
Ratanová súprava CRUZ
• súprava obsahuje: stôl 78 x 47 x 45 

cm, dve kreslá 60 x 62 x 84 cm a jeden 
dvojsedák 115 x 62 x 84 cm

• oceľová konštrukcia, potiahnutá umelým ratanom 
v hnedej farbe a podsedáky v béžovej farbe

• doska stola je z tvrdeného skla o hrúbke 5 mm 
• nosnosť kresla je 100 kg, dvojsedák 200 kg 

a stola 40 kg
A16812

Pavilón ROMA 3 x 4 m, krémový
• podchodzia výška 200 cm
• stabilná hliníková konštrukcia 

s povrchovou úpravou
• oceľové strešné nosníky poskytujú 

pevnú oporu, navyše je opatrený 
nástrekom pre zvýšenie odolnosti 
proti poveternostným vplyvom

• bočné steny sú vybavené pevnými 
bočnicami a zároveň priehľadnými 
bočnými záclonami chrániaci pred 
nepríjemným hmyzom

A16832

399,00

99,90

Hojdacie lehátko CAMPO II
148 x 87 x 63 cm

• oceľová konštrukcia striebornej farby
• materiál textilen

A16825

120  kg

229,00

260  kg

Hojdačka záhradná pre 3 osoby SAMOA
• má kovovú konštrukciu ošetrenú práškovým lakovaním v šedej farbe
• sedadlo z kvalitného polyesteru 240 g / m2 s 8 cm vysokým polstrovaním
A17101

270  kg

Lavička záhradná 
oceľová  TRES

162,5 x 58 x 90 cm
A16859

Gril LANDER 101 x 70 x 94 cm
• gril je vybavený 3 odkladacími 

plochami, reguláciou privádzaného 
vzduchu pre možnosť regulácie 
horenia a tým i vnútornej 
teploty grilu, ktorú je možné 
priebežne kontrolovať vstavaným 
teplomerom

• stabilný jednoduchá konštrukcia 
s 2 kolieskami

• gril s vstavaným popolníkom 
a 2 rošty (zahrievací a grilovací) 
z pochrómovanej ocele

A16850

Gril TWISTO 35,5 x 24,5 cm
• malý stolový guľatý gril na drevené uhlie, doplnený 

vstavaným ventilátorom s plynulou reguláciou otáčok 
napomáhajúce rýchlejšiemu a úspornejšiemu šíreniu 
tepla

• ventilátor poháňajú 4 x AA batérie
• gril je vybavený roštom s Ø 34 cm s chrómovou 

úpravou vhodným do umývačky riadu
vstavaný
popolník

59,90

• vnútornú stenu grilovacej misy 
tvorí povrch z nerezovej ocele, 
dobre odráža teplo smerom 
k upravovanému pokrmu

Kvalitne ošetrená oceľová 
záhradná lavička

NOVINKA

A16854

praktická taška
na prenášanie

CENOVÁ 

BOMBA

CENOVÁ 

BOMBA

CENOVÁ 

BOMBA

69,90**

199,00*

114,90 *

*

*

Cenová ponuka platí od 30.3. do 30.6.2020

Tovar len na objednávku. Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby. Platí do vypredania zásob.*



250  kg

150  kg

Zahradný pivný set
• kovová konštrukcia (tm. zelená), laty z prírodného dreva
• stôl 180 x 50 x 77 cm 2x lavica 180 x 25 x 46 cm
79,90  / A09279
• stôl 200 x 50 x 77cm  2x lavica 200 x 25 x 46 cm
99,90  / A12766

od 79,90

Záhradná hojdačka ELENA II
190 x 120 x 185 cm, nosnosť 260 kg
A09282

Záhradná hojdačka STRIPY II
170 x 170 x 153 cm, nosnosť 220 kg
A09201

Záhradná ratanová hojdačka CAPRI 
193 x 117 x 173 cm, nosnosť 260 kg
A12132

Polster na pivný set, 2 ks
Pohodlný 3 cm vysoký polster 
určený pre súpravu pivného 
setu s dĺžkou 180 cm, ktorý
vám spríjemní posedenie 
A17103

