
Art. nr 205, 206, 207, 208

(2) Rękawice narzędziowe

(4) Rękawice do pielęgnacji krzewów

Do pracy elektrycznymi i spalinowymi narzędziami
ogrodniczymi. Amortyzujące drgania wkładki
i warstwa przepuszczająca powietrze dla najwyższego komfortu pracy. Specjalna wszywka
znajdująca się na kciuku ułatwia otarcie potu.
Dostępne w rozmiarach 8/M, 9/L i 10/XL.

Do prac przy pielęgnacji krzewów i roślin
kłujących. Optymalny komfort pracy dzięki
zastosowaniu materiału, którzy przepuszcza
powietrze, jest trwały i dobrze chroni ręce.
Rękawice posiadają również wzmocnione
palce i długie mankiety.
Dostępne w rozmiarach 7/S i 9/L.

Art. nr 213, 214, 215

Art. nr 216, 218

Sprzątanie i czyszczenie

Małe narzędzia

Przechowywanie

Uniwersalna dmuchawa AccuJet 18-Li

Łopatka do kwiatów

Wieszak do narzędzi

Li-Ion
POWER

Lekka i prosta w obsłudze dmuchawa pozwala
bez trudu usunąć śmieci, liście i ściętą trawę
przy domu, garażu czy w ogrodzie.

Wieszak na narzędzia to oszczędny sposób
przechowywania narzędzi ogrodniczych
i gospodarstwa domowego, combisystem,
elementów przyłączeniowych Original
GARDENA System i innych akcesoriów.

Zmierzony poziom hałasu (dB)A –
Gwarantowany poziom hałasu (dB)A 96
Dokładność pomiaru (dB)A –
Poziom drgań m/s2 2,5

Do sadzenia i przesadzania roślin.
Wykonana z wysokiej jakości stali.

Dopuszczalne obciążenie: 60 kg (pojedyn. uchwytu
10 kg). Maks. średnica trzonka: 18 do 40 mm.

Art. nr 9335

Art. nr 8936

Art. nr 3501

combisystem – łopata do śniegu KST

Szuﬂa do śniegu

Solarka ręczna

Do cichego odśnieżania nierównych powierzchni takich jak posadzki kamienne, brukowane czy wyłożone
kaflami. Polecany aluminiowy trzonek ergoline.

Do wygodnego odśnieżania dużych powierzchni.
Teleskopowy trzonkek gwarantuje możliwość
indywidualnego dopasowania do wzrostu użytkownika. Oszczędny sposób przechowywania.

Skuteczne rozprowadzanie środków antypoślizgowych na małych powierzchniach. Prosty
system dozowania piasku, soli czy żwirku.

Narzędzia zimowe

Szerokość pracy: 40 cm
Polecana długość trzonka: 130 cm.

Szerokość pracy: 70 cm

Art. nr 3240

Art. nr 3260

Art. nr 3255

RABATY I UPRAWA GLEBY
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GARDENA NAWADNIANIE
I Twój ogród stanie się zielony i kwitnący.

i więcej informacji
Wszystkie produkty
ena.pl
na stronie: www.gard

Odpowiednie nawadnianie ogrodu jest nieodzowne, żeby nasadzenia oraz trawnik były zielone i w dobrej kondycji, mimo upalnych i suchych dni. Nie ma
znaczenia, czy podlewają Państwo trawnik ręcznie, czy chcą tę czynność całkowicie bądź częściowo zautomatyzować – dzięki rozwiązaniom oferowanym
przez markę GARDENA zawsze decydują się Państwo na minimum nakładów przy jednoczesnym maksimum komfortu. Zapraszamy do wyboru produktu
odpowiadającego Państwa potrzebom.

Transport
wody

Dystrybucja
wody

Nawadnianie
kropelkowe

Sterowanie
nawadnianiem

Pompowanie

Transport wody
Original GARDENA System umożliwia pobranie wody bezpośrednio z kranu i jej transport (np. za pomocą węża) do miejsca, w którym jest potrzebna.

1
2

3

(1) Przyłącze kranowe

(3) Nypel

Licznik wody

Do podłączenia węża do kranu.
Łatwą i bezproblemową obsługę
umożliwia montaż bez użycia narzędzi.

