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ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ IΔΙΟ 
ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

30
ΕΩΣ

ΧΡΟΝΙΑ
EΓΓΥΗΣΗ



1968
ORIGINAL 
GARDENA SYSTEM 
(OGS)

1973
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
GARDENA

1975
ΨΑΛΙΔΙΑ & 
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ 
GARDENA

1977
Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

2013
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ – 
ROLL UP GARDENA

2014
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
POWER GRIP 

GARDENA

2015
ORIGINAL

SYSTEM GARDENA 
(OGS)

1978
Η ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΗΣ GARDENA
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

1985-1990 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

1990
MIA ΜΠΑΤΑΡΙΑ, 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2007
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

2012
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ 

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 
GARDENA

Ο εφευρέτης του Οriginal GARDENA System (OGS)
Η GARDENA είναι πρωτοπόρος στα λάστιχα και στα συστήματα ποτίσματος. Το Original GARDENA System (OGS) που εφηύραμε το 1968 
αποτέλεσε τότε και συνεχίζει να αποτελεί έως σήμερα, μια επαναστατική ιδέα. Η ποιότητα και η τεχνολογία των υλικών συνεχίζει να 
βελτιώνεται και η GARDENA έχει πουλήσει όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 120 εκατομμύρια μέτρα λάστιχων κήπου μακράς διάρκειας, 
νούμερο το οποίο ισούται με 3 φορές την περίμετρο της γης!

30 χρόνια εγγύηση GARDENA
H Gardena επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών με στόχο την κορυφαία ποιότητα και την απαράμιλλη αξιοπιστία.  
Με τη σιγουριά λοιπόν που μας δίνουν όλα αυτά τα χρόνια έρευνας και εξέλιξης, μπορούμε και προσφέρουμε έως και 30 χρόνια εγγύηση για 
τα προϊόντα μας. Δηλαδή, εγγυημένη ποιότητα Gardena για μια ζωή! 

Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ και Gardena. Δύο μεγάλα ονόματα, μαζί.
Η Π.Παπαδόπουλος εδώ και 57 χρόνια βρίσκεται κοντά σας με κορυφαία προϊόντα και συνεχή υποστήριξη, βάζοντας τις ανάγκες σας σε 
απόλυτη προτεραιότητα. Σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία ήταν φυσικό να συναντηθεί με τη Gardena. Γιατί είναι δύο εταιρείες που μοιράζονται 
την ίδια νοοτροπία και τις ίδιες αξίες, σέβονται την ιστορία τους, σέβονται τους πελάτες τους και αυτό τις καθιστά κορυφαίες στο χώρο τους. 

Reddot award
Το Reddot είναι ένας θεσμός που ξε-
κίνησε το 1950 και σήμερα έχει εξε-
λιχθεί στον μεγαλύτερο και πιο ανα-
γνωρίσιμο επαγγελματικό διαγωνισμό 
σχεδίου προϊόντων και ιδεών.

No Frost
Μια νέα, καινοτόμα τεχνο-
λογία για την προστασία των 
προϊόντων από τον παγετό.

No Drip
Ένα πρωτοποριακό και εξελιγ-
μένο σύστημα προστασίας από 
σταγόνες εμποδίζει το στάξιμο 
μετά τη χρήση.
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Περιεχόμενα
ΠΟΤΙΣΜΑ + ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (OGS & PROFI) ΣΕΛ. 4 & 6
ΡΑΚΟΡ, ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΕΛ. 8 & 9
ΣΠΙΡΑΛ, CLASSIC, FLEX, HIGHFLEX, SUPERFLEX

ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΕΛ. 10
ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ / ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΤΟΙΧΟΥ, ΚΑΡΟΥΛΙΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

CITY GARDENING ΣΕΛ. 12
ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕΛ. 14
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ/ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ/ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΕΛ. 16
ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ, ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΕΛ. 18
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ + ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΟΥ

ΓΑΝΤΙΑ ΣΕΛ. 20
ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ, ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΡΟΥ, ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΕΛ. 22 & 24
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ, ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ, ΠΑΝΚΟΦΤΕΣ

ΨΑΛΙΔΙΑ, ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΣΕΛ. 26 - 30
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,  
ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, TΣΕΚΟΥΡΙΑ ΣΕΛ. 32
ΕΡΓΑΛΕΙΑ (COMBISYSTEM) ΣΕΛ. 34 - 39
ΚΟΝΤΑΡΙΑ COMBI, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMBI, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΣΕΛ. 40
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 41 
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΣΕΛ. 42
ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΣΕΛ. 43
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΕΛ. 44
ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,  
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΣΕΛ. 46
ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V ΣΕΛ. 47

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΛ. 48
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  
(ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ), ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ), ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ + ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ + ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛ. 50
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM, ΣΕΤ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ,
ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ CLEANSYSTEM
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ΡΑΚΟΡ

TΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

1, 2, 3 4

7
9

10

11

KΩΔ.: 18200-50 / 18201-50 / 18202-50 KΩΔ.: 00998-50

5

KΩΔ.: 08187-20

6

KΩΔ.: 18215-50

KΩΔ.: 18213-50 KΩΔ.: 08168-30

KΩΔ.: 18216-50

KΩΔ.: 00917-50

8

KΩΔ.: 08166-30

(7) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STOP (1/2") & (5/8")
Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση των ακροφύσιων και των 
πιστολιών νερού με το λάστιχο. Αποσύνδεση απλά με ένα 
τράβηγμα, χωρίς να χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση και 
χωρίς να στάζει το νερό. Κατάλληλο για λάστιχο 13MM 
(1/2") και 15MM (5/8").

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

5,99€

(8) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PREMIUM (1/2")
Κορυφαίας ποιότητας ταχυσύνδεσμος για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του λάστιχου 
με τη βρύση. Αποσύνδεση απλώς με ένα τράβηγμα. Διαθέτει μαλακά πλαστικά για 
καλύτερο κράτημα, ελαστικό δακτύλιο για μεγαλύτερη προστασία και μεταλλικό 
παξιμάδι σύσφιξης με το λάστιχο για ακόμα ισχυρότερη σύνδεση. Κατάλληλο για λάστιχα 
13 ΜΜ (1/2").

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

 7,65€
(10) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (3/4") 

Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση του 
λάστιχου με τη βρύση. Αποσύνδεση απλά 
με ένα τράβηγμα. Κατάλληλο για λάστιχα 
19 ΜΜ (3/4").

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

5,70€

(11) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 
ΣΠΕΙΡΩΜΑ (3/4")

Κατάλληλος για χρήση με συσκευές όπως π.χ. 
πλυστικό μηχάνημα, που διαθέτουν θηλυκό 
σπείρωμα για τη σύνδεση με το λάστιχο.
Εξαιρετικά ασφαλής ένωση καθώς απαιτείται 
ξεβίδωμα για την αποσύνδεσή του.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

5,30€

(9) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ STOP PREMIUM (1/2")

Κορυφαίας ποιότητας ταχυσύνδεσμος για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση των ακροφύσιων 
και των πιστολιών νερού με το λάστιχο. Αποσύνδεση απλά με ένα τράβηγμα, χωρίς να 
χρειάζεται να κλείνετε τη βρύση και χωρίς να στάζει το νερό. Ιδανικό όταν θέλετε να 
αλλάζετε εξαρτήματα ποτίσματος. Διαθέτει μαλακά πλαστικά για καλύτερο κράτημα, 
ελαστικό δακτύλιο για μεγαλύτερη προστασία και μεταλλικό παξιμάδι σύσφιξης με το 
λάστιχο για ακόμα ισχυρότερη σύνδεση. Κατάλληλο για λάστιχα 13 ΜΜ (1/2").

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

8,35€

(1, 2, 3) ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ (1/2", 3/4", 1")

Ασφαλής και εύκολη σύνδεση, χωρίς εργαλεία, σε βρύσες με 
εξωτερικό σπείρωμα διαστάσεων 21 MM (1/2"), 26,5 MM (3/4") 
& 33,3 MM (1") για τη γρήγορη ένωση των ταχυσυνδέσμων με τη 
βρύση.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 18200-50 / 18201-50 1,99€ KΩΔ.: 18202-50 2,20€

(4) ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΣΠΑΣΤΟ 3/4" - 1"

Το ρακόρ αυτό μπορεί να περιστραφεί κατά 
360ο με κλίση από -180ο εώς 180ο. Χάρη  
σε αυτό το χαρακτηριστικό το λάστιχο δεν 
τσακίζει και δε φθείρεται.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

6,99€

(5) ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΠΑΝΙΟΥ
Για σύνδεση με εσωτερικές βρύσες, όπως π.χ. μπάνιου ή 
κουζίνας. Μπορεί να συνδεθεί ανεξάρτητα με το αν διαθέτουν 
θηλυκό (Μ 22 x 1) ή αρσενικό (M 24 x 1) σπείρωμα απλά 
και εύκολα, για τη γρήγορη ένωση των ταχυσυνδέσμων με τη 
βρύση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

14,20€

(6) ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
(1/2") & (5/8")
Για γρήγορη και ισχυρή σύνδεση 
του λάστιχου με τη βρύση. 
Αποσύνδεση απλά με ένα 
τράβηγμα. Κατάλληλο για λάστιχα 
13MM (1/2") και 15MM (5/8").

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

4,60€
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Σύνδεση με Ρακόρ
Βάλτε τον ταχυσύνδεσμο στο 
λάστιχο και στη συνέχεια κάντε 
ΚΛΙΚ στο Ρακόρ που είναι 
τοποθετημένο στη βρύση. Όταν 
θέλετε να αποσυνδέσετε το 
λάστιχο, απλά τραβήξτε προς τα 
κάτω το πορτοκαλί δαχτυλίδι του 
ταχυσυνδέσμου.

Ταχυσύνδεσμος Stop
Ο Ταχυσύνδεσμος Stop θα πρέπει 
να συνδέεται στο σημείο εκροής 
νερού του λάστιχου. Εάν αφαιρέσετε 
το εξάρτημα ποτίσματος, π.χ. ένα 
ακροφύσιο, η ροή του νερού θα 
σταματήσει αυτόματα.

Σπαστό Ρακόρ – χωρίς 
τσάκισμα και δίπλωμα του 
λάστιχου στη βρύση
Ένας σύνδεσμος με 
μεταβαλλόμενη γωνία από -180ο 

έως 180ο μπορεί να περιστραφεί 
κατά 360ο για το πιο ευέλικτο 
πότισμα χωρίς καμία στρέβλωση 
του λάστιχου στη βρύση.

Σύνδεσμοι. 
Κάντε τις καλύτερες συνδέσεις με GARDENA

Τέλεια σύνδεση μεταξύ λάστιχου και συνδέσμων 
του Original Συστήματος GARDENA (OGS)

Οι περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν το Original Σύστημα της GARDENA (OGS), χάρη στην αξιοπιστία 
που προσφέρει η υψηλή ποιότητα των υλικών και η απόλυτα στεγανή εφαρμογή μεταξύ βρύσης, 
λάστιχου και συσκευής ποτίσματος.

Η GARDENA εγγυάται την τέλεια και ασφαλή εφαρμογή μεταξύ των λάστιχων  
και των εξαρτημάτων του Original Συστήματος GARDENA (OGS). Η ανάγλυφη λωρίδα που 
έχουν τα λάστιχα ταιριάζει απόλυτα με τα δόντια στο εσωτερικό των συνδέσμων,
προσφέροντας έτσι τη βέλτιστη πρόσφυση.

Ρακόρ
Η GARDENA διαθέτει συνδέσμους 
για σχεδόν όλες τις βρύσες 
νερού – με σπείρωμα, χωρίς 
σπείρωμα ή για εσωτερικές 
βρύσες. Εκτός από τα στάνταρ 
Ρακόρ, η GARDENA προσφέρει 
επίσης συνδέσμους Διπλής και 
Τετραπλής Παροχής Νερού.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

(1) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Για την επέκταση του λάστιχου ή την ένωσή του με 
διαφορετικού τύπου λάστιχο.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

2,80€

(2, 3) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ 2 ΛΑΣΤΙΧΩΝ (1/2"), 
(5/8") & (3/4")

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να επισκευάσετε ένα λάστιχο. 
Κόβετε το φθαρμένο τμήμα του και έπειτα με τον σύνδεσμο αυτόν 
ξαναενώνετε το λάστιχο.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 18232-50 3,70€ KΩΔ.: 18233-50 5,40€
(5) ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ

Με τη Διπλή Παροχή μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα δύο εξαρτήματα στη βρύση, 
όπως π.χ. δύο Προγραμματιστές Ποτίσματος. Η κάθε έξοδος διαθέτει ανεξάρτητη βάνα. 
Κατάλληλη για βρύσες με εξωτερικό σπείρωμα 26,5 ΜΜ (3/4") και 33,3 ΜΜ (1").

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

21,99€

(4) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
Αν έχετε μία μόνο βρύση και θέλετε να έχετε 
ταυτόχρονα νερό για δύο διαφορετικές χρήσεις, 
ο σύνδεσμος αυτός είναι ιδανικός. Κατάλληλος 
και για τη διακλάδωση από ένα λάστιχο 3/4" σε 
δύο λάστιχα 1/2".

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

4,70€
(6) ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ
Με την Τετραπλή Παροχή μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα πολλά εξαρτήματα στη 
βρύση, όπως π.χ. δύο Προγραμματιστές Ποτίσματος και δύο Λάστιχα. Η κάθε έξοδος διαθέτει 
ανεξάρτητη βάνα. Κατάλληλη για βρύσες με εξωτερικό σπείρωμα 26,5 ΜΜ (3/4") και 33,3 ΜΜ 
(1").

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

39,99€

(7) ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ
Σας παρέχει πληροφορίες για την κατανάλωση 
νερού ανά ημέρα, ανά εποχή, ανά πότισμα, καθώς 
και την τρέχουσα ροή νερού σε λίτρα ανά λεπτό. 
Λειτουργεί με μπαταρία και μπορεί να συνδεθεί 
στη βρύση, σε εκτοξευτή νερού, ποτιστικό 
ή αντλία. Διαθέτει ένδειξη του επιπέδου της 
μπαταρίας και είναι πολύ ανθεκτικός.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

21,90€

2 - 3
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KΩΔ.: 00931-50
KΩΔ.: 18232-50 / 18233-50

KΩΔ.: 00934-50

KΩΔ.: 08193-20

KΩΔ.: 08194-20

KΩΔ.: 08188-20
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Ακολουθώντας την πορεία του λάστιχου
Στη σειρά Συστήματος Original της GARDENA, υπάρχουν πολλά 
αξεσουάρ που μπορούν να σας βοηθήσουν είτε να επεκτείνετε είτε να 
διαχωρίσετε το λάστιχο έτσι ώστε να μπορείτε να φτάσετε σε όλα τα 
σημεία του κήπου.