Kempingová súprava BILBAO
• rozmery: stôl 120 x 60 cm, oceľové stoličky 33 x 31 x 35 cm, 
• v zloženom kufríku 62 x 7,5 x 63 cm
A12289

Poduška na hojdačku 130 x 50 cm
• 3 miestna poduška na hojdačku, balenie 
obsahuje podsedák a operadlo s dĺžkou 
130 cm a šírkou 50 cm
A17102

od 7,99

Dvojitá záhradná stolička 
GARDE DOUBLE 106 x 69 x 93 cm
• je opatrená odolnou povrchovou 
úpravou zaisťujúcou ochranu proti
korózii aj na skrytých miestach
A16857  64,90

Oceľový záhradný stôl  
150 x 90 cm
• je opatrený odolnou 

povrchovou úpravou 
zaisťujúcou ochranu proti 
korózii aj na skrytých miestach

• nastaviteľná výška nôh, 
umožňujúca stabilitu na 
nerovnom podklade 

• doska je vybavená otvorom 
pre slnečník

A09271  109,00

Strieška na hojdačku
163 x 110 cm

 A08860  7,99
 A16824  7,99

Sedák na hojdačku
93 x 114 cm

  A09557  7,99
  A16823  7,99

Polster na hojdačku
129 x 43 cm

  A08861  23,90
  A16822  23,90

Záhradná 
hojdačka ELENA II
A09281

100  kg

20  kg

39,90

49,90

39,90

49,90

31,90

159,00 199,00 67,90

120  kg

Skladacia 
záhradná
stolička OBLO 
88 x 45 x 50 cm
A16861

23,90

23,99

od 64,90Kovový stôl so sklenenou
doskou 60 x 70 cm
A09323

Lavica drevená 120 x 45 x 80 cm
• z masívneho prírodného dreva 

(borovica, smrek)
• bez povrchovej úpravy
A13456

Záhradný stôl a lavica MODRAVA
• z masívneho prírodného dreva (borovica, smrek)

• bez povrchovej úpravy

Stôl záhradný 
oceľový ROUND 
70 x 72 cm
A16855 70  kg

VYROBENÉ 
V ČESKEJ 

REPUBLIKE

150 x 75 x 74 cm

150 x 31 x 82 cm

19,99

CENOVÁ 
BOMBA

A1
35

98

A1
35

97*

* *

39,90

Tovar len na objednávku. Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby. Platí do vypredania zásob.*



Komínový štartér
brikiet
A07595

GRILUJTE

Kefa čistiaca na gril
A16840

Vidlica opekacia teleskopická
24 – 86 cm
A15283
1,59

Grilovacie ihlice, 6 ks
A07590

Steaková súprava, 12 ks
6x vidlička a 6x nôž
A09599

s pripojením do elektrickej siete 
A15285  13,99

Motorček grilovací
na batérie
A07508  6,99

Gril TRIPOD
• Ø 32,5 cm, výška 43 cm
• ľahký gril s emailovým 

ohniskom, chrómovaným 
roštom a zástenou proti vetru

• gril je dodávaný v červenej 
farbe

A09977

Gril VERMONT
• 60 x 57 x 82 cm
• ohnisko: Ø 57 cm, v. 67 cm
• smaltované ohnisko s 

chrómovaným roštom, nohami 
z nerezovej ocele, pozinkovaným 
roštom na uhlie a vyberateľným 
externým popolníkom

• ľahká manipulácia vďaka 
plastovým kolieskam

A13743

Gril KANSAS
117 x 67 x 108 cm
• elegantný gril kufríkového 

tvaru s jednoduchou prípravou 
grilovaných pokrmov

• podobne ako v rúre 
na pečenie sa pokrm prepečie 
rovnomerne zo všetkých strán

• špeciálne vetracie otvory 
poskytujú počas grilovania 
vyváženú cirkuláciu vzduchu 
a zabránia vyhasnutiu ohňa

A14812

GRIL WOOD
• smaltovaná vaňa 53 x 33 cm, 

v. grilu 70 cm
• gril má smaltovanú vaňu s 

roštom z pochrómovanej ocele
A14813

Ohnisko prenosné PLATE 55 cm
• prenosné kovové záhradné ohnisko plochého typu so zabudovaným 

roštom pre grilovanie o celkovom Ø 56 cm a výškou 42 cm s čiernou 
povrchovou úpravou odolávajúci vysokým teplotám