Służy do przedłużania węża oraz
do połączenia węża 19 mm (3/4”)
z wężem 13 mm (1/2").

Art. nr 901

Art. nr 931

(2) Szybkozłącze

(4) Szybkozłącze ze stopem

Wystarczy pociągnąć, aby
odłączyć wąż od kranu.

Rozłączenie = automatyczne
zatrzymanie strumienia wody.
Podłączenie = woda płynie.
Bez uciążliwych wypraw do kranu.

Dzięki inteligentnemu licznikowi wody marki GARDENA
mogą Państwo w prosty sposób
kontrolować zużycie wody.
Pozwala to na oszczędzanie wody
oraz umożliwia precyzyjne, zgodne
z zapotrzebowaniem podlewanie
roślin. Licznik jest jednym
z elementów Original GARDENA
System, więc można go podłączyć
do kranu, pistoletu zraszającego,
zraszacza albo pompy.

Art. nr 915

Art. nr 913

4

Art. nr 8188
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Classic wąż ogrodowy

Wąż HighFLEX

Nowość

Classic wózek na wąż
60TS

Comfort bęben naścienny
25 roll-up automatic

Nowość

Wykonany z wysokiej jakości PVC.
Idealne i bezpieczne połączenie
węża z Original GARDENA System.

Nie zgina się, nie tworzy supłów
i nie skręca się. Wąż jest odporny
na ciśnienie robocze wody oraz na
odkształcanie. Profil Power Grip
gwarantuje optymalne połączenie
węża i złączki.

Długość: 20 m
Do średnio intensyw. użytkowania
Ciśnienie rozrywające: 22 bar
Gwarancja: 12 lat

Długość: 20 m
Do śr. i bardzo wymagających prac
Ciśnienie rozrywające: 30 bar
Gwarancja: 25 lat

Komfortowe przechowywanie
węża. Wygodne nawijanie
niezależnie od wzrostu osoby
obsługującej. Z rączką o indywidualnie regulowanej wysokości.

Do ogrodów średniej wielkości.
Równomierne nawijanie węża.
Bezpieczne i automatyczne
zwijanie węża.

Art. nr 18003

Art. nr 18063

Art. nr 8000

Art. nr 8023

Dystrybucja wody
Obojętnie, czy trzeba podlać kwiatki doniczkowe na tarasie czy trawnik – GARDENA ma odpowiedni produkt do każdego zadania.

Comfort pistolet zraszający

Comfort wielofunkcyjny
pistolet zraszający

Classic lanca zraszająca

Natrysk ogrodowy solo

Do czyszczenia, podlewania i zraszania. Bezstopniowa regulacja
przepływu wody. Wyzwalacz
impulsowy i blokada pracy ciągłej.

Komfortowy model do wielu
zastosowań. Do różnych zadań
związanych z podlewaniem
i czyszczeniem.

Do precyzyjnego zraszania
o większym zasięgu.
Bezstopniowa regulacja przepływu
wody. Wyzwalacz impulsowy
z blokada pracy ciągłej.

Łatwy do ustawiania w ogrodzie.
Zapewni odświeżający prysznic
w gorące dni.

Strumień punktowy, delikatna mżawka.

Strumień natryskowy, perlisty
punktowy i płaski.

Strumień natryskowy.

Art. nr 8100

Art. nr 8106

Art. nr 949

Art. nr 958

Comfort zraszacz
AquaContour automatic

Zraszacz wahadłowy
ZoomMaxx

Classic zraszacz
dookólny Samba

Comfort zraszacz turbinowy
na szpilce

Zraszacz do nawadniania ogrodu
o dowolnym kształcie. Możliwość
indywidualnego programowania.

Do ogrodów o małej i średniej
powierzchni.

Do nawadniania powierzchni
w kształcie koła.

Do nawadniania dużych
powierzchni.