Μετρητής Νερού - συνδέστε τον 
και εξοικονομήστε νερό
Με μια γρήγορη ματιά στην οθόνη του Μετρητή Νερού, μπορείτε 
να δείτε άμεσα την κατανάλωση νερού. Ο Μετρητής Νερού της 
GARDENA προσφέρει τέσσερις λειτουργίες για τη μέτρηση της 
ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται. Κατανάλωση νερού ανά 
ημέρα, ανά εποχή, ανά κύκλο ποτίσματος και τρέχουσα ροή  
(λίτρα / λεπτό). Συνδέστε τον στη βρύση ή μεταξύ του εξαρτήματος 
ποτίσματος και του Ταχυσυνδέσμου Stop.

To Original Σύστημα της GARDENA (OGS) 
Mια ολοκληρωμένη σειρά για την κάλυψη της κάθε σας ανάγκης
Το Original Σύστημα της GARDENA προσφέρει πλήρη και εύκολη στη χρήση γκάμα προϊόντων άρδευσης για όλες τις απαιτήσεις του κήπου 
σας. Όλα τα αυθεντικά εξαρτήματα του Συστήματος GARDENA είναι σχεδιασμένα για να είναι γρήγορα, αξιόπιστα και απολύτως στεγανά - για 
χρήση μεταξύ βρύσης και λάστιχου, καθώς και μεταξύ λάστιχου και άλλων συσκευών ποτίσματος.

Όλοι οι σύνδεσμοι είναι μακράς διαρκείας, προσφέρουν εγγυημένη ποιότητα και είναι συμβατοί και με άλλες μάρκες συστημάτων ποτίσματος. 
Τα προϊόντα του Original Συστήματος GARDENA (ΟGS) κατασκευάζονται στη Γερμανία από υψηλής ποιότητας υλικά και κάθε τμήμα τους 
είναι κατασκευασμένο με υψηλή ακρίβεια και τεχνολογία αιχμής, για να εξασφαλιστεί κορυφαία ποιότητα.
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GARDENA
O εφευρέτης του Original GARDENA System (OGS)
Η GARDENA είναι πρωτοπόρος στα λάστιχα και στα συστήματα 
ποτίσματος. Tο Original Σύστημα GARDENA (OGS) που εφηύραμε το 1968  
αποτέλεσε τότε και συνεχίζει να αποτελεί έως σήμερα μια επαναστατική ιδέα.

Η ποιότητα και η τεχνολογία των υλικών συνεχίζει να βελτιώνεται και η GARDENA έχει πουλήσει όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 120 εκατομμύρια μέτρα 
λάστιχων κήπου μακράς διάρκειας, νούμερο το οποίο ισούται με 3 φορές την περίμετρο της γης!
Όλα τα λάστιχα έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για αντοχή πίεσης, κράτημα σύνδεσης, μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.  

Τα λάστιχα κήπου της GARDENA δεν είναι απλά μεταφορείς νερού από τη βρύση στα φυτά και το γκαζόν σας. Aποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης 
λύσης κινητής άρδευσης που προσφέρει η GARDENA με το Original Σύστημά της. Όλα τα μέρη ταιριάζουν και εφαρμόζουν απόλυτα μεταξύ τους 
προσφέροντάς σας την πιο βολική κινητή άρδευση.

2,3

KΩΔ.: 18000-20, 18003-20

ΛΑΣΤΙΧO ΣΠΙΡΑΛ

(1) ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ - 10 Μ. 

Ιδανικό για πότισμα σε μπαλκόνια, αίθρια ή μικρούς κήπους. Mετά τη χρήση του 
τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου. Το Σετ περιλαμβάνει 1 πιστόλι 
νερού, σήτα 18311 και συνδέσμους OGS.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

50,90€

(2, 3) ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 13 MM (1/2") - 15 Μ, 20 M.

(4) ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 13 MM (1/2") - 20 Μ.
ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του. Απαλλαγμένο από φθαλικές 
ενώσεις και βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Πίεση: 22 bar - Εγγύηση: 
12 χρόνια.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς  προτεινόμενη τιμή προσφοράς  προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 18000-20 15,99€ KΩΔ.: 18003-20 19,99€ KΩΔ.: 18005-20 38,99€

1

4

KΩΔ.: 04647-20 KΩΔ.: 18005-20

ΛΑΣΤΙΧΑ CLASSIC

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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(5) ΛΑΣΤΙΧΟ HIGHFLEX COMFORT 13 MM (1/2") - 20 Μ.

Διαθέτει τεχνολογία Power Grip για ακόμα ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους. 
Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 σπείρες υψηλής ποιότητας σε αντίθετες 
κατευθύνσεις, δεν τσακίζει, δε μπλέκεται σε κόμπους, ενώ ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ 
ανθεκτικό στις πιέσεις και εξαιρετικά ευέλικτο στη χρήση. Απαλλαγμένο από φθαλικές 
ενώσεις και βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Πίεση: 30 bar - 
Εγγύηση: 25 χρόνια.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

33,70€

ΛΑΣΤΙΧΑ FLEX

ΛΑΣΤΙΧΑ HIGHFLEX ΛΑΣΤΙΧΑ SUPERFLEX

(1) ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ FLEX COMFORT 13 MM (1/2") - 1,5 Μ. 
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

Για εύκολη και γρήγορη σύνδεση του Καρουλιού Λάστιχου με τη βρύση. Το Σετ 
περιλαμβάνει 2 Ταχυσυνδέσμους και 1 Ρακόρ. Το λάστιχο διαθέτει τεχνολογία Power 
Grip για ακόμα ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους. Χάρη στην ειδική του πλέξη 
με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει, δε μπλέκεται σε κόμπους, ενώ 
ταυτόχρονα είναι πολύ ανθεκτικό στις πιέσεις και ευέλικτο στη χρήση. Απαλλαγμένο από 
φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Πίεση: 25 
bar - Εγγύηση: 20 χρόνια.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

11,30€

(2, 3, 4) ΛΑΣΤΙΧΟ FLEX COMFORT 13 MM
(1/2") - 10 Μ, 20 M, 30 M.

Διαθέτει τεχνολογία Power Grip για ακόμα ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους. 
Χάρη στην ειδική του πλέξη με 2 σπείρες σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει, δε 
μπλέκεται σε κόμπους, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ ανθεκτικό στις πιέσεις και ευέλικτο στη 
χρήση. Απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικό στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. Πίεση: 25 bar - Εγγύηση: 20 χρόνια.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς  προτεινόμενη τιμή προσφοράς  προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 18030-20 11,90€ KΩΔ.: 18033-20 23,70€ KΩΔ.: 18036-20 35,99€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 25

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 30

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 20

(6) ΛΑΣΤΙΧΟ SUPERFLEX PREMIUM 13 MM (1/2") - 20 Μ.
Το κορυφαίας ποιότητας αυτό λάστιχο διαθέτει τεχνολογία Power Grip για ακόμα 
ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους. Χάρη στην πυκνή ειδική του πλέξη με 2 
σπείρες πολύ υψηλής ποιότητας σε αντίθετες κατευθύνσεις, δεν τσακίζει, δε μπλέκεται σε 
κόμπους, ενώ ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ ανθεκτικό στις πιέσεις και εξαιρετικά ευέλικτο 
στη χρήση. Διαθέτει ένα διάφανο εξωτερικό στρώμα που απωθεί τη βρωμιά. Απαλλαγμένο 
από φθαλικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα. Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Πίεση: 
35 bar - Εγγύηση: 30 χρόνια.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

 38,70€

1 2, 3, 4 5 6

KΩΔ.: 18063-20KΩΔ.: 18030-20, 18033-20, 18036-20 KΩΔ.: 18093-20KΩΔ.: 18040-20

Λάστιχα
Καινοτόμα και υψηλής ποιότητας λάστιχα

Εύκολα στη χρήση, ευλύγιστα αλλά και σταθερά στις διαστάσεις τους,  
χωρίς μπλέξιμο ή τσάκισμα

Η GARDENA έχει δημιουργήσει μοναδικής ποιότητας λάστιχα που δε μπλέκονται σε κόμπους και δε στρεβλώνονται υπό υψηλή πίεση νερού. 
Είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και διατηρούν πάντα το σχήμα τους. Με τη χρήση καρουλιών, τα λάστιχα μπορούν πολύ εύκολα να μαζεύονται για 
έναν καθαρό και τακτοποιημένο κήπο.

Τέλεια σύνδεση μεταξύ λάστιχου και συνδέσμων του Original Συστήματος GARDENA (OGS)

Με την καινοτόμα τεχνολογία Power Grip, η GARDENA εγγυάται τέλεια και ασφαλή εφαρμογή μεταξύ των λάστιχων και των εξαρτημάτων 
του Original Συστήματος GARDENA (OGS). Η ανάγλυφη λωρίδα που έχουν τα λάστιχα ταιριάζει απόλυτα με τα δόντια στο εσωτερικό των 
συνδέσμων, προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση.
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(1) ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 
ΜΙΚΡΗ
Εύκολη και ευέλικτη λύση για την αποθήκευση του 
λάστιχου στον τοίχο. Με υποδοχές για το κρέμασμα των 
εξαρτημάτων ποτίσματος. Μπορεί να δεχθεί λάστιχα 
μήκους 35 Μ (1/2"), 25 Μ (5/8"), 20 Μ (3/4").

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

5,80€

(3) ΣΕΤ ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 10 CLASSIC 
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 10 Μ

Ευέλικτο, ελαφρύ, μεταφέρεται εύκολα και προστατεύει 
το λάστιχο κατά την αποθήκευσή του. Ιδανικό για πολύ 
μικρούς χώρους. Το Σετ περιλαμβάνει 1 Λάστιχο 10 Μ 
(1/2"), 1 Aκροφύσιο και συνδέσμους OGS.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

45,90€

(6) ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ROLL UP 15 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15 Μ
Καρούλι που τυλίγει το λάστιχο. Τοποθετείται στον τοίχο. 
Το λάστιχο ξετυλίγεται με ελάχιστη προσπάθεια. Με ένα 
μικρό τράβηγμα το κλείδωμα απενεργοποιείται, ενώ ένα 
εσωτερικό ατσάλινο ελατήριο εξασφαλίζει ομοιόμορφο 
και γρήγορο τύλιγμα. Μετά τη χρήση το λάστιχο μπορεί να 
κουμπώσει σε ενσωματωμένο ρακόρ ώστε να μη στάζει. 
Με 15 Μ λάστιχο, 2 Μ λάστιχο σύνδεσης, ακροφύσιο και 
όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

110,00€

(7) ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ROLL UP 35 
LI ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 
35 Μ
Καινοτόμο αυτόματο καρούλι με μπαταρία ιόντων λιθίου, 
που τυλίγει το λάστιχο με το πάτημα ενός κουμπιού. 
Τοποθετείται στον τοίχο. Το λάστιχο μπορεί να τραβηχτεί 
χωρίς προσπάθεια και να κλειδώσει σε οποιοδήποτε 
σημείο, ενώ πατώντας το κουμπί τυλίγεται αυτόματα. 
Ο ενσωματωμένος οδηγός λάστιχου αποτρέπει τη 
στρέβλωση του λάστιχου. Μετά τη χρήση το λάστιχο 
μπορεί να κουμπώσει σε ενσωματωμένο ρακόρ ώστε 
να μη στάζει. Με 35 Μ λάστιχο, 2 Μ λάστιχο σύνδεσης, 
ακροφύσιο και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

270,00€

(4) ΣΕΤ ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 20 Μ
Η τηλεσκοπική λαβή και ο ειδικά πτυσσόμενος μηχανισμός 
προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης. 
Ο περιστρεφόμενος άξονας εμποδίζει τη στρέβλωση 
του λάστιχου. Με 20 Μ λάστιχο (1/2”), ακροφύσιο και 
ταχυσυνδέσμους. Μπορεί να δεχθεί λάστιχα μήκους 40 Μ 
(1/2"), 30 Μ (5/8"), 25 Μ (3/4").

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

54,90€
(5) ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 50 CLASSIC
Για την εύκολη μεταφορά του λάστιχου. Αποτρέπει τη 
συστροφή. Διαθέτει σπαστή σύνδεση για το λάστιχο, η 
οποία αποτρέπει τη στρέβλωσή του και διασφαλίζει την 
πλήρη ροή του νερού σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να 
δεχθεί λάστιχα μήκους 50 Μ (1/2"), 40 Μ (5/8"), 30 Μ 
(3/4").

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

39,99€

(2) ΣΕΤ ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 50 CLASSIC 
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 20 Μ 

Ευέλικτη λύση αποθήκευσης είτε στον τοίχο, είτε για 
χρήση ως φορητό καρούλι. Ενδείκνυται για μικρούς ή 
μεσαίους κήπους. Έχει σπαστή σύνδεση για το λάστιχο 
που αποτρέπει τη στρέβλωσή του και διασφαλίζει την 
πλήρη ροή νερού σε κάθε περίπτωση. Διαθέτει επίσης 
ενσωματωμένη ειδική ασφάλεια για να μη στάζει το 
νερό κατά τη μεταφορά και μετά τη χρήση. Το Σετ 
περιλαμβάνει Λάστιχο 20 Μ (1/2"), ακροφύσιο και 
συνδέσμους OGS. Μπορεί να δεχθεί λάστιχα μήκους 50 Μ 
(1/2"), 40 Μ (5/8"), 30 Μ (3/4").

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

66,50€

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ / 
ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ

1

3

4

5

6

7

KΩΔ.: 00241-20

KΩΔ.: 08010-20

KΩΔ.: 08022-20

KΩΔ.: 08025-20

KΩΔ.: 02692-20

KΩΔ.: 08011-20

2

KΩΔ.: 08009-20

ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ
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Καρούλια Λάστιχου
Αφιερώστε περισσότερο χρόνο στο πότισμα 
και λιγότερο στο ξεμπέρδεμα του λάστιχου

Ανθεκτικά και σταθερά καρούλια για πιο πρακτικό και άνετο πότισμα εν κινήσει

Όταν επιλέξετε ένα Καρούλι Λάστιχου, με ρόδες ή χωρίς, ή Καρούλι Τοίχου της GARDENA, θα έχετε στα χέρια σας προϊόντα υψηλής 
ποιότητας που σας προσφέρουν άνεση. Τα Καρούλια Λάστιχου έχουν εξαιρετική σταθερότητα, χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο πόδι τους, 
που σας επιτρέπει να τραβάτε το λάστιχο χωρίς το καρότσι να μετακινείται από το έδαφος. Τα Καρούλια Τοίχου προσφέρουν εξαιρετική 
άνεση και ευκολία - τραβήξτε το λάστιχο χωρίς να σκύψετε ή να λερώσετε τα χέρια σας. H GARDENA έχει την καλύτερη λύση αποθήκευσης 
λάστιχου για εσάς!

Καρούλια Τοίχου – πρακτική 
αποθήκευση και άνεση
Για πρακτική αποθήκευση του λάστιχου 
στον τοίχο, επιλέξτε τα Καρούλια Τοίχου 
GARDENA. Παρέχουν εύκολο και βολικό 
μάζεμα χωρίς σκύψιμο.