• je vybavené sieťovým poklopom proti odlietavaniu drobných uhlíkov
A16839

Vidlica 
opekacia

Súprava nerez náradia BBQ
• náradie je vybavené očkami pre zavesenie
• súprava obsahuje kliešte, obracačku a 

vidličku
A12283

Gril RANCHER  82 x 72 x 90 cm
• gril z karbónovej ocele a 

2 rošty (zahrievací a grilovací) 
z pochrómovanej ocele

• jednoduchá konštrukcia 
• zaisťuje stabilitu grilu
A08756

67,90

39,90
Rošt na 3 ryby 58 x 25 x 27 cm
A07593  3,99

Gril BUCKET
• Ø 25 cm a výškou 23 cm
• gril sa veľmi dobre 

skladuje a je ľahko 
manipulovateľný

A08751

Ohnisko prenosné GOBLET
49 x 38 cm
A16838 

Plech grilovací s ušami
43 x 25 cm
A16845

Súprava na grilovanie BBQ
• 7 dielna súprava obsahuje: 

grilovacie kliešte, 
multifunkčný obracačku, 
vidličku sa 3 hrotmi 
a 4 grilovacie ihlice

• s otvory pre zavesenie
A16843

Súprava na grilovanie BBQ, 18 ks
• Obsahuje: čístiacu drôtenú 

kefu, grilovacie zubaté 
kliešte, obracačku, 
porcovací nôž, vidličku  
s 3 hrotmi, 4 grilovacie 
ihlice, 8 napichovátka 
na grilovanú kukuricu 
a štetec

• s pútkami pre zavesenie
A16844

119,00 64,90

27,90 31,90

29,90

15,99

7,99
11,99

3,99

7,99

7,99

1,59

úsporné 
skladovanie

Vidlica opekacia 97 cm
A12696  1,00

5,99

Hranatý rošt grilovací
A16847  57 x 30 cm
A16848  60 x 40 cm
A16849  68 x 40 cm

9,99
10,99
11,99

od 3,99

Gril GLOBE, black
• Ø 43 cm a v. 72 cm
• pojazdové plastové kolesá a popolník
• materiál: oceľ s povrchovou
   úpravou

  A08747    A08748

CENOVÁ 

BOMBA

*

PREVOŇAJTE SI LETO s HAPPY GREEN

15,99

21,90

Tovar len na objednávku. Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby. Platí do vypredania zásob.*



Stôl záhradný so sklenenou 
doskou VERRE 150 x 90 cm 
• temperované sklo hr. 5 mm
• s priestorom na slnečník
A16865

Skládací kempingový
stôl MOBBY
135 x 65 x 70/40 cm
A16864

Záhradné stoličky
Oceľové kresielko
sedacia časť - textilen
A12045

Oceľové kresielko
PE RATAN
A12134

Oceľové kresielko
A13507

Oceľové kresielko s textilným výpletom
 A09304   A17098

Záhradná stolička LOARA
68 x 58 x 107cm

   A17096     A16871

oceľová
konštrukcia

Skladacie kreslo ANZIO
80 x 84 x 40 / 78 cm
• kresielko sa ľahko prenáša 

a dá sa rýchlo zložiť
 A12177
 A12178

Kresielko skladacie 
LERY 50 x 55 x 45/80 cm,  
so sklopným stolíkom 
A16870

Kreslo závesné ASPEN
125 x 95 x 170 cm

• nosnosť max. 150 kg
A13514

SKLÁDACÍ
SKLÁDACÍ

KOŠÍKKOŠÍK

Polstry
so sklopným operadlom
• materiál: 35 % bavlna / 65 % polyester
• výplň: 100% polyuretánová pena 

A17105 
TOLEDO 110 x 8 cm
13,99

A17104 
RELAX 110 x 3 cm 
12,99

Skladacia záhradná 
lavica SARAVAK 
183 x 30 x 44 cm
• zložený rozmer: 