Nawadniany obszar: maks. 350 m²
Zasięg wyrzutu: 2,5 - 9 m/4 - 10,5 m
Indywidualne programowanie

Nawadniany obszar: 9 - maks. 216 m²
Regulacja zasięgu: 3 – maks. 18 m
Szerokość zraszania: maks. 12 m

Nawadniany obszar: maks. 250 m²
Zasięg zraszania Ø: 3 - maks. 18 m

Nawadniany obszar: 75 - maks. 450 m²
Ustawianie sektora: 20° - 360°
Reg. zasięg wyrzutu: 5 - maks. 12 m

Art. nr 8133

Art. nr 8127

Art. nr 2060

Art. nr 8144

NAWADNIANIE
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GARDENA Sprinklersystem – system nawadniania
Zainstalowany na stałe system podziemnego nawadniania pozwala na komfortowe podlewanie trawnika za pomocą zraszaczy zainstalowanych pod
ziemią. W zależności od kształtu powierzchni trawnika można zastosować różne zraszacze wynurzalne, które dostarczą wodę tam, gdzie jest ona
potrzebna. Po zakończeniu pracy zraszacze chowają się z powrotem w ziemi. Wynik ich działania to soczyście zielony i zdrowy trawnik.

1

3
2

1

2

4

3

4

Puszka
podłączeniowa

Zraszacz
wynurzalny
wahadłowy
OS 140

Zraszacz
wynurzalny
turbinowy
T 200

Zraszacz
wynurzalny
Aqua Contour
automatic

Rura
montażowa

Łącznik L- /
rozdzielacz T

Do podłączenia
podziemnej instalacji
Sprinklersystem
z kranem.

Nawadnianie
powierzchni
prostokątnych.
Wygodna obsługa,
prosta instalacja.

Zraszacz z płynnie
regulowanym
sektorem nawadniania, w celu
dopasowania do
kształtu nawadnianej powierzchni.

Możliwość indywidualnego programowania zasięgu
wyrzutu. Nawadnia
zaprogramowany
nieregularny kontur
ogrodu.

Rura zasilająca
system
Sprinklersystem.

Do podłączenia
zraszacza wynurzalnego.

Do terenów**
o wielkości do:
140 m²

Do terenów**
o wielkości do:
200 m2

Do terenów**
o wielkości do:
350 m2

25 m

Art. nr 8220

Art. nr 8203

Art. nr 1559

Art. nr 2792

Art. nr 2722

Art. nr 2780/2786

** Ciśnienie robocze (bar) określa wielkość zraszanej powierzchni! Dane zraszacza wynurzalnego AquaContour odnoszą się do ciśnienia 4 barów, a pozostałych zraszaczy wynurzalnych do 2 barów przed zraszaczem.

GARDENA technika łączenia
Dzięki technice łączenia „Quick & Easy” i szerokiemu asortymentowi, połączenie
wszystkich elementów jest łatwe, a także umożliwia dopasowanie systemu nawadniania do wielkości ogrodu i indywidualnych potrzeb.
Opatentowana technika szybkiego łączenia elementów
systemu Sprinklersystem
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GARDENA Micro-Drip-System
Micro-Drip-System służy do precyzyjnego podlewania wszystkich roślin poza trawnikiem, pozwalając na duże oszczędności wody. Rabaty kwiatowe
i grządki warzywne, rośliny w szklarni, na balkonie lub tarasie zaopatrywane są w wodę kropelkami i delikatną mgiełką. Ziemia jest równomiernie
nawilżana, bez niepotrzebnej straty wody poprzez parowanie, wsiąkanie czy jej odpływanie.

1

2

1

2

3

3

4

4

4

5

5

Reduktor
ciśnienia 1000

Dozownik
nawozu

Kroplownik końc.
z kompensacją
ciśnienia 2l/h

Kroplownik
rzędowy 2 l/h

Zraszacz
wahadłowy
OS 90

Rura montażowa
13 mm (½")

Rozdzielacz T
13 mm (½")

Podstawowy element
Micro-Drip-System,
służy do zmniejszania
ciśnienia i filtrowania
wody.

Do zasilania roślin
nawozem. Duży
otwór do napełniania
i wskaźnik poziomu
napełnienia.

Do nawadniania
np. roślin doniczkowych. Stały
wypływ wody
niezależnie od
ciśnienia.