Καρούλια Λάστιχου: μια στιβαρή και 
εύκολη λύση για κήπο κάθε μεγέθους
Τα Καρούλια Λάστιχου GARDENA είναι 
στιβαρά και σταθερά και μπορούν εύκολα  
να μετακινηθούν στον κήπο σας.  
Η GARDENA έχει μοντέλα που ταιριάζουν  
σε όλες τις ανάγκες, από την πιο μικρή 
αυλή μέχρι τον μεγαλύτερο κήπο.
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CITY GARDENING

KΩΔ.: 18401-20

KΩΔ.: 18424-20

KΩΔ.: 18400-20

1

KΩΔ.: 08970-20

5

2

KΩΔ.: 13004-26

4

3

(1) ΣΕΤ ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 10Μ CITY GARDENING
Μικρό και συμπαγές καρούλι ιδανικό για μικρά μπαλκόνια και 
βεράντες. Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και μεταφέρεται έυκολα. Με 
αναδιπλούμενη μανιβέλα και λαβή μεταφοράς. Το Σετ περιλαμβάνει 
10 μέτρα λάστιχο 11mm, ένα λάστιχο 1,5 μέτρου για σύνδεση με τη 
βρύση, ένα ακροφύσιο 18300 και συνδέσμους OGS.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

69,99€

(2) ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ CITY GARDENING ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ - 7,5 Μ.
Ιδανικό για πότισμα σε μικρά μπαλκόνια. Μετά τη χρήση του 
τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου και περιλαμβάνει 
ενσωματωμένο στήριγμα για το λάστιχο. Το Σετ περιλαμβάνει 7,5 μέτρα 
λάστιχο 9mm, ένα ακροφύσιο 18300 και συνδέσμους OGS.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

32,99€

(3) ΣΕΤ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ CITY GARDENING ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ - 10 Μ.
Ιδανικό για πότισμα σε μπαλκόνια και βεράντες. Μετά τη χρήση 
του τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου. Το Σετ 
περιλαμβάνει 10 μέτρα λάστιχο 9mm, ένα Πιστόλι Νερού Σήτα 18311 
και Συνδέσμους OGS.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

44,99€

(4) ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ
Σετ που περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ποτίσματος, μαζί 
με προγραμματιστή ποτίσματος για 15 γλάστρες. Χωρίς δυνατότητα 
επέκτασης. Περιλαμβάνει τον προγραμματιστή C14e.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

54,90€

(5) ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ CITY GARDENING
Σετ εργαλείων για το μπαλκόνι με κουτί αποθήκευσης. Περιλαμβάνει 
φτυαράκι, σκαλιστήρι, κλαδευτήρι και σκουπάκι, ενώ το καπάκι του 
κουτιού αποθήκευσης χρησιμοποιείται ως φαράσι.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

34,99€
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GARDENA 
City Gardening
Η κηπουρική υπάρχει 
παντού - ακόμα και 
στην καρδιά της 
πόλης.

Η τάση είναι αδιαμφισβήτητη 
- όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι συγκεντρώνονται 
στις μεγάλες πόλεις, αλλά 
αρνούνται να ζήσουν χωρίς 
την προσωπική τους “όαση”.

Η σειρά City Gardening της Gardena σάς 
προτρέπει να ελευθερώσετε το πάθος σας 
για τον κήπο ακόμα κι όταν ο χώρος σας 
είναι περιορισμένος. Η σειρά City Gardening 
συμβάλει στο να γίνει η πόλη πιο πράσινη, 
πιο χαρούμενη, πιο ζωηρή.
Απευθύνεται σε ταράτσες (20-50 m2) 
και μπαλκόνια (5-30 m2) όπου ο χώρος 
αποθήκευσης είναι περιορισμένος, τα 
φυτά είναι λίγα, κυρίως σε γλάστρες, και 
οι ανάγκες για είδη κήπου είναι μικρές. 
Με μικρά εργαλεία και προϊόντα που 
προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις στη 
λειτουργία και την αποθήκευση, η Gardena 
φέρνει το πράσινο ακριβώς έξω από την 
πόρτα σας.
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6
(6) ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΗΤΑ COMFORT 
Άνετο πιστόλι με ρυθμιστή νερού για όλες τις ανάγκες 
καθαρισμού και ποτίσματος του κήπου με δύο τύπους 
εκτόξευσης: πίδακα πίεσης και λεπτή ομίχλη. Με επιπλέον 
μαλακά πλαστικά στη σκανδάλη. Διαθέτει καινοτόμο 
σύστημα για προστασία από τον πάγο και κεφαλή από 
μαλακό πλαστικό για προστασία από ζημιές.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

22,99€
KΩΔ.: 18323-20

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ / ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ / ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

7 8 9 10

13

11 12

KΩΔ.: 18310-50 KΩΔ.: 18311-20 KΩΔ.: 18321-20 KΩΔ.: 18319-20

KΩΔ.: 00961-20

KΩΔ.: 18315-20 KΩΔ.: 18317-20

(7) ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΗΤΑ 
CLASSIC
Για την κάλυψη όλων των 
βασικών αναγκών ποτίσματος. 
Με πότισμα απαλού 
ψεκασμού, ιδανικού για φυτά 
σε γλάστρες. Τα μαλακά 
πλαστικά, το μικρό συμπαγές 
μέγεθος το καθιστούν 
ιδιαίτερα βολικό στο χέρι.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

11,40€

(8) ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ 
ΣΗΤΑ CLASSIC

Απαλός ψεκασμός, ιδανικός για 
το πότισμα φυτών σε γλάστρες. 
Διαθέτει καινοτόμο σύστημα για 
προστασία από τον πάγο. Με 
ελεύθερη ρύθμιση της ροής του 
νερού και σκανδάλη με κλείδωμα 
για ξεκούραστο πότισμα.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

13,50€

(9) ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΗΤΑ 
COMFORT 
Ιδανικό για το πότισμα 
ευαίσθητων φυτών όπως 
λουλούδια, βότανα και σπόροι, με 
δύο τύπους εκτόξευσης: απαλό 
ψεκασμό και λεπτή ομίχλη. 
Διαθέτει καινοτόμο σύστημα για 
προστασία από τον πάγο. Με 
ελεύθερη ρύθμιση της ροής του 
νερού και σκανδάλη με κλείδωμα 
για ξεκούραστο πότισμα.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

18,99€

(10) ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΗΤΑ 
COMFORT ΓΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ
Πιστόλι Νερού για πότισμα παρτεριών 
και μεγάλων περιοχών. Πότισμα 
απαλού ψεκασμού συγκεντρωμένο 
ή εκτεταμένο για μεγαλύτερες 
επιφάνειες, με δυνατότητα ρύθμισης 
του πλάτους του ψεκασμού. Διαθέτει 
καινοτόμο σύστημα για προστασία 
από τον πάγο και τη νέα τεχνολογία 
No Drip που αποτρέπει το στάξιμο 
νερού μετά το πέρας της χρήσης.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

25,50€

(11) ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ COMFORT
Πιστόλι Νερού με πέντε τύπους εκτόξευσης για διαφορετικές 
εφαρμογές: απαλό ψεκασμό, λεπτή ομίχλη, σπρέι φυσσαλίδων, 
πίδακα πίεσης και επίπεδο πίδακα. Διαθέτει καινοτόμο σύστημα για 
προστασία από τον πάγο. Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού 
και σκανδάλη με κλείδωμα για ξεκούραστο πότισμα.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

26,99€

(12) ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ PREMIUM

Εξαιρετικά ανθεκτικό πιστόλι χάρη στα υψηλής ποιότητας 
μεταλλικά υλικά κατασκευής του, με πέντε τύπους εκτόξευσης 
για διαφορετικές εφαρμογές: απαλό ψεκασμό, λεπτή ομίχλη, 
σπρέι φυσσαλίδων, πίδακα πίεσης και επίπεδο πίδακα. Διαθέτει 
καινοτόμο σύστημα για προστασία από τον πάγο. Με ελεύθερη 
ρύθμιση της ροής του νερού και σκανδάλη με κλείδωμα για 
ξεκούραστο πότισμα.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

36,99€

(13) ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ SOLO

Ντους Κήπου απαλού ψεκασμού. Με 
εύκολα ρυθμιζόμενο ύψος που φτάνει 
τα 207cm, ώστε να προσαρμόζεται 
κατάλληλα στο ύψος του κάθε 
χρήστη. Η ροή του νερού ρυθμίζεται 
με βαλβίδα. Με μυτερό πάσσαλο για 
εύκολη στερέωση στο γρασίδι ή σε 
βάση ομπρέλας βεράντας.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

25,50€

1
(1) ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ CLASSIC
Ιδανικό για καθαρισμό και πότισμα. Άνετο κράτημα. Με 
δύο τύπους εκτόξευσης: πίδακα πίεσης και λεπτή ομίχλη. 
Διαθέτει καινοτόμο σύστημα για προστασία από τον πάγο και 
κεφαλή από μαλακό πλαστικό για προστασία από ζημιές.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

6,50€KΩΔ.: 18300-50

2
(2) ΣΕΤ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ CLASSIC
(ΚΩΔ. 1 Χ 18202/5305 - 1 Χ 18213 - 1 Χ 18215 - 1 Χ 18300)

Σετ που περιλαμβάνει ακροφύσιο Classic, με όλα τα 
απαραίτητα εξαρτήματά του για τη σύνδεση με τη βρύση. 
Ρακόρ, συστολή, ταχυσύνδεσμο και ταχυσύνδεσμο stop.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

16,60€KΩΔ.: 18291-20

3
(3) ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLASSIC
Πιστόλι με ρυθμιστή νερού για όλες τις ανάγκες καθαρισμού 
και ποτίσματος του κήπου με δύο τύπους εκτόξευσης: 
πίδακα πίεσης και λεπτή ομίχλη. Διαθέτει καινοτόμο 
σύστημα για προστασία από τον πάγο και κεφαλή από 
μαλακό πλαστικό για προστασία από ζημιές.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

11,40€
KΩΔ.: 18301-50

4
(4) ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ COMFORT
Άνετο πιστόλι με ρυθμιστή νερού για όλες τις ανάγκες 
καθαρισμού και ποτίσματος του κήπου με δύο τύπους 
εκτόξευσης: πίδακα πίεσης και λεπτή ομίχλη. Με επιπλέον 
μαλακά πλαστικά στη σκανδάλη. Διαθέτει καινοτόμο 
σύστημα για προστασία από τον πάγο και κεφαλή από 
μαλακό πλαστικό για προστασία από ζημιές.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

14,50€
KΩΔ.: 18303-20

5
(5) ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PREMIUM
Εξαιρετικά ανθεκτικό πιστόλι χάρη στα υψηλής ποιότητας 
μεταλλικά υλικά κατασκευής του. Με ρυθμιστή νερού για 
όλες τις ανάγκες καθαρισμού και ποτίσματος του κήπου και 
δύο τύπους εκτόξευσης: πίδακα πίεσης και λεπτή ομίχλη. 
Διαθέτει καινοτόμο σύστημα για προστασία από τον 
πάγο και κεφαλή από μαλακό πλαστικό για προστασία 
από ζημιές.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

23,99€

KΩΔ.: 18305-20

ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ
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Υψηλής ποιότητας εργαλεία 
γενικής χρήσης, για πότισμα και 
καθαρισμό στον κήπο
Τα Ακροφύσια έχουν απεριόριστα 
ρυθμιζόμενο πίδακα νερού. Ιδανικά 
και κατάλληλα για όλες τις ανάγκες 
ποτίσματος και καθαρισμού στον 
κήπο σας.

Πιστόλια Νερού για το πότισμα 
φυτών σε γλάστρες και ευαίσθητων 
λουλουδιών
Ρυθμίστε τη δέσμη του νερού ανάλογα με 
την εφαρμογή που θέλετε - απαλό ψεκασμό 
για τα άνθη, σπρέι ομίχλης στο θερμοκήπιο 
και ψεκασμό φυσαλίδων για το πότισμα 
φυτών σε γλάστρες.

Εκτοξευτές Nερού, Ακροφύσια και Πιστόλια Νερού 
για κάθε ανάγκη ποτίσματος

Ακροφύσια με μεγαλύτερη εμβέλεια για το 
πότισμα σε δυσπρόσιτες περιοχές
Τα Ακροφύσια με Προέκταση είναι ιδανικά για 
το πότισμα και τον καθαρισμό των υψηλών και 
απρόσιτων περιοχών. Είναι ιδιαίτερα πρακτικά για 
μεγαλύτερες εκτάσεις, π.χ. λουλουδιών ή λαχανικών 
σε παρτέρια, καθώς μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ 
φάσμα χάρη στην εκτεταμένη λαβή.

Ανθεκτικά και υψηλής ποιότητας πιστόλια και ακροφύσια με ασφαλές κράτημα

Ο εργονομικός και λειτουργικός σχεδιασμός, μαζί με τα πολλά καινοτόμα χαρακτηριστικά εξασφαλίζει την ευχάριστη εμπειρία ενός εύκολου και 
άνετου ποτίσματος.

Κάθε νοικοκυριό και κάθε κήπος έχει διαφορετικές ανάγκες. Θέλετε απαλό ψεκασμό για τα άνθη, σπρέι ομίχλης στο θερμοκήπιο και δυνατό 
πίδακα για τον καθαρισμό των μονοπατιών του κήπου και του δρόμου. Η GARDENA έχει Ακροφύσια και Πιστόλια Νερού για να ικανοποιήσει 
όλες τις απαιτήσεις σας.
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ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

(1) ΣΕΤ ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ 
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ CLASSIC
Ποτιστικό νέφους για αποτελεσματικό πότισμα μικρότερων 
περιοχών από 0 έως 80 Μ². Βεληνεκές εκτόξευσης (Ø) από 
0 έως 10 Μ το οποίο μικραίνει μειώνοντας την πίεση του 
νερού. Ποτίζει πολύ απαλά τα ευαίσθητα φυτά. Παρέχεται 
με Ταχυσύνδεσμο (1/2").