93 x 31 x 9 cm
• ľahko prenosný
• vysoko odolný HDPE
A16863

Skladacia polohovateľná
záhradná stolička SUTTON
58 x 64 x 108 cm
• stolička je ošetrená vysoko 

odolnou dvojitou vrstvou laku
A17097

Skladacia stolička 
s podnožkou OXFORD
165 x 65 x 113 cm
• materiál: oceľová konštrukcia 

s opierkami rúk, doplnená 
pevným látkovým sedákom

A16873

Stolička záhradná 
polohovacia RAMONA

57 x 68 x 106 cm, antracit
• materiál: textilen 

a oceľová konštrukcia
A16869

A14353 NIZZA
• materiál: plast
• 120 x 52 x 60 cm

Záhradný box
na ukladanie záhradných 
podsedákov, vankúšov,
náradia alebo hračiek

A13022 WOODY
• materiál: plast
• 120 x 45 x 58 cm

Bočnice s oknom
A09335 biele  
A09336 biele s pruhmi

Bočnice bez okna
biele A09215
A09337 biele s pruhmi

ZAHRADNÉ ALTÁNY A STANY

Altánok PARTY 
3 x 3 m, polyester
tmavo zelený A09216
biely A09217 

31,90

39,90 59,90

44,9031,99 39,99 31,90

24,90

39,90

199,00
5,99

6,99

64,90

27,99

34,90

100  kg 100  kg

100  kg

100  kg

120  kg

23,90

23,9026,9019,9911,99

CENOVÁ BOMBA

CENOVÁ BOMBA

*

*

Tovar len na objednávku. Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby. Platí do vypredania zásob.*



Slnečník s bočnou stenou a kĺbom ø 230 cm
• slnečník chráni proti bočnému vetru 
• poťahová látka – polyester
• bočná stena s dvoma praktickými oknami 

pre ľahší  rozhľad do strán
• výrobok ocenia nielen rybári
A16814

Slunečník závěsný LUGO
• ø 300 cm
• slnečník je vyrobený z polyesteru
• má 6 oceľových rebier a pevnú 

oceľovú tyč
• otváranie slnečníka sa vykonáva 

kľučkou
rôzne farby:   A12047
                    A08885

Slnečník závesný štvorcový 
NEVADA
• 300 x 300 cm
• slnečník je vyrobený z polyesteru
• má 8 oceľových rebier a pevnú 

oceľovú tyč
• otváranie slnečníka sa vykonáva 

kľučkou
• rôzne farby: 

  A12145
  A12146

VODEODOLNYVODEODOLNY

PLÁŽOVÉ LEHÁTKA  

Slnečník ø 180 cm mix farieb
A09221

Lehátko plážové ATHINA 
• má oceľovú konštrukciu v 

striebornej farbe s možnosťou 
jednoduchého zloženia 

• Výškovo nastaviteľný sklon 
operadla a podnôžky zaisťujú 
maximálny komfort pri 
relaxácii

• 190 x 58 x 27 cm

rôzne farby:
 A12697
 A12698

Pieskovisko,
bazénik
SANDY

A09230

Sieť na dvere proti hmyzu 100 x 210 cm
 A04592 /  A04593

5,99

Sieť do okna
A12121 150 x 90 cm
2,49

A12122 150 x 130 cm
2,79

A12123 150 x 180 cm 
3,49

Stan plážový COAST
200 x 100 x 105 cm
mix farieb
A12142

Lehátko plážové s kolieskami FLAT
• s nastaviteľným sklonom opierky 

a praktickými kolieskami pre ľahkú 
prepravu

• vhodným nastavením uhla opierky , 
je možné pri preprave použiť lehátko 
zároveň ako vozík pre prepravu ďalších 
potrieb, ako chladiaci box, deka, 
batožina atď.