Do nawadniania
np. roślin w skrzynkach balkonowych.

Centralna rura
zasilająca instalację
Micro-Drip-System.
Może być układana
na i pod ziemią.

Do rozgałęziania
rury montażowej.

Ilość:
10 sztuk

Ilość:
10 sztuk

Precyzyjne nawadnianie niewielkich
obszarów w kształcie
prostokąta o powierzchni maks. 90 m2.
Idealny do grządek
warzywnych i rabat
kwiatowych.

Długość:
15 m

Ilość:
2 sztuki

Art. nr 8310

Art. nr 8343

Art. nr 8361

Art. nr 1346

Art. nr 8329

Art. nr 1355

Art. nr 8313

GARDENA Pipeline
Elementy systemu GARDENA Pipeline znajdują się pod ziemią. Mogą Państwo zrezygnować z długich węży do podlewania. Wystarczy po prostu
podłączyć wąż do puszki poboru wody i rozpocząć nawadnianie.

Zestaw podstawowy
Pipeline

Przyłącze wody

Puszka poboru wody
z wężem spiralnym

Zestaw z puszką podłączeniową,
dwiema puszkami poboru wody
złączkami do rur.

Naziemny punkt poboru wody
z automatycznym zaworem
blokującym przepływ wody.

Art. nr 8255

Art. nr 8254

Do instalacji pod ziemią.
W zestawie 10 m węża spiralnego
i Classic zraszacz.
.
Art. nr 8253

Zestaw

NAWADNIANIE
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Sterowanie nawadnianiem
Sterowniki nawadniania marki GARDENA pozwalają na w pełni automatyczne podlewanie ogrodu. Wystarczy zaprogramować, kiedy i jak długo ma trwać
nawadnianie ogrodu, i w tym samym czasie mogą Państwo odpoczywać.

Sterownik nawadniania

Sterownik nawadniania
FlexControl

Sterownik nawadniania
MultiControl

Sterownik nawadniania
SelectControl

Nowość

18

Z automatycznym wyłącznikiem.

Ze zdejmowanym modułem
sterującym.

Ze zdejmowanym modułem
sterującym.

Ze zdejmowanym modułem
sterującym. Proste programowanie
nawadniania 5 typowych obszarów
ogrodu.

Do zraszaczy, MDS 1
Czas nawadniania: 5 min - 120 min.
Początek nawadniania: po nastawieniu
Zasilanie: sterownik mechaniczny

Do zraszaczy, MDS 1, Sprinklersystem
Czas nawadniania: 1 min - 120 min.
Częstotliwość nawadniania: do wyboru
Początek nawadniania: do wyboru
Zasilanie: bateria (1 x 9 V)

Do zraszaczy, MDS 1 , Sprinklersystem
Czas nawadniania: 1 min - 7 h 59 min.
Częstotliwość nawadniania: do wyboru
Początek nawadniania: do wyboru
Zasilanie: bateria (1 x 9 V)

Do zraszaczy, MDS 1, Sprinklersystem
Czas nawadniania: 1 min - 2 h 59 min.
Częstotliwość nawadniania: do wyboru
Początek nawadniania: do wyboru
Zasilanie: batteria (1 x 9 V)

Art. nr 1169

Art. nr 1883

Art. nr 1862

Art. nr 1885

Czujnik wilgotności

Elektr. czujnik deszczowy

Automatyczny dzielnik wody

Przy dostatecznej wilgotności
gleby przerywa bądź zapobiega
włączeniu automatycznego
nawadniania.

Przerywa bądź zapobiega
włączeniu automatycznego
nawadniania podczas deszczu.

Do automatycznego ster. pracą do 6
niezależnych obszarów (np. do kwiatów w skrzynkach, trawnika, roślin
doniczkowych, rabat i żywopłotów).

Kompatybilny ze sterownikami
nawadniania marki GARDENA.

Kompatybilny ze sterownikami
nawadniania marki GARDENA.

Kompatybilny ze sterownikami
nawadniania MasterControl.