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

 7,50€

(4) ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ POLO 
220 CLASSIC

Ποτιστική βεντάλια για περιοχές 90 έως 
220 Μ². Βεληνεκές εκτόξευσης (Ø) από 7 
έως 17 Μ και μέγιστο πλάτος ψεκασμού  
13 Μ. Ομοιόμορφο πότισμα. Υψηλής 
ποιότητας υλικά με UV προστασία.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

20,40€

(8) ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ 7,5 Μ
Με λεπτό ψεκασμό για ευαίσθητα φυτά, ιδανικό για παρτέρια και στενές περιοχές. Παρέχεται με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και έχει 7,5 Μ μήκος, αλλά μπορεί με μία απλή σύνδεση 
να επεκταθεί στα 22,5 Μ. Μπορείτε να το κόψετε όπου θέλετε και έχει 10 χρόνια εγγύηση.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

20,80€

(5) ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
AQUAZOOM 250/2 COMFORT
Ποτιστικό για μικρές και μεσαίες 
ορθογώνιες περιοχές από 25 έως 250 Μ². 
Βεληνεκές εκτόξευσης (Ø) από 7 έως 18 Μ 
και πλάτος ψεκασμού από 3,5 έως  
14 Μ. Για το βέλτιστο πότισμα ψηλότερων 
περιοχών μπορεί να στερεωθεί σε ένα 
τρίποδο ποτιστικού GARDENA. Yψηλής 
ποιότητας υλικά με UV προστασία.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

 38,80€

(6) ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
MAMBO COMFORT
Κυκλικό Ποτιστικό για περιοχές 9 έως 
310 Μ². Βεληνεκές εκτόξευσης (Ø) 
από 3 έως 20 Μ και ακτίνα έως 10 Μ. 
Oμοιόμορφη κατανομή του νερού χωρίς 
να δημιουργούνται νερολακκούβες. Για 
βέλτιστη στήριξη σε ανώμαλο έδαφος με 
κλίση, προσφέροντας σταθερή λειτουργία 
και ευκινησία. Διαθέτει φίλτρο ακαθαρσιών.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

 24,90€

(7) ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ BOOGIE 6 ΤΥΠΩΝ 
CLASSIC

Διαθέτει 6 διαφορετικές επιλογές. Πλήρης 
κύκλος, μισός κύκλος, τετράγωνο, 
ορθογώνιο, έλλειψη ή ακτίνα. Μπορείτε 
να το στερεώσετε ακόμη και σε ανώμαλο 
εδάφος εξασφαλίζοντας σταθερότητα. 
Διαθέτει φίλτρο ακαθαρσιών.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

 16,80€

(2) ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ROSE FOXTROT 
CLASSIC

Ποτιστικό ρόδου για περιοχές 9 έως 130 Μ². Βεληνεκές 
εκτόξευσης (Ø) από 3 έως 13 Μ. Δε δημιουργεί 
νερολακκούβες.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

 9,99€

(3) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ 
COMFORT
Ποτιστικό στροβιλοκίνησης για περιοχές 75 έως 450 Μ². 
Βεληνεκές εκτόξευσης (Ø) από 10 έως 24 Μ. Αθόρυβο 
στη λειτουργία, με προστασία από τις ακαθαρσίες και 
ομοιόμορφο πότισμα 2 ζωνών. Μπορεί να συνδεθεί με 
άλλα ποτιστικά.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

 30,60€
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16 WWW.GARDENA.GRΠΟΤΙΣΤΙΚΑ



Ποτιστικά
Χαλαρώστε ενώ τα ποτιστικά ποτίζουν τον κήπο σας 
Χαρείτε τον κήπο σας και αφήστε τα ποτιστικά να κάνουν όλη τη δουλειά

Γιατί να ξοδεύετε χρόνο στις εργασίες ποτίσματος όταν τα Αυτόματα Ποτιστικά το κάνουν για εσάς; Καθίστε κάτω και χαλαρώστε, ενώ τα 
ποτιστικά της GARDENA περιποιούνται από μόνα τους το γκαζόν, τα λουλούδια και τα παρτέρια λαχανικών.

Εύκολος καθαρισμός

Τα ποτιστικά δε χρειάζεται να χρησιμοποιούν πάντα νερό από τη βρύση. Βρόχινο νερό ή νερό από λίμνες είναι εξίσου αποτελεσματικό, 
αλλά ίσως, όχι πάντα τόσο καθαρό. Έτσι τα περισσότερα Ποτιστικά GARDENA είναι εφοδιασμένα με φίλτρο λεπτού πλέγματος που εμποδίζει 
τη μεταφορά άμμου και βρωμιάς. Το φίλτρο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.

Θέλετε ο κήπος σας να ποτίζεται από μόνος του ακόμα και όταν είστε διακοπές; Με τους Προγραμματιστές Αυτόματου Ποτίσματος GARDENA, 
τα συστήματα ελέγχου και τους αυτόματους αισθητήρες, το πότισμα του κήπου σας είναι υπό έλεγχο όπου και αν βρίσκεστε.

Κυκλικά Ποτιστικά
Αθόρυβα και εύκολα στη 
λειτουργία ποτιστικά για μικρές 
έως μεγάλες περιοχές στον 
κήπο. Με πολλαπλές ρυθμίσεις.

Ποτιστικά Βεντάλιας
Αξιόπιστα και εύκολα στη ρύθμιση, 
τα Ποτιστικά Βεντάλιας της 
GARDENA είναι ιδανικά για τις 
ορθογώνιες περιοχές του κήπου. 
Εύκολα στον καθαρισμό, χωρίς 
να αφήνουν λιμνούλες νερού στο 
γρασίδι σας.

Ποτιστικά Ευρείας Περιοχής
Ακούραστο πότισμα μεγάλων 
εκτάσεων γκαζόν. Τα ποτιστικά 
έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη 
στα ποιοτικά τους υλικά. Η ακτίνα 
και η γωνία ποτίσματος μπορούν 
να ρυθμιστούν απευθείας επάνω 
στο ποτιστικό.

Ποτιστικά Λάστιχα
Η λεπτή ομίχλη των Ποτιστικών 
Λάστιχων ποτίζει απαλά τα 
ευαίσθητα φυτά χωρίς να τα 
καταστρέφει. Με τα Ποτιστικά 
Λάστιχα, τα παρτέρια, τα όρια 
και οι στενές περιοχές του 
κήπου ποτίζονται με ακρίβεια 
και οικονομία.

Ακριβές και ομοιόμορφο πότισμα 
γκαζόν, παρτεριών και πράσινων 
φραχτών
Η λεπτή ομίχλη των Ποτιστικών Λάστιχων 
ποτίζει απαλά τα ευαίσθητα φυτά χωρίς να 
τα καταστρέφει. Με τα Ποτιστικά Λάστιχα 
τα παρτέρια, τα όρια και οι στενές περιοχές 
του κήπου ποτίζονται με ακρίβεια και 
οικονομία.

Εύκολη ρύθμιση
Τα περισσότερα από τα ποτιστικά της 
GARDENA μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα 
με την περιοχή που πρόκειται να ποτιστεί. 
Ελέγξτε την ακτίνα, τη γωνία, καθώς και 
άλλες σημαντικές ρυθμίσεις με εύκολα 
προσβάσιμους διακόπτες.

Εύκολη επέκταση
Αρκετά ποτιστικά μπορούν να συνδεθούν στη 
σειρά. Απλά επεκτείνετε τα ποτιστικά με έξτρα 
λάστιχα και συνδέσμους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

(6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
MASTERCONTROL

Προγραμματιστής που εκτός από την πολύ μεγάλη 
διάρκεια ποτίσματος που παρέχει, μπορεί να ελέγχει έως 
και 6 γραμμές ποτίσματος (σε συνδυασμό με τον Αυτόματο 
Διανομέα Ποτίσματος). - Κύκλοι ποτίσματος ανά ημέρα: 
6 - Διάρκεια ποτίσματος: 0h 1min - 9h 59min - Συχνότητα 
ποτίσματος: κάθε 24 ώρες, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ή 7η μέρα ή 
συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

114,00€

(3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
SELECTCONTROL

Καινοτόμος Προγραμματιστής με 5 προεπιλεγμένες 
προτάσεις ποτίσματος, οι οποίες μπορούν και να 
προσαρμοστούν ανάλογα με τα φυτά και τις ανάγκες τους - 
Κύκλοι ποτίσματος ανά ημέρα: 3 - Διάρκεια ποτίσματος: 0h 
1min - 2h 59min - Συχνότητα ποτίσματος: κάθε 24 ώρες, 
κάθε 2η, 3η ή 7η μέρα.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

64,50€

(8) ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Σε συνδυασμό με τους 
Προγραμματιστές MASTERCONTROL 
και MASTERCONTROL SOLAR, 
μπορείτε να ποτίζετε από 2 έως 
και 6 περιοχές του κήπου σας με 
ανεξάρτητο πρόγραμμα στην κάθε 
μία. Διαθέτει και περιλαμβάνει πέντε 
Ρακόρ και τρεις Τάπες.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

72,90€

(9) ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΟ
Για σύνδεση με προγραμματιστές 
αυτόματου ποτίσματος. Τοποθετείται 
στο έδαφος, δίπλα στα φυτά και 
μετρά ηλεκτρονικά, μακροπρόθεσμα 
και αξιόπιστα τις διακυμάνσεις 
της θερμοκρασίας στο χώμα. Όταν 
το έδαφος είναι επαρκώς υγρό, η 
αυτόματη άρδευση δεν ενεργοποιείται 
ή διακόπτεται εάν βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Το επιθυμητό επίπεδο 
υγρασίας μπορεί να ρυθμιστεί και έχει 
καλώδιο μήκους 5 Μ.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

51,90€

(10) ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΡΟΧΗΣ

Για σύνδεση με προγραμματιστές 
αυτόματου ποτίσματος. Με τον 
Αισθητήρα Βροχής η άρδευση δεν 
ξεκινά ή διακόπτεται όταν βρέχει. 
Ηλεκτρονική-οπτική λειτουργία για 
γρήγορη αντίδραση στην περίπτωση 
βροχόπτωσης. Διαθέτει καλώδιο 
μήκους 5 Μ.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

39,50€

(1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
EASYCONTROL

Πανεύκολος στη χρήση Προγραμματιστής ποτίσματος - 
Κύκλοι ποτίσματος ανά ημέρα: 3 - Διάρκεια ποτίσματος: 
0h 2min - 1h 0min - Συχνότητα ποτίσματος: κάθε 24 
ώρες, κάθε 2η, 3η ή 7η μέρα - Σύνδεση με αισθητήρα: Ναι 
- Σπείρωμα: Για βρύσες με σπείρωμα 26.5 ΜΜ (3/4") και 
33.3 ΜΜ (1") - Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar. 

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

47,50€
(4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
MULTICONTROL

Προγραμματιστής με δυνατότητα μεγάλης διάρκειας
ποτίσματος - Κύκλοι
ποτίσματος ανά ημέρα: 3 - Διάρκεια ποτίσματος: 0h 1min
- 7h 59min - Συχνότητα ποτίσματος: κάθε 8, 12, 24 ώρες ή
κάθε 2η, 3η, 7η μέρα ή ανεξάρτητη επιλογή ημέρας.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

97,50€

(2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
FLEXCONTROL

Προγραμματιστής με μεγάλη ευελιξία στον καθορισμό του 
προγράμματος ποτίσματος - Κύκλοι ποτίσματος ανά ημέρα: 
3 - Διάρκεια ποτίσματος: 0h 1min - 1h 59min - Συχνότητα 
ποτίσματος: κάθε 2η, 3η μέρα ή ανεξάρτητη επιλογή 
ημερών ποτίσματος.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

56,90€
(5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
MULTICONTROL DUO

Προγραμματιστής με δυνατότητα μεγάλης διάρκειας 
ποτίσματος, πολλές επιλογές και δύο εξόδους - Κύκλοι 
ποτίσματος ανά ημέρα: 3 - Διάρκεια ποτίσματος: 0h 1min 
- 3h 59min - Συχνότητα ποτίσματος: κάθε 8, 12, 24 ώρες ή 
κάθε 2η, 3η, 7η μέρα.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

124,00€
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Ελέγξτε πολλές συσκευές ποτίσματος 
στον κήπο σας με έναν διανομέα νερού
Σε συνδυασμό με έναν Αυτόματο Διανομέα 
Ποτίσματος, οι προγραμματιστές ποτίσματος 
μπορούν να ελέγξουν έως και έξι περιοχές 
του κήπου και αυτόματα να τις ποτίσουν τη 
μία μετά την άλλη (μόνο σε συνδυασμό με τον 
Προγραμματιστή Ποτίσματος MasterControl της 
GARDENA).

Κορυφαίας ποιότητας 
Προγραμματιστές Ποτίσματος της 
GARDENA από το 1985
Βολική λειτουργία, απόδοση υψηλής 
ποιότητας και συνεχείς καινοτομίες 
διαχωρίζουν την GARDENA  
από τον ανταγωνισμό και καθιστούν τους 
Προγραμματιστές Ποτίσματος GARDENA 
τους καλύτερους στην Ευρώπη. 

Προγραμματιστές Ποτίσματος
Εύκολος στη χρήση προγραμματιστής ποτίσματος 
για προεπιλεγμένο ή αυτόματο πότισμα

Εξοικονόμηση νερού με τεχνολογία 
αισθητήρων
Συνδέστε ένα υγρασιόμετρο εδάφους ή έναν 
αισθητήρα βροχής με τον Προγραμματιστή 
Ποτίσματος, για τη διακοπή ή την πρόληψη 
του αυτόματου ποτίσματος όταν το έδαφος 
είναι αρκετά υγρό ή όταν έχει αρχίσει να 
βρέχει. Εξοικονομεί νερό, ποτίζοντας τον 
κήπο σας μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Εύκολη και διαισθητική λειτουργία για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στον κήπο

Μήπως θα πρέπει να έχετε τον νου σας στον κήπο ενώ είστε μακριά σε διακοπές; Με τους Προγραμματιστές Ποτίσματος της GARDENA θα 
έχετε τον απόλυτο έλεγχο όπου κι αν είστε, όποτε θέλετε. 