• 145 x 52 x 62 cm
A16868

Svetlo na slnečník
LED, 4 x AA batérie, na nosnú tyč 
slnečníka o ø 32 - 48 mm
- možnosť zavesenia
A16802

kockované
 A08868
 A08869
 A08872

pruhované
 A09559 
 A16867
 A16866

Lehátko plážové
kovová konštrukcia
s plastovými doplnkami,
142 x 60 x 96 cm,
nosnosť 100 kg

Detské kreslo
v tvare zvieratka, rôzne druhy
A09320

19,99

8,99

74,90
10,99

35,90

29,90

19,99

6,99

8,99

5,99

31,90

31,90

7,99

89,90

Polkruhový 
slnečník
270 x 135 cm
A08842

Bambusová fakľa60 cm
• detský bezpečnostný uzáver
A04682  60 cm
A04683  90 cm
A04684  120 cm

1,59
1,79
1,99

od 1,59

od 2,49

100  kg

100  kg

Slnečník s kĺbom
ø 180 cm mix farieb
A09305

Závesné sieťové lehátko
80 x 200 cm, rôzne farby
A09671

*

Tovar len na objednávku. Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby. Platí do vypredania zásob.*



Fóliovník s policami
140 x 73 x 200 cm
• ideálny pre pestovanie sadeníc 

alebo urýchlenie rastu zeleniny
• fólia vystužená sieťovinou je 

z polyesteru
• fóliovník je vybavený 4 policami
• A16815

Fóliovník 
• vstupný otvor so zapínaním na 

zipsy
• Fólia vystužená sieťovinou 

z polyesteru 140g/m2 
• konštrukcia je z pozink. ocele, 

2 vzpery, kotviace kolíky a 
4 kotviace lanká

A14933 - 2 x 3 m  79,90
A14806 - 3 x 6 m 159,00

Hliníkový skladací 
vozík
71 x 41 x 97,5 
vozík so sklopným, 
teleskopickým madlom 
a vysúvacou ložnou 
plochou, A17346

Kompostér 
• umožňuje rýchlejší 

rozklad odpadu 
pri kompostovaní

• 61 x 61 x 83 cm
• 300 l
A13020

Mobilné WC
A09259

Náplň 
do chemickej 
toalety 2 l
A15416 BLUE
A15417 RINSE

Skladacie 
záhradné koše
• ideálne na trávu, 

lístie,či drobné 
konáre

• objem: 270 l 
A16828

SOLÁRNE LAMPY

A04703
1,59

A04708 
1,79

Kempingové 
svietidlo 
A04421
3,199

Závesná lampa solárna 
BULB 
A15290
3,199

Lampa solárna
A04702
4,79

Lampa 
solárna
BALL
A16804
9,99

Lampa 
solárna
GARDEN
A16803
9,99

A04704
2,19

A09252
3,99

A09381 
4,79

A15288
3,19

A19931
4,99

tulipán 
A13219
1,99

A15292
9,99

SENSOR 
A15293
9,99súprava 6 ks

A15275
9,99

6 ks

PLASTOVÉ NEREZOVÉ

Vonkajší sušiak 40 m
s pevnou hliníkovou konštrukciou,
kovová tyč Ø 3,2 cm | rameno Ø 1,9 cm
A04207

súčasťou
výrobku
objímka
do zeme

69,90

44,90

26,90

od 79,90

od 1,59

5,99

19,99

Súprava 
odpudzovačov
krtkov 2 ks, 
vysokofrekvenčný
bzučivý zvuk
A15294

Teleskopický rebrík
320 x 81 x 8 cm
• hliníkový teleskopický 

rebrík s veľmi stabilnou 
konštrukciou

• so stabilizačnou základňou 
a bezpečnostným 
spomaľovacím systémom 
skladania

• zložená výška iba 84 cm
A16801

150  kg

150  kg

90  kg109,00

Hliníkový 
skladací
vozík
zložený stav
39 x 71 x 19 cm 
A17345

A04612  
obj. 5 l  
8,99

A12028 
obj. 8 l
11,99

A04617 obj. 2 l  
3,99

Naťahovacie hadice
Po naplnení vodou
sa predĺži takmer
na trojnásobok dĺžky.
A12150  7,5 - 15 m  11,99
A12152  7,5 - 23 m  15,99               

Záhradná hadica
so spojkami
20 m
A09430 8,99

7,99

7,99

Tovar len na objednávku.*

ZÁHRADNÉ POSTREKOVAČE

obj. 1,25 l
A04616
1,29

CENOVÁ 

BOMBA

A16801

*

44,90 *

29,90*
*

Tovar len na objednávku. Zmena cien vyhradená, organizátor nezodpovedá za tlačové chyby. Platí do vypredania zásob.*