Art. nr 1188

Art. nr 1189

Art. nr 1197

NAWADNIANIE
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MDS = Micro-Drip-System
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Pompowanie wody

Do podlewania ogrodu mogą Państwo wykorzystać wodę z cysterny, deszczówkę z beczki albo wodę ze studni. Do tego zadania idealnie nadają się
pompy marki GARDENA. Odpowiednie modele pomp służą również do wypompowywania wody bądź zaopatrywania domu w wodę.

Nawadnianie
Comfort pompa do deszczówki
4000/2 automatic

Classic pompa zanurzeniowo
-ciśnieniowa 5500/3

Classic pompa ogrodowa
3000/4

Moc znamionowa: 500 W
Maks. wydajność: 4000 l/h
Maks. wys. podn./ciśnienie:
20 m / 2,0 bar
Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
Kabel zasilania: 10 m (H05 RNF)
Zabezpieczenie przed pracą
„na sucho”
Waga: ok. 5 kg
Automatyczny włącznik

Moc znamionowa: 900 W
Maks. wydajność: 5500 l/h
Maks. wys. podn./ciśnienie:
30 m / 3,0 bar
Maks. głębokość zanurzenia: 12 m
Kabel zasilania: 15 m (H07 RNF)
Zapezpieczenie przed pracą
„na sucho”
Waga: ok. 9,6 kg
Lina mocująca: 15 m

Moc znamionowa: 600 W
Maks. wydajność: 3100 l/h
Maks. wys. podn./ciśnienie:
36 m / 3,6 bar
Maks. wys. samozasysania: 7 m
Napęd pompy: Jet
Gumowe stopki

Art. nr 1742

Art. nr 1461

Art. nr 1707

Wypompowywanie
Comfort pompa zanurzeniowa
9000 aquasensor

Kabel zasilania: 1,5 m (H05 RNF)
Waga: ok. 6.5 kg

Zaopatrywanie domu w wodę
Comfort pompa do brudnej
wody 8500 aquasensor

Classic hydrofor 4000/4
electronic plus

Comfort zestaw
hydroforowy 4000/5 eco

Nowość

Moc znamionowa: 320 W
Maks. wydajność: 9000 l/h
Maks. wys. podn./ciśn.: 7 m / 0,7 bar
aquasensor włącza się automatycznie,
gdy poziom wody wynosi 5 mm
Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
Maks. wielkość ziarna: 5 mm
Waga: ok. 3,8 kg

Moc znamionowa: 380 W
Maks. wydajność: 8300 l/h
Maks. wys. podn./ciśn.: 6 m/0,6 bar
aquasensor włącza się automatycznie,
gdy poziom wody wynosi 65 mm
Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
Maks. wielkość ziarna: 30 mm
Waga: ok. 4,0 kg

Moc znamionowa: 800 W
Maks. wydajność: 3600 l/h
Maks. wys. podn./ciśn.: 44 m/4,4 bar
Ciśn. przy włączaniu 2,0 bar ± 0,2 bar
Maks. wys. samozasysania: 8 m
Zapezpieczenie przed pracą
„na sucho”
Elektroniczny włącznik ciśnieniowy
Waga: ok. 10,5 kg

Moc znamionowa: 850 W
Maks. wydajność: 3500 l/h
Maks. wys. podn./ciśn.: 45 m/4,5 bar
Ciśn. przy włączaniu: 1,5 bar ± 0,1 bar
Maks. wys. samozasysania: 8 m
Waga: ok. 15 kg
Zmierzony poziom hałasu (dB)A 78,5
Gwarantowany poziom hałasu (dB)A 81
Dokładność pomiaru (dB)A 2,2

Art. nr 1783

Art. nr 1797

Art. nr 1481

Art. nr 1754
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Więcej informacji o GARDENA
Ten prospekt przedstawia jedynie część produktów marki GARDENA. Cały asortyment znajduje się na
stronie internetowej www.gardena.pl. Pod tym adresem można również znaleźć wiele cennych wskazówek
dotyczących pracy w ogrodzie i zasad kształtowania przestrzeni.

Husqvarna Poland Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 15 B
03-371 Warszawa
Tel. 22/ 330 96 00
E-mail: gardena@husqvarna.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w związku z ich rozwojem.

Art. nr 47200-45