Οι Προγραμματιστές Ποτίσματος της GARDENA θέτουν νέα πρότυπα στην εύκολη λειτουργία και προσφέρουν πολλαπλές επιλογές 
προγραμματισμού. Συνδέστε τον προγραμματιστή με τη βρύση και ελέγξτε μία ή περισσότερες συσκευές ποτίσματος στον κήπο σας. Όλα τα 
μοντέλα είναι απλά στη χρήση και δεν είναι αναγκαίος κανένας περίπλοκος προγραμματισμός. Διαθέτουν αποσπώμενη οθόνη για εύκολη χρήση.
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ΓΑΝΤΙΑ

(1) ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
XS, S, M

Πρακτικά και άνετα γάντια για 
εργασίες στον κήπο όπως: 
περιποίηση, τσουγκράνισμα, 
κλάδεμα και σκούπισμα. Με 
αντιολισθητική επίστρωση και 
ειδικά επεξεργασμένες άκρες 
δαχτύλων για πλήρη έλεγχο 
κινήσεων. Διαθέτουν βαμβακερό 
ύφασμα που επιτρέπει στα χέρια 
να αναπνέουν χωρίς να ιδρώνουν 
- Μέγεθος XS, S, M.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 00201-20, 00202-20, 00203-20 

5,50€

(2) ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ
S, M, L, XL

Γάντια κήπου για απαιτητικές 
εργασίες σε περιοχές με υγρασία. 
Με αντιολισθητική επίστρωση 
λάτεξ για τέλειο κράτημα, ενώ 
ταυτόχρονα τα χέρια παραμένουν 
στεγνά και καθαρά ακόμα και 
κατά τη φύτευση σε νωπό χώμα. 
Ειδική ενίσχυση στις άκρες των 
δαχτύλων για προστασία από 
τη βρωμιά και ύφασμα από 
ελαστικό πλεκτό υλικό για τέλεια 
εφαρμογή, άνεση και διαπνοή - 
Μέγεθος S, M, L, XL.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 00205-20, 00206-20, 00207-20, 00208-20

 6,50€

(3) ΓΑΝΤΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
S, L

Γάντια για εργασίες με νερό, 
όπως π.χ. καθαρισμό δεξαμενών 
και αντλιών, ξέπλυμα δοχείων 
κομπόστ κ.τ.λ. Για καθαρά χέρια 
ακόμα και κατά την επαφή 
με νερό και βρωμιά, χάρη 
στην ισχυρή αντιολισθητική 
και αδιάβροχη επίστρωση. 
Με βαμβακερή επένδυση για 
επιπλέον άνεση στην εφαρμογή - 
Μέγεθος S, L.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 00209-20, 00210-20 

11,30€

(4) ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
M, L, XL
Γάντια με καινοτόμα επένδυση 
στο εσωτερικό των δαχτύλων, 
για απόλυτα σταθερό κράτημα 
των εργαλείων. Αντικραδασμικά 
μαξιλαράκια στις παλάμες 
που προσφέρουν άνεση και 
μείωση των επιδράσεων 
χρήσης μηχανημάτων. Ειδικά 
διαμορφωμένος αντίχειρας για 
τέλεια εφαρμογή και ασφαλές 
κράτημα. Κατασκευασμένα 
από ειδικό διαπνέον υλικό 
κατά του ιδρώτα και με ισχυρό 
ρυθμιζόμενο κούμπωμα στον 
καρπό για προστασία από σκόνη 
και τραυματισμούς - Μέγεθος 
M, L, XL.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 00213-20, 00214-20, 00215-20 

17,99€

(5) ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
S, L.
Γάντια για την προστασία των 
χεριών σας από τσιμπήματα, 
γραντζουνιές και άλλους 
τραυματισμούς. Είναι ενισχυμένα 
στα σημεία των δαχτύλων 
που εκτίθενται περισσότερο 
σε αγκάθια και κοφτερά 
κλαδιά. Με ειδικό ανθεκτικό 
υλικό πάνω και κάτω από τις 
παλάμες, καθώς και στους 
καρπούς για τις περιπτώσεις 
που χρειάζεται να κουβαλήσετε 
π.χ. ξύλα ή αγκαθωτά κλαδιά. 
Κατασκευασμένα από υλικό που 
αφήνει το δέρμα να αναπνέει 
ώστε να μην ιδρώνουν τα χέρια 
σας - Μέγεθος S, L.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 00216-20, 00218-20 

19,99€

KΩΔ.: 00205-20, 00206-20, 00207-20, 00208-20

KΩΔ.: 00209-20, 00210-20

KΩΔ.: 00201-20, 00202-20, 00203-20

1

KΩΔ.: 00216-20, 00218-20

5

2

KΩΔ.: 00213-20, 00214-20, 00215-20
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Γάντια
Πρακτικά γάντια για κηπουρική

Προστατευμένα χέρια για κάθε εργασία στον κήπο σας

Γάντια γενικής χρήσης για να κρατήσουν τα χέρια σας προστατευμένα σε κάθε εργασία στον κήπο. Όλα τα γάντια της GARDENA  
είναι φτιαγμένα από υψηλής ποιότητας μη τοξικά υλικά και σχεδιασμένα για κάθε χρήση. Όλα τα γάντια πλένονται στους 30° C.

Άνεση
Όπου υπάρχει δουλειά και ιδρώτας με την ανάγκη για άνεση την ίδια στιγμή, η GARDENA 
προσφέρει ανθεκτικά και άνετα υφάσματα, υλικά υψηλής ποιότητας και αντιολισθητική 
επιφάνεια.

Υψηλή ασφάλεια
Τα μαξιλαράκια στις παλάμες των Γαντιών για Εργαλεία απορροφούν τους κραδασμούς,  
ενώ η ενίσχυση γύρω από τα δάχτυλα προσφέρει περισσότερη προστασία.  
Επιπλέον, η αντιολισθητική εσωτερική επιφάνεια σας παρέχει τη δυνατότητα να κρατάτε  
το κάθε εργαλείο εργασίας με σταθερότητα και ασφάλεια. Τα διαπνέοντα υλικά από τα οποία 
είναι φτιαγμένα όλα τα γάντια εγγυώνται άνεση και λειτουργικότητα. 

Γάντια κηπουρικής για άνεση και προστασία
Η άψογη εφαρμογή, το σταθερό κράτημα και τα αεριζόμενα μη-τοξικά υλικά κάνουν τα γάντια 
κήπου της GARDENA εξαιρετικά άνετα και ασφαλή. Σε πολλές εργασίες κηπουρικής τα χέρια 
θα πρέπει να προστατεύονται. Η GARDENA έχει το σωστό γάντι για κάθε χρήση στον κήπο.  
Ο σχεδιασμός και η επιλογή των υλικών προσφέρουν γάντια που προορίζονται για να καλύψουν 
την κάθε σας ανάγκη. Η άψογη εφαρμογή προσφέρει άνεση και προστασία των χεριών.
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(1) ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ 
ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 18 MM CLASSIC S

Ιδανικό για μικρού και μεσαίου μεγέθους 
ξερά κλαδιά. Η επάνω λεπίδα της υπό 
γωνία κεφαλής φέρει αντικολλητική 
επίστρωση και έχει τροχιστεί με ακρίβεια. 
Με εργονομικές λαβές και μαλακό πλαστικό 
στην πάνω λαβή για άνετο κράτημα, 
κλείδωμα ασφαλείας και εγγύηση 25 χρόνια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

12,99€

(5) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 
24 MM COMFORT (BYPASS) S-XL

Ιδανικό για κοπή με ακρίβεια αναρριχητικών 
φυτών, λουλουδιών, νεαρών βλαστών 
και χλωρών ξύλων. Χάρη στο άνοιγμα 
μεταβλητού μεγέθους της λαβής μπορεί 
να ρυθμιστεί μεμονωμένα στο μέγεθος 
του χεριού ώστε να εφαρμόζει άνετα και 
εργονομικά. Διαθέτει κόπτη σύρματος και 
εγκοπή για την απομάκρυνση των χυμών 
των φυτών. Με εργονομικές λαβές με 
μαλακό πλαστικό, κλείδωμα ασφαλείας και 
εγγύηση 25 χρόνια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

28,99€

(4) ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ 
ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 23 MM COMFORT M

Ιδανικό για την κοπή ξερών μικρών και 
μεγαλύτερων κλαδιών. Λεπίδες που έχουν 
τροχιστεί με ακρίβεια και αντικολλητική 
επίστρωση στην πάνω λεπίδα, η 
οποία εξασφαλίζει καθαρές κοπές. Με 
εργονομικές λαβές με μαλακό πλαστικό για 
άνετο κράτημα, κλείδωμα ασφαλείας και 
εγγύηση 25 χρόνια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

21,99€

(2) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 
20 MM CLASSIC (BYPASS) S

Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών, νεαρών 
βλαστών και χλωρών κλαδιών. Οι λεπίδες της 
υπό γωνίας κεφαλής φέρουν αντικολλητική 
επίστρωση και έχουν τροχιστεί με ακρίβεια. 
Διαθέτει κόπτη σύρματος και εγκοπή για την 
απομάκρυνση των χυμών των φυτών. Με 
εργονομικές λαβές και μαλακό πλαστικό στην 
πάνω λαβή για άνετο κράτημα, κλείδωμα 
ασφαλείας και εγγύηση 25 χρόνια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

13,50€

(6) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΛΑΒΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 25 
MM COMFORT (BYPASS) L

Ιδανικό για την κοπή μεγαλύτερων 
σε διάμετρο νεαρών βλαστών και 
χλωρών ξύλων. Διαθέτει εγκοπή για την 
απομάκρυνση των χυμών των φυτών. Με 
δυνατές εργονομικές λαβές από αλουμίνιο 
υψηλής ποιότητας και μαλακό πλαστικό για 
άνετο κράτημα, κλείδωμα ασφαλείας και 
εγγύηση 25 χρόνια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

34,99€

(3) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 
22 MM CLASSIC (BYPASS) S-M

Ιδανικό για άνετο κόψιμο αναρριχητικών 
φυτών και χλωρών κλαδιών. Διαθέτει  
2 θέσεις ανοίγματος των λαβών, κόπτη 
σύρματος και εγκοπή για την απομάκρυνση 
των χυμών των φυτών. Με εργονομικές 
λαβές και μαλακό πλαστικό στην πάνω λαβή 
για άνετο κράτημα, κλείδωμα ασφαλείας και 
εγγύηση 25 χρόνια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

14,99€

(7) ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 22 MM 
COMFORT

Ισχυρό κλαδευτήρι με καστάνια, για την 
κοπή χοντρών μικρών και μεγάλων κλαδιών 
εξαιρετικά εύκολα και εργονομικά. Ο 
μηχανισμός της καστάνιας αναγνωρίζει την 
ανάγκη για μεγαλύτερη δύναμη ώστε ακόμα 
και τα πιο γερά κλαδιά να κοπούν το ίδιο 
εύκολα και άνετα και αυξάνει τη δύναμη κοπής 
έως 150%. Με δυνατές εργονομικές λαβές 
από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και μαλακό 
πλαστικό για άνετο κράτημα, κλείδωμα 
ασφαλείας και εγγύηση 25 χρόνια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

41,30€

(8) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ BP 50 PREMIUM 
ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 24 MM (BYPASS)

Πολύ ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτήρι 
εξαιρετικής ποιότητας. Διαθέτει ακόνισμα 
ακριβείας για καθαρό και ακριβές κόψιμο. 
Η επάνω λεπίδα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, με τρόχισμα ακριβείας και μπορεί 
να αντικατασταθεί, ενώ η κάτω είναι 
σφυρήλατη και μπορεί να ακονιστεί ξανά. 
Οι λαβές του είναι κατασκευασμένες από 
υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και μαλακό 
πλαστικό. Έχει κλείδωμα ασφαλείας και 25 
χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

48,90€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

2

KΩΔ.: 08854-20

3

KΩΔ.: 08857-20

5

KΩΔ.: 08905-20

KΩΔ.: 08903-20

6

KΩΔ.: 08906-20

7

KΩΔ.: 08798-20

8

KΩΔ.: 08702-20

1

KΩΔ.: 08855-20

4

9

KΩΔ.: 08705-20

(9) ΠΑΝΚΟΦΤΗΣ XL
Εύχρηστο και πρακτικό ψαλίδι για όλες τις χρήσεις, για το σπίτι ή τα χόμπι. Ιδανικό για χαρτί, ταπετσαρίες, 
δέρμα, υφάσματα και σπάγκο. Μπορεί να κάνει ιδιαίτερα μεγάλες και με ακρίβεια κοπές. Οι ειδικά 
τροχισμένες λεπίδες από ανοξείδωτο χάλυβα είναι ανθεκτικές στη σκουριά. Εργονομική σχεδίαση των λαβών 
με μαλακά πλαστικά για άνετο χειρισμό. Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων και είναι κατάλληλο τόσο 
για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες. Συνολικό μήκος 210mm.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

17,50€

ΠΑΝΚΟΦΤΕΣ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 25

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 25
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Κλαδευτήρια Xειρός
Η σωστή επιλογή για την κοπή λουλουδιών, θάμνων και κλαδιών

Εργονομία, ποιοτικά υλικά και ελαφρύς σχεδιασμός για το καλύτερο αποτέλεσμα κοπής

Τα Κλαδευτήρια της GARDENA είναι όλα ισχυρά, μακράς διάρκειας και ελαφριά, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση κοπής. Κατασκευασμένα 
από υλικά υψηλής ποιότητας και εξοπλισμένα με τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα κλαδευτήρια προσφέρουν ένα ξεκούραστο και ακριβές 
αποτέλεσμα κοπής. Η άριστη εργονομία τους και η ασφάλεια που προσφέρουν, σε συνδυασμό με τον κομψό σχεδιασμό τους, εξασφαλίζουν μια 
μοναδική εμπειρία κοπής στον κήπο σας.

25 χρόνια εγγύηση, ποιότητα υλικών και λειτουργικός σχεδιασμός

Τα Κλαδευτήρια GARDENA κόβουν με ακρίβεια, είναι ισχυρά και θα κάνουν το κλάδεμα στον κήπο σας εύκολο και γρήγορο.ΧΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 25

Ακμονοειδή Κλαδευτήρια – ιδανικά  
για σκληρά, ξηρά ξύλα
Η άνω λεπίδα είναι στενότερη και πιο κοφτερή.  
Η μεγάλη λεπίδα “αμόνι” διανέμει την πίεση  
και συγκρατεί το κλαδί, ώστε να αποφεύγεται  
η καταστροφή ή η σύνθλιψη του φλοιού. Μία κυρτή 
κεφαλή ή μία περιστρεφόμενη λεπίδα “αμόνι” 
προσφέρουν ευκολότερο τρόπο κοπής κοντά στην 
άρθρωση.

Κλαδευτήρια Κυρτής Λεπίδας – ιδανικά  
για λουλούδια και νωπά ξύλα
Και οι δύο λεπίδες διεισδύουν ταυτόχρονα στο 
κλαδί. Πραγματοποιούν κόψιμο "τραβήγματος", 
το οποίο γίνεται εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια, 
χωρίς να αφήνουν σημάδια πίεσης στο ξύλο.  
Τα κλαδιά κόβονται πολύ κοντά στον κορμό, χωρίς 
να μένουν άκρες που εμποδίζουν τη ροή των 
χυμών των δέντρων.
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ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

KΩΔ.: 08776-20 KΩΔ.: 08779-20

KΩΔ.: 08777-20KΩΔ.: 08775-20

1 5

42

3

KΩΔ.: 08771-20

(1) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 480 Β CLASSIC ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 30 MM (BYPASS)
(2) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 680 Β CLASSIC ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 35 MM (BYPASS)

Ιδανικά για κοπή χλωρών ξύλων. Χάρη στην επάνω αντικολλητική λεπίδα με το τρόχισμα ακριβείας και τη μελετημένη γεωμετρία κοπής για τέλεια μετάδοση της δύναμης χωρίς κόπο 
μπορoύν να πραγματοποιήσουν άριστες και καθαρές κοπές. Εργονομικά σχεδιασμένες ατσάλινες χειρολαβές με ειδική στήριξη για τα χέρια και μαλακά πλαστικά για άνετο κράτημα. 
Διαθέτουν αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών και έχουν 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 08776-20 27,99€ KΩΔ.: 08775-20 33,50€
(3) ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 500 ΑL COMFORT ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 35 MM
Πολυβραβευμένο κλαδευτήρι με μόλις 600 GR βάρος, πανεύκολο στη χρήση και πολύ ισχυρό. Ιδανικό για σκληρά και ξερά κλαδιά. Χάρη στην πατενταρισμένη μετάδοση της κίνησης 
με γρανάζι, παρέχει 38% περισσότερη δύναμη κατά την κοπή. Η επάνω αντικολλητική λεπίδα με το τρόχισμα ακριβείας και τη μελετημένη γεωμετρία κοπής για τέλεια μετάδοση 
της δύναμης χωρίς κόπο μπορεί να πραγματοποιήσει άριστες και καθαρές κοπές. Η κάτω ακμονοειδής λεπίδα μπορεί να αντικατασταθεί. Πανάλαφρες εργονομικές χειρολαβές, με 
πλαστική επικάλυψη για ξεκούραστη εργασία. Διαθέτει αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών και έχει 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

31,99€
(5) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 650BT 
COMFORT ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 42MM (BYPASS)

Ιδανικό για την εύκολη και καθαρή κοπή χλωρών κλαδιών σε ύψος. Οι αλουμινένιες 
τηλεσκοπικές χειρολαβές ρυθμίζονται από 650 έως 900 MM. Οι κυρτές αντικολλητικές 
λεπίδες με το τρόχισμα ακριβείας προσφέρουν εξαιρετικά εύκολη και καθαρή κοπή, 
καθώς συγκρατούν το κλαδί σταθερά ανάμεσά τους. Εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές 
με ειδική στήριξη για τα χέρια και μαλακά πλαστικά για άνετο κράτημα. Διαθέτει 
αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών και έχει 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

51,90€

(4) ΑΚΜΟΝΟΕΙΔΕΣ ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 
760 Α COMFORT ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 42 MM

Κλαδευτήρι με ιδιαίτερα ομαλή κοπή, κατάλληλο για σκληρά και ξερά κλαδιά. Χάρη 
στο σύστημα μετάδοσης της δύναμης με γρανάζι, η δύναμη που απαιτείται είναι κατά 
40% λιγότερη, κάνοντας έτσι την εργασία πολύ ξεκούραστη. Οι αντικολλητικές λεπίδες 
με το τρόχισμα ακριβείας μπορούν να αντικατασταθούν. Οι εργονομικά σχεδιασμένες 
χειρολαβές με τα μαλακά πλαστικά προσφέρουν μεγάλη άνεση. Διαθέτει 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

52,90€
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Kλαδευτήρια Μακριών Χειρολαβών
Κάνουν τη διαφορά με κάθε κοπή που κάνετε
Εργονομία, ποιοτικά υλικά και ελαφρύς σχεδιασμός για το καλύτερο αποτέλεσμα κοπής

Τα Κλαδευτήρια Μακριών Χειρολαβών της GARDENA είναι όλα ισχυρά, μακράς διάρκειας και ελαφριά, προσφέροντας την καλύτερη απόδοση 
κοπής. Κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας, είναι εξοπλισμένα με τα πιο καινοτόμα χαρακτηριστικά, προσφέροντας ένα ξεκούραστο 
αποτέλεσμα κοπής. Η βέλτιστη εργονομία τους και η ασφάλεια που προσφέρουν σε συνδυασμό με τον κομψό σχεδιασμό τους εξασφαλίζουν 
μια εμπειρία κοπής στον κήπο σας.

Τα Κλαδευτήρια GARDENA έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στη Γερμανία με τα πλέον ανθεκτικά και δοκιμασμένα υλικά 
και την εγγύηση της πολυετούς εμπειρίας μας.

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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Κλαδευτήρια Κυρτής Λεπίδας - 
Ιδανικά για νωπά ξύλα
Και οι δύο λεπίδες διεισδύουν ταυτόχρονα 
στο κλαδί. Πραγματοποιούν κόψιμο 
"τραβήγματος", το οποίο γίνεται εύκολα 
και με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να αφήνουν 
σημάδια πίεσης στο ξύλο. Τα κλαδιά 
κόβονται πολύ κοντά στον κορμό, χωρίς  
να μένουν άκρες που εμποδίζουν τη ροή 
των χυμών των δέντρων.

Ακμονοειδή Κλαδευτήρια -  
Ιδανικά για σκληρά, ξηρά ξύλα
Η άνω λεπίδα είναι στενότερη και πιο κοφτερή. 
Η μεγάλη λεπίδα “αμόνι” διανέμει την πίεση 
και συγκρατεί το κλαδί, ώστε να αποφεύγεται 
η καταστροφή ή η σύνθλιψη του φλοιού. Μία 
κυρτή κεφαλή ή μία περιστρεφόμενη λεπίδα 
“αμόνι” προσφέρουν ευκολότερο τρόπο κοπής 
κοντά στην άρθρωση.
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(3) ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 
CLASSIC 540 FSC
Για εξαιρετικά ομαλό και αποτελεσματικό ψαλίδισμα του 
φράχτη χάρη στις δυνατές, κυματοειδείς αντικολλητικές 
λεπίδες, οι οποίες φέρουν και ενσωματωμένο κόπτη 
κλαδιών. Το μήκος των λεπίδων είναι 23 CM, ενώ το 
συνολικό μήκος του ψαλιδιού είναι 54 CM. Άνετη χρήση 
με τις εργονομικά σχεδιασμένες λαβές από ξύλο με 
πιστοποίηση FSC. Με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

26,99€

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ KΟΝΤΑΡΙ

(2) ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 
CLASSIC 510 FSC ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ 
ΛΕΠΙΔΕΣ
Κατάλληλο για σχήματα ακριβείας χάρη στις κοντές, 
δυνατές και ίσιες γαλβανιζμένες λεπίδες, οι οποίες φέρουν 
και ενσωματωμένο κόπτη κλαδιών. Το μήκος των λεπίδων 
είναι 20 CM, ενώ το συνολικό μήκος του ψαλιδιού είναι 51 
CM. Άνετη χρήση με τις εργονομικά σχεδιασμένες λαβές 
από ξύλο με πιστοποίηση FSC. Με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

29,99€
(4) ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ COMFORT 570

Για ξεκούραστη και άνετη εργασία σε κάθε περίπτωση 
κοπής. Οι χειρολάβες με τα ενσωματωμένα επιθέματα τζελ 
(Technogel®) εγγυώνται τη βέλτιστη απορρόφηση των 
κραδασμών, όπως και τα πρόσθετα, ενδιάμεσα μαλακά 
πλαστικά μέρη. Με μικρό βάρος μόλις 690 GR και ίσιες
λεπίδες με αντικολλητική επίστρωση. Το μήκος των 
λεπίδων είναι 20 CM, ενώ το συνολικό μήκος του ψαλιδιού 
είναι 57 CM. Με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

48,50€

(5) ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
COMFORT 700T
Κατάλληλο για την κοπή μεγαλύτερων και ψηλότερων 
φραχτών. Οι λαβές αλουμινίου είναι τηλεσκοπικές κατά 
20 CM, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις. Διαθέτει κυματοειδείς αντικολλητικές λεπίδες 
με ενσωματωμένο κόπτη κλαδιών. Το μήκος των λεπίδων 
είναι 25 CM, ενώ το συνολικό μήκος του ψαλιδιού είναι 
από 70 έως 90 CM. Με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

55,90€

3
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KΩΔ.: 00392-20

KΩΔ.: 00391-20KΩΔ.: 00397-20

KΩΔ.: 00394-20

(1) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΕ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 
STARCUT 410 BL COMFORT ΓΙΑ 
ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 32 MM - ΜΗΚΟΣ 
2,30 - 4,10 Μ

Μπορεί να φτάσει παντού, επιτρέποντας 
την εύκολη κοπή κλαδιών ή ακόμα και 
πυκνών θάμνων σε απόσταση περίπου 
6,5 Μ. Η εξαιρετικά ελαφριά και στενή 
κεφαλή κοπής επιτρέπει την άνετη και 
στοχευμένη κοπή, ενώ το εσωτερικό 
σχοινί τραβήγματος αποτρέπει το 
μπλέξιμο σε περιορισμένους χώρους. 
Η γωνία κοπής μπορεί να ρυθιστεί έως 
200°. Το ειδικό σχήμα της αντικολλητικής 
λεπίδας με τρόχισμα ακριβείας κρατά τα 
κλαδιά στη θέση τους κατά την κοπή. Η 
γραναζωτή κίνηση εξοικονομεί ενέργεια 
και προσφέρει μεγαλύτερη ισχύ. Διαθέτει 
λαβή έλξης με αντιολισθητικό τερματικό 
αναστολέα και μια πρόσθετη λαβή 
σχήματος "Τ" για ακόμα μεγαλύτερο 
εύρος κίνησης. Με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

103,00€

1 KΩΔ.: 08782-20

200°
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Τηλεσκοπικά Ψαλίδια Μπορντούρας 
για καλύτερη πρόσβαση
Το Ψαλίδι Μπορντούρας 700 έχει 
τηλεσκοπικές λαβές αλουμινίου που 
μπορούν να επεκταθούν κατά 20 εκ. και 
δίνουν ένα συνολικό ύψος μέχρι 90 εκ. 
Τα Τηλεσκοπικά Ψαλίδια Μπορντούρας 
ενδείκνυνται για ένα μεγαλύτερο φάσμα 
εφαρμογών και είναι ιδανικά για την κοπή 
μεγαλύτερων, ψηλότερων φρακτών.

Ευθεία λεπίδα για ακριβή διαμόρφωση
Ένα Ψαλίδι Μπορντούρας με ευθεία λεπίδα είναι 
ιδανικό για μεμονωμένες κοπές με ακρίβεια,  
π.χ. για το κλάδεμα ή τη διαμόρφωση  
ενός θάμνου.

Κυματιστή λεπίδα για εκτεταμένη κοπή
Ένα Ψαλίδι Μπορντούρας με κυματιστή 
λεπίδα είναι ιδανικό για εκτεταμένο κλάδεμα 
και διαμόρφωση, π.χ. ενός θάμνου. Τα 
κύματα της λεπίδας διασφαλίζουν ότι τα 
κλαδιά δεν ξεφεύγουν και ότι έχετε πάντα την 
καλύτερη γωνία κοπής.

Ψαλίδια Mπορντούρας
Για κοπή με το χέρι, κλάδεμα και διαμόρφωση φραxτών και θάμνων

Ισχυρά και αξιόπιστα για το καλύτερο αποτέλεσμα κοπής

Τα Ψαλίδια Μπορντούρας της GARDENA έχουν εργονομικό και ελαφρύ σχεδιασμό που εξασφαλίζει εύκολη και βολική χρήση με ακρίβεια στην 
κοπή. Με τα Ψαλίδια Μπορντούρας χειρός, μικροί ή ευαίσθητοι θάμνοι μπορούν εύκολα να κλαδευτούν ή ακόμα και να κουρευτούν σε σχήμα. 
Τα ψαλίδια αυτά διεισδύουν εύκολα σε σημεία όπου άλλα εργαλεία έχουν δυσκολία.

Τα Ψαλίδια Μπορντούρας μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τα υψηλότερης ποιότητας και δοκιμασμένα υλικά 
και την εγγύηση της πολυετούς εμπειρίας μας. Είμαστε τόσο σίγουροι για την αντοχή και την αξιοπιστία τους, γι’ αυτό 
και όλα τα Ψαλίδια Μπορντούρας της GARDENA έχουν 25 χρόνια εγγύηση.ΧΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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Κλαδευτήρια με Kοντάρι. 
Ασφαλής εργασία από το έδαφος 

Η σωστή επιλογή κάθε φορά που μια κοινή ψαλίδα κλαδέματος 
δεν είναι κατάλληλη για την εργασία

Τα Κλαδευτήρια με Κοντάρι της GARDENA προσφέρουν ελαφρύτερη και ευκολότερη κοπή  
σε δυσπρόσιτα σημεία, όπως πυκνοί θάμνοι και ψηλά δέντρα. Αποφύγετε τα ακροβατικά.  
Η μεγαλύτερη δυσκολία κατά την κοπή δέντρων είναι η πρόσβαση με χρήση σκάλας.  
Με τα Κλαδευτήρια με Κοντάρι της GARDENA μπορείτε να εργαστείτε με ασφάλεια και άνεση 
από το έδαφος. Με το τηλεσκοπικό κοντάρι, που σας παρέχει τη δυνατότητα αυξομείωσης 
του μήκους του, μπορείτε άνετα να φτάσετε τα ψηλά κλαδιά. Το έξυπνο σύστημα μετάδοσης 
κίνησης με γρανάζια προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στην κοπή. 
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KΩΔ.: 09833-20
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KΩΔ.: 09830-20

KΩΔ.: 09835-20

(3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ POWERCUT 700/65

Με εργονομική λαβή ErgoLine που ισορροπεί καλύτερα στα χέρια για μεγαλύτερη άνεση. 
Η υψηλής ποιότητας λεπίδα, κομμένη με λέιζερ, εξασφαλίζει αποτελεσματική, γρήγορη και 
καθαρή κοπή και διαθέτει προστατευτικό στο άκρο της για κοπή κοντά στο έδαφος. Διαθέτει 
επιπλέον το σύστημα ProZone, με μεγαλύτερα δόντια στο πίσω μέρος της λεπίδας που 
εμποδίζουν το μπλοκάρισμα από μεγαλύτερα κλαδιά. - Ισχύς: 700 W - Μήκος λεπίδας: 65 
CΜ - Άνοιγμα δοντιού: 27 ΜΜ - Βάρος: 3,7 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

169,00€

(4) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 
THS 500/48

Ελαφρύ και ιδανικό για την εύκολη και άνετη κοπή ψηλών φραχτών. 
Κατάλληλο για εργασία ύψους έως 3M. Η κεφαλή έχει δυνατότητα 
κλίσης για κοπή στις κορυφές. Με εργονομική λαβή για άνετο και 
ξεκούραστο κράτημα. - Ισχύς: 500 W - Μήκος λεπίδας: 48 CΜ - 
Άνοιγμα δοντιού: 25 ΜΜ - Βάρος: 4,1 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

133,00€

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

(2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ COMFORTCUT 550/50
Με εργονομική λαβή ErgoLine που ισορροπεί καλύτερα στα χέρια για μεγαλύτερη 
άνεση. Η υψηλής ποιότητας λεπίδα, κομμένη με λέιζερ, εξασφαλίζει αποτελεσματική, 
γρήγορη και καθαρή κοπή και διαθέτει προστατευτικό στο άκρο της για κοπή κοντά στο 
έδαφος. - Ισχύς: 550 W - Μήκος λεπίδας: 50 CΜ - Άνοιγμα δοντιού: 27 ΜΜ - Βάρος: 
3,5 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

129,00€

3

KΩΔ.: 08883-20

4

(1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ EASYCUT 420/45

Με εργονομική λαβή η οποία διαθέτει μεγάλο διακόπτη λειτουργίας για εύκολη κι 
ασφαλή εκκίνηση σε κάθε κόψιμο. Η λεπίδα εξασφαλίζει αποτελεσματική, γρήγορη και 
καθαρή κοπή και διαθέτει προστατευτικό στο άκρο της για κοπή κοντά στο έδαφος. - 
Ισχύς: 420 W - Μήκος λεπίδας: 45 CΜ - Άνοιγμα δοντιού: 18 ΜΜ - Βάρος: 2,6 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

64,90€

KΩΔ.: 06001-20 / 06002-20

5, 6

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
(5) ΤΣΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ CUT & COLLECT EASYCUT
(6) ΤΣΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ CUT & COLLECT COMFORTCUT/
POWERCUT
Υφασμάτινη τσάντα συλλογής για τα ηλεκτρικά ψαλίδια μπορντούρας. Εύκολη 
προσαρμογή ανάλογα με το μήκος της λεπίδας, σταθερό πλαίσιο για άνετο 
χειρισμό και εύκολο άδειασμα. - Χωρητικότητα: 20l - Βάρος: 460gr

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς  προτεινόμενη τιμή προσφοράς

KΩΔ.: 06001-20 29,90€ KΩΔ.: 06002-20 32,90€
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Κορυφαίος χειρισμός
Εύχρηστο και βολικό με δυνατότητα 
πραγματοποίησης κοπής  
σε μέγιστη απόσταση 3 μέτρων. 
Για την αποτελεσματική κοπή των 
ψηλών θάμνων με ασφάλεια από το 
έδαφος.

Ανθεκτικά και ισχυρά
Η πηγή ενέργειας για τα 
Μπορντουροψάλιδα Μπαταρίας 
της GARDENA είναι η νέα 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου. Έχει μεγάλη 
διάρκεια λειτουργίας, δείκτες 
κατάστασης φόρτισης και είναι 
επίσης κατάλληλη για πολλά άλλα 
προϊόντα μπαταρίας GARDENA.

Είναι θέμα άνεσης!
Τα Μπορντουροψάλιδα της 
GARDENA έχουν εργονομικά 
σχεδιασμένες χειρολαβές και 
εγγυώνται άνετη εργασία τόσο 
για αριστερόχειρες όσο και για 
δεξιόχειρες. Τα προϊόντα είναι 
ελαφριά και έχουν έξυπνες 
λειτουργίες για να υποστηρίξουν 
εργονομικές θέσεις εργασίας για 
όλα τα είδη εφαρμογών.

Η καλύτερη εργονομικά 
θέση εργασίας
Η ανακλινόμενη κεφαλή σάς 
επιτρέπει να κόψετε εύκολα 
τις κορυφές των θάμνων.

Mπορντουροψάλιδα
Καλλωπισμένοι θάμνοι χωρίς σκληρή δουλειά

Καινοτόμο και ισχυρό

Για τους μεγάλους αλλά και τους μικρούς κήπους, ένα ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.  
Τα Ηλεκτρικά Μπορντουροψάλιδα και τα Μπορντουροψάλιδα Μπαταρίας της GARDENA είναι ισχυρά εργαλεία που σας βοηθούν να επιτύχετε  
τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής. Επειδή είναι εργονομικά σχεδιασμένα, τα μπορντουροψάλιδα εγγυώνται άνετη εργασία τόσο για 
αριστερόχειρες όσο και για δεξιόχειρες. Τα βελτιστοποιημένα σχήματα λεπίδων εξασφαλίζουν αποτελεσματική, γρήγορη και καθαρή κοπή.  
Ένα προστατευτικό που βρίσκεται στο άκρο της λεπίδας εγγυάται την προστασία και την ασφάλειά σας, αποτρέποντας την επαφή  
της λεπίδας κοπής με το έδαφος, όταν πραγματοποιείτε κοπή κοντά σε αυτό.

KΩΔ.: 09851-20 KΩΔ.: 08895-20
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(7) ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(LI-ION) ACCUCUT

Μικρό και εύχρηστο, ιδανικό για εύκολη 
διαμόρφωση και κούρεμα θάμνων. 
Περιλαμβάνεται κάλυμμα λεπίδας και φορτιστής 
μπαταρίας. - Μήκος λεπίδας: 12 CM - Χρόνος 
λειτουργίας: 40 MIN - Βάρος: 0,62 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

60,99€

(8) ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (LI-ION)  
ACCU COMFORTCUT

Ιδανικό για εύκολη διαμόρφωση και κούρεμα θάμνων. Με οθόνη 
LED για προβολή της κατάστασης της μπαταρίας. Άνετη λαβή της 
οποίας η κλίση ρυθμίζεται για βέλτιστη προσαρμογή στη φυσική 
θέση του χεριού. Περιλαμβάνεται κάλυμμα λεπίδας και φορτιστής 
μπαταρίας. Μπορεί να προστεθεί κοντάρι για ακόμα πιο άνετη 
κοπή. - Μήκος λεπίδας: 18 CM - Χρόνος λειτουργίας: 90 MIN - 
Βάρος: 0,95 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

83,90€

(9) ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(NIMH) ACCU EASYCUT 42

Ελαφρύ, και ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών 
φραχτών. Με εργονομική λαβή, και λεπίδα που 
εξασφαλίζει αποτελεσματική, γρήγορη και καθαρή κοπή, 
η οποία διαθέτει προστατευτικό στο άκρο της. Στη 
συσκευασία περιλαμβάνεται η μπαταρία κι ο φορτιστής. 
- Μήκος λεπίδας: 42 CΜ - Άνοιγμα δοντιού: 16 ΜΜ - 
Βάρος: 2,6 KG - Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

120,00€

KΩΔ.: 08872-20

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
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ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

(1) ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ CLASSIC

Για κοπή της μπορντούρας γκαζόν με ακρίβεια. Εργονομικό σχήμα λαβής για άνετη κοπή. 
Διαθέτει ίσιες, επισκληρυμένες και γαλβανισμένες λεπίδες με προστασία από τη σκουριά. 
Ειδικό ρουλεμάν που επιτρέπει την ομοιόμορφη και δυνατή κοπή καθ' όλο το μήκος της 
λεπίδας. Πρακτικό κλείδωμα με το ένα χέρι και 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

14,99€

(2) ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ COMFORT
Για την ευέλικτη κοπή της μπορντούρας γκαζόν με ακρίβεια. Εργονομικό σχήμα λαβής 
με μαλακά πλαστικά στοιχεία για άνετη κοπή. Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° 
κεφαλή κοπής, τόσο οι δεξιόχειρες όσο και οι αριστερόχειρες μπορούν να εργαστούν 
άνετα. Διαθέτει αντικολλητικές κυματοειδείς λεπίδες με προστασία από τη σκουριά. Ειδικό 
ρουλεμάν που επιτρέπει την ομοιόμορφη και δυνατή κοπή καθ' όλο το μήκος της λεπίδας. 
Με πέλματα ολίσθησης που εξασφαλίζουν εύκολη καθοδήγηση και ομοιόμορφο ύψος 
κοπής. Πρακτικό κλείδωμα με το ένα χέρι και 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

21,99€
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KΩΔ.: 08730-30
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KΩΔ.: 09850-20
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KΩΔ.: 08893-20
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KΩΔ.: 08897-20
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KΩΔ.: 08899-20

KΩΔ.: 08734-20

(3) ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (LI-ION) 
ACCUCUT

Μικρό κι εργονομικό ψαλίδι 
γκαζόν με άνετη λαβή για ευκολία 
στο κόψιμο. Περιλαμβάνεται 
κάλυμμα λεπίδας και φορτιστής 
μπαταρίας. - Τάση μπαταρίας: 
3,6 V - Χωρητικότητα μπαταρίας: 
1,45 Ah - Χρόνος φόρτισης: 
Περίπου 5 ώρες - Τύπος 
μπαταρίας: Li-Ion - Χρόνος 
λειτουργίας: 40 MIN - Πλάτος 
κοπής: 8 CM - Βάρος: 0,55 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

52,90€

(4) ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (LI-
ION) ACCU COMFORTCCUT

Με οθόνη LED για προβολή της κατάστασης 
της μπαταρίας. Άνετη λαβή της οποίας η 
κλίση ρυθμίζεται για βέλτιστη προσαρμογή στη 
φυσική θέση του χεριού. Με τροχούς για ιδανική 
καθοδήγηση. Περιλαμβάνεται κάλυμμα λεπίδας 
και φορτιστής μπαταρίας. Μπορεί να προστεθεί 
κοντάρι για ακόμα πιο άνετη κοπή. - Τάση 
μπαταρίας: 7,2 V - Χωρητικότητα μπαταρίας: 
1,45 Ah - Χρόνος φόρτισης: Περίπου 7 ώρες - 
Τύπος μπαταρίας: Li-Ion - Χρόνος λειτουργίας: 
90 MIN - Πλάτος κοπής: 8 CM - Βάρος: 0,8 KG .

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

81,90€

(5) ΣΕT ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(LI-ION) ACCU COMFORTCUT ΚΑΙ 
ΛΕΠΙΔΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟΥ

Με 2 λεπίδες που εναλλάσσονται εύκολα χωρίς 
εργαλεία, για περιποίηση γκαζόν και θάμνων. 
Με οθόνη LED για προβολή της κατάστασης 
της μπαταρίας. Άνετη λαβή της οποίας η κλίση 
ρυθμίζεται για βέλτιστη προσαρμογή στη φυσική 
θέση του χεριού. - Μήκος λεπίδας μπορντούρας: 
18 CM - Τάση μπαταρίας: 7,2 V - Χωρητικότητα 
μπαταρίας: 1,45 Ah - Χρόνος φόρτισης: Περίπου 
7 ώρες - Τύπος μπαταρίας: Li-Ion - Χρόνος 
λειτουργίας: 90 MIN - Πλάτος κοπής: 8 CM - 
Βάρος: 1,15 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

100,00€

(6) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ 
ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ACCU

Για χρήση όλων των επαναφορτιζόμενων 
ψαλιδιών γκαζόν από όρθια θέση. 
Προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια για 
ψηλούς φράχτες ή τη διαμόρφωση 
πλευρικών περιγραμμάτων. Εύκολη 
σύνδεση χωρίς καλώδιο. Εργονομική 
λαβή με χειριστήριο ελέγχου των 
λειτουργιών του ψαλιδιού και δυνατότητα 
περιστροφής και στις δύο πλευρές, σε 
βήματα των 45°. Το κοντάρι είναι πλήρως 
ρυθμιζόμενο από 85 έως 120 CM.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

30,90€
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Ψαλίδια Γκαζόν Μπαταρίας
Όταν απαιτείται ακριβής κοπή των άκρων του γκαζόν

Ένας πολύ άνετος και εργονομικός τρόπος για να έχετε καθαρές και τέλειες άκρες στο γκαζόν

Τα Ψαλίδια Μπαταρίας του Γκαζόν της GARDENA είναι αποτελεσματικά, βολικά στη χρήση και ιδανικά για κοπή με ακρίβεια.
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι ισχυρές και μπορούν να επαναφορτιστούν οποιαδήποτε στιγμή - χωρίς να αποφορτίζονται. 
Τα μοντέλα Comfort διαθέτουν χειρολαβή που μπορεί να είναι υπό γωνία για εργονομική κοπή των άκρων του γκαζόν και για το κλάδεμα θάμνων. 
Οι ανταλλακτικές λεπίδες για την κοπή του γκαζόν ή των θάμνων κάνουν τα Ψαλίδια Accu εξαιρετικά εύχρηστα. Όταν χρησιμοποιούνται με την 
Τηλεσκοπική Λαβή της GARDENA, όλα τα μοντέλα μπορούν να λειτουργούν σε όρθια και εργονομική θέση χωρίς να χρειάζεται σκύψιμο.

Μια εργονομική εφαρμογή στο χέρι
Χάρη στα μαλακά πλαστικά υλικά και την 
περιστρεφόμενη λαβή που προσαρμόζεται 
στη φυσική θέση του χεριού σε όλες τις 
συνθήκες εργασίας, τα ψαλίδια γκαζόν 
εφαρμόζουν τέλεια στο χέρι.

Μετατρέψτε εύκολα το ψαλίδι του γκαζόν σε ψαλίδι μπορντούρας
Σε χρόνο μηδέν τα Ψαλίδια Γκαζόν μπορούν να μετατραπούν σε Ψαλίδια Μπορντούρας. Πραγματικά, τα Ψαλίδια Γκαζόν Accu και τα Ψαλίδια 
Μπορντούρας της GARDENA είναι εργαλεία κατάλληλα για όλες τις χρήσεις για τον κήπο σας. Εξοπλισμένα με δύο διαφορετικές λεπίδες, τα 
ψαλίδια είναι ιδανικά για την κοπή των άκρων του γκαζόν, το κλάδεμα διαμόρφωσης και το κλάδεμα θάμνων.

Ευχάριστη εργασία - χωρίς 
σκύψιμο
Με την περιστρεφόμενη τηλεσκοπική 
λαβή, είναι δυνατή η άνετη και 
εργονομική εργασία σε όρθια θέση. 
Η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να 
περιστραφεί σε οποιαδήποτε πλευρά 
σε στάδια των 45° και είναι πλήρως 
ρυθμιζόμενη από 85 έως 120 εκ. - 
προσφέροντας την καλύτερη δυνατή 
προσαρμογή στο ύψους του σώματος 
και την τρέχουσα εργασία.

Τέλειες άκρες
Τα Ψαλίδια Γκαζόν Accu 
χρησιμοποιούνται εκεί όπου απαιτείται 
ένα τακτοποιημένο και ακριβές 
αποτέλεσμα κοπής. Ιδανικά για  
πιο κοντές άκρες ή στενές γωνίες 
όπου το χορτοκοπτικό δε μπορεί  
να φτάσει. Τα ψαλίδια γκαζόν 
μπαταρίας GARDENA έχουν μια 
υψηλής απόδοσης επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου με χρόνο 
λειτουργίας έως και 90 λεπτά.
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ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

TΣΕΚΟΥΡΙΑ

(1) ΣΠΑΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ 135 P

Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή, με συνολικό μήκος  
135 ΜM. Διαθέτει σκληρή επιχρωμιωμένη λεπίδα με 
ανθεκτική οδόντωση ακριβείας τριπλά επεξεργασμένη,  
για γρήγορα αποτελέσματα με ελάχιστη δύναμη και 
εξαιρετική ποιότητα κοπής με ακρίβεια. Έχει stop στην 
άκρη της λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα. Με τρεις 
θέσεις κλειδώματος της λεπίδας, αντισκωριακή προστασία 
και 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

27,20€

(2) ΤΟΞΩΤΟ ΠΡΙΟΝΙ 530
Ελαφρύ και ανθεκτικό πριόνι για πριόνισμα χοντρών 
κλαδιών και κορμών. Κατάλληλο για χλωρά και ξερά ξύλα, 
με μήκος λεπίδας 530 ΜM η οποία φέρει δόντια λεπτής 
κοπής. Με δύο χειρολαβές για ασφαλές κράτημα. Το 
τοξωτό σώμα είναι κατασκευασμένο από ατσάλι και το 
σχήμα του εμποδίζει τις συστροφές. Ρύθμιση της λεπίδας 
με μηχανισμό βίδας και εύκολη αντικατάστασή της χωρίς 
εργαλεία. Διαθέτει αντισκωριακή προστασία και 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

20,60€

(3) ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ 300 P

Έχει συνολικό μήκος 300 ΜM και άκαμπτη ίσια λεπίδα με 
ανθεκτική οδόντωση ακριβείας τριπλά επεξεργασμένη, 
για ακούραστη εργασία χωρίς θόρυβο και εξαιρετική 
ποιότητα κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για 
χλωρά και ξερά ξύλα και με stop στην άκρη της λαβής 
που αποτρέπει το γλίστρημα. Εκτός από την οπή για 
κρέμασμα φέρει και κάλυμμα της λεπίδας, αντισκωριακή 
προστασία και 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

39,99€
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KΩΔ.: 08745-20

(4) ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ UNIVERSAL 900B

Μικρό τσεκούρι για καυσόξυλα, εργασίες στον κήπο και δραστηριότητες πεζοπορίας. 
Ενισχυμένος με ίνες PA άξονας, για ανθεκτικότητα και στιβαρότητα. Κέντρο βάρους κοντά 
στην κεφαλή για τέλεια ισορροπία. Εργονομική, με μαλακά πλαστικά λαβή για ασφαλές 
κράτημα. Λειτουργία σφυριού για χρήση με σφήνες (όχι από χάλυβα). Συνολικό μήκος 34 
CM. Βάρος κεφαλής 700gr και συνολικό βάρος 900gr. - 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

44,99€

(5) ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΚΙΣΙΜΑΤΟΣ SPLITTING 2800S

Πανίσχυρο τσεκούρι για σκίσιμο καυσόξυλων από κορμούς μεγάλου μεγέθους. Τέλεια 
διείσδυση και δύναμη στο σκίσιμο. Ενισχυμένος με ίνες PA άξονας, για ανθεκτικότητα και 
στιβαρότητα. Κέντρο βάρους κοντά στην κεφαλή για τέλεια ισορροπία. Εργονομική, με 
μαλακά πλαστικά λαβή για ασφαλές κράτημα. Λειτουργία σφυριού για χρήση με σφήνες 
(όχι από χάλυβα). Συνολικό μήκος 70 CM. Βάρος κεφαλής 2300gr και συνολικό βάρος 
2800gr. - 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

85,90€

KΩΔ.: 08713-48

54

KΩΔ.: 08719-20
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Πριόνια Xειρός
Για όλες τις εργασίες πριονίσματος γύρω από το σπίτι και τον κήπο 

Μια νέα σειρά από εύχρηστα Σπαστά Πριόνια GARDENA πολλαπλών χρήσεων

Τα νέα Πριόνια Κήπου της GARDENA διαθέτουν λεπίδα που κλειδώνει για τρεις διαφορετικές γωνίες πριονίσματος ανάλογα με τη χρήση. 
Διατίθενται σε δύο μοντέλα με διαφορετικά μήκη – για χρήση είτε με το ένα χέρι είτε με τα δύο χέρια. Η λαβή έχει μαλακά εξαρτήματα  
για σταθερό κράτημα και ένα stop που αποτρέπει την ολίσθηση όταν τραβάτε προς τα πίσω. Η λεπίδα μπορεί να διπλωθεί και έχει μία οπή 
στο μέγεθος του αντίχειρα για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο. Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα Πριόνια Χειρός της GARDENA, η λεπίδα είναι 
κατασκευασμένη από σκληρό επιχρωμιωμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας. Τα δόντια πριονίζουν σε τρεις πλευρές καθιστώντας τα εξαιρετικά 
κοφτερά και αποτελεσματικά χωρίς να βλάπτουν τα δέντρα.

Αξιόπιστα πριόνια κήπου για γενική χρήση σε δέντρα και θάμνους
Τα Πριόνια Κήπου της GARDENA είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και είναι αρκετά ισχυρά για να κόψουν δέντρα  
και θάμνους, εκεί όπου τα μικρότερα εργαλεία δυσκολεύονται.

Τα πριόνια είναι λεπτά και αρκετά ελαφριά, ώστε να είναι εύκολο να τα χειριστείτε και να εργαστείτε ακόμα και σε στενούς ή περιορισμένους 
χώρους. Οι κοφτερές λεπίδες και ο σχεδιασμός των προϊόντων αυτών σάς δίνουν τη δυνατότητα να κόψετε κοντά στον κορμό 
πραγματοποιώντας καθαρές κοπές που ωφελούν τα δέντρα.

Τοξωτά Πριόνια - ελαφριά και ανθεκτικά, για χοντρά κλαδιά και κορμούς
Ανθεκτική και ανοξείδωτη λεπίδα πριονιού με φινιρισμένα δόντια κοπής, η οποία είναι 
ιδανική για νωπά και ξερά ξύλα. Η άκρη του τόξου είναι στενή για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή εργασία σε περιορισμένους χώρους. Η λεπίδα μπορεί εύκολα και γρήγορα να 
αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία.

Μακριά διάρκεια ζωής  
και 100% ασφαλή
Η εξαιρετική ποιότητα 
κατασκευής σάς δίνει ένα 
άθραυστο, ασφαλές και ελαφρύ 
αλλά ταυτόχρονα στιβαρό 
και ανθεκτικό προϊόν που θα 
αντέξει πολύ καιρό. Η GARDENA 
προσφέρει 10 χρόνια εγγύηση  
σε όλα τα τσεκούρια.

Εργονομία, ευκολία  
στη χρήση
Χάρη στην τέλεια κατανομή 
βάρους, το ενισχυμένο πλαστικό 
από ίνες PA και το εργονομικό 
σχήμα λαβής που εφαρμόζει 
τέλεια στο χέρι, η GARDENA σάς 
προσφέρει ένα από τα πιο εύκολα 
στη χρήση και αποτελεσματικά 
τσεκούρια στην αγορά.

Τσεκούρια
Το σωστό τσεκούρι για κάθε δουλειά - Κοπή, σκίσιμο και ξεκλάρισμα
Ακρίβεια και μέγιστη δύναμη σκισίματος
Θα απολαύσετε το GARDENA τσεκούρι σας για πολύ καιρό. Στιβαρά, προσεκτικά επιλεγμένα υλικά που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής.  
Η υψηλής ποιότητας κατασκευή και ο βέλτιστος σχεδιασμός του προϊόντος σάς προσφέρουν ασφάλεια, τέλεια εργονομία, δύναμη κοπής  
και αποτελεσματικό σκίσιμο. Τα τσεκούρια έχουν σχεδιαστεί για κοπή, σκίσιμο και ξεκλάρισμα – και υπάρχει ένα τσεκούρι για κάθε σας ανάγκη. 
Τα τσεκούρια γενικής χρήσης Universal είναι κατάλληλα για κοπή μικρών δέντρων, ξεκλάρισμα και σκίσιμο ξύλου με ρετσίνι. 
Τα τσεκούρια σκισίματος είναι ιδανικά για σκίσιμο καυσόξυλου. Το τσεκούρι Universal 900Β είναι ένα μικρό τσεκούρι γενικής χρήσης που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με το ένα χέρι, ιδανικό για πεζοπορία και άλλες δραστηριότητες εξωτερικού χώρου.
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Σταθερή και εργονομική λαβή
Τα εργαλεία combisystem της GARDENA 
είναι ιδιαίτερα συμπαγή και εύκολα στη 
χρήση. Μια ειδικά διαμορφωμένη λαβή με 
μαλακά εξαρτήματα προσφέρει ασφαλές 
κράτημα και άνετη εργασία.

Ευέλικτο σύστημα που μπορεί να 
συνδυαστεί με πολλούς τρόπους
Το combisystem της GARDENA είναι 
ένα έξυπνο σύστημα που σας επιτρέπει 
να συνδυάσετε διαφορετικές λαβές με 
διάφορα εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούν 
να καλυφθούν εύκολα πολλές ανάγκες στον 
κήπο.

Εργαλεία Kήπου
Ευέλικτα, μακράς διάρκειας συνδυαστικά εργαλεία  
για όλες τις εργασίες κηπουρικής
Η εργασία στον κήπο σας θα πρέπει να είναι ξεκούραστη και ξέγνοιαστη
Η GARDENA έχει εργαλεία κηπουρικής για όλους τους τομείς του κήπου σας: Για την καλλιέργεια, τη φύτευση, το τσουγκράνισμα,  
το σκούπισμα, το σκάψιμο, το φτυάρισμα χιονιού και ούτω καθεξής. Το μεγάλο πλεονέκτημα των εργαλείων combisystem της GARDENA  
είναι ότι μπορούν πολύ εύκολα να συνδεθούν με μια λαβή, προσφέροντας άνεση και ευελιξία που κάνουν την κηπουρική μια μοναδική εμπειρία.

Μακράς διάρκειας εργαλεία κηπουρικής κατασκευασμένα από υλικά 
υψηλής ποιότητας με 25 χρόνια εγγύηση

Τα combisystem της GARDENA περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για την καλλιέργεια του εδάφους λαχανικών και 
παρτεριών με λουλούδια, καθώς και το νοικοκύρεμα των μονοπατιών του κήπου από χώμα ή πεσμένα φύλλα. Η GARDENA 
προσφέρει εγγύηση 25 ετών σε όλα τα προϊόντα combisystem.

Προστασία από διάβρωση
Όλα τα Εργαλεία Χειρός combisystem της 
GARDENA είναι κατασκευασμένα από υψηλής 
ποιότητας χάλυβα και επικαλυμμένα με 
Duroplast για προστασία από διάβρωση.

Σύνδεση χωρίς ταλαντεύσεις
Το προϊόν combisystem απλώς συνδέεται 
στη λαβή και βιδώνεται σφιχτά. Η αξιόπιστη 
τεχνολογία εγγυάται εργασία χωρίς 
ταλαντεύσεις.
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ΚΟΝΤΑΡΙΑ COMBI

(1) ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ FSC 
PURE 130 CM COMBI
Κατάλληλο για όλα τα εργαλεία 
της σειράς Combisystem. Με 
ανθεκτικό ξύλο φλαμουριάς 
υψηλής ποιότητας από την 
Ευρώπη, που απορροφά τους 
κραδασμούς και έχει πιστοποίηση 
FSC. Είναι αντιολισθητικό και 
στενεύει στη μέση για καλή 
εφαρμογή στο χέρι. Ο ανοδιωμένος 
αλουμινένιος σωλήνας έχει 
πλαστική επικάλυψη στο άκρο του 
κονταριού και εγγυάται τη γερή 
σύνδεση και το ασφαλές κράτημα 
του εργαλείου combisystem. 
Η βίδα στερέωσης, με τα 
μαλακά πλαστικά μέρη, είναι 
προσαρτημένη με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μη μπορεί να χαθεί. Με 25 
χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

12,20€

(2) ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
130 CM COMBI

Κατάλληλο για όλα τα εργαλεία 
της σειράς Combisystem. 
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, 
που το καθιστά ιδιαίτερα ελαφρύ 
και ανθεκτικό. Εφαρμόζει σωστά 
στο χέρι χάρη στην πλαστική 
του επικάλυψη με εγκοπές. 
Η βίδα στερέωσης, με τα 
μαλακά πλαστικά μέρη, είναι 
προσαρτημένη με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μη μπορεί να χαθεί. Με 25 
χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

17,99€

(3) ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ERGOLINE PLUS 150 CM 
COMBI

Πανάλαφρο και ανθεκτικό. 
Κατάλληλο για όλα τα εργαλεία 
της σειράς Combisystem. Διαθέτει 
εργονομικό σχεδιασμό για όλες 
τις εργασίες σε σκυφτή ή όρθια 
θέση. Το υπό γωνία κοντάρι 
αποτρέπει την ολίσθηση του 
χεριού και εξασφαλίζει πολύ άνετο 
και πρακτικό κράτημα χάρη στην 
αυλακοειδή πλαστική επικάλυψη. 
Η βίδα στερέωσης για τα εργαλεία 
Combisystem είναι τοποθετημένη 
με τέτοιο τρόπο που δε μπορεί να 
χαθεί. Με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

23,80€

(4) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 
210-390 CM COMBI
Κατάλληλο για όλα τα εργαλεία 
της σειράς Combisystem, για 
άνετη εργασία σε ύψος έως και 6 
μέτρων. Χάρη στο βολικό κουμπί 
ώθησης το κοντάρι ρυθμίζεται 
εύκολα στο επιθυμητό ύψος και 
η λειτουργία κλειδώματος το 
κρατάει σταθερό. Κατασκευασμένο 
από αλουμίνιο που το καθιστά 
ιδιαίτερα ελαφρύ και ανθεκτικό, με 
επικάλυψη από ντουροπλαστικό. 
Το κοντάρι έχει σχήμα οβάλ 
για μεγαλύτερη σταθερότητα, 
καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος 
περιστροφής. Η βίδα στερέωσης, 
με τα μαλακά πλαστικά μέρη, είναι 
προσαρτημένη με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μη μπορεί να χαθεί. Με 25 
χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

47,99€

(5) ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 78 
CM COMBI

Για την επέκταση όλων των 
Εργαλείων Χειρός combisystem. 
Ασφαλής και χωρίς συστροφές 
σύνδεση μεταξύ του κονταριού και 
του εργαλείου, χάρη στην ειδική 
βίδα στερέωσης. Κατασκευασμένο 
από αλουμίνιου υψηλής ποιότητας 
και με άριστη εφαρμογή στο χέρι. 
Διαθέτει ενσωματωμένη θηλιά 
για κρέμασμα και έχει 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

8,40€

1 2 3 4 5

KΩΔ.: 03723-20 KΩΔ.: 03713-20 KΩΔ.: 03745-20 KΩΔ.: 03721-20 KΩΔ.: 08900-20
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMBI

(1) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΤΟΞΩΤΗ 
COMBI

Ιδανική για το τσουγκράνισμα, 
το ίσιωμα και το αφράτεμα του 
εδάφους. Mε ασφαλή καθοδήγηση 
ακόμα και στις πιο απαιτητικές 
εργασίες. Έχει πλάτος εργασίας 
36 CM, με 14 δόντια και είναι 
κατάλληλη για όλα τα κοντάρια 
combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

15,90€

(5) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ COMBI
Ιδανική για το τσουγκράνισμα 
φύλλων, απομειναριών χλόης 
και λοιπών απορριμμάτων 
κήπου. Το πλάτος μεταξύ των 
ψευδαργυρωμένων δοντιών 
από ελαστικό ατσάλι μπορεί να 
ρυθμιστεί πολύ εύκολα, από 30 
έως 50 CM, για το τσουγκράνισμα 
χοντρού και λεπτού υλικού. Είναι 
κατάλληλη για όλα τα κοντάρια 
combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

20,50€

(2) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ COMBI

Ιδανική για το τσουγκράνισμα 
φύλλων, απομειναριών χλόης, 
εξαερισμένου από το χώμα υλικού, 
αλλά και λοιπών απορριμμάτων 
κήπου. Γερά δόντια που 
επιτρέπουν εύκολη και πρακτική 
εργασία που δεν καταστρέφει το 
γκαζόν. Έχει πλάτος εργασίας 43 
CM κατάλληλη για όλα τα κοντάρια 
combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

10,50€

(3) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 
COMBI
Ιδανική για το τσουγκράνισμα 
φύλλων, απομειναριών χλόης, 
εξαερισμένου από το χώμα υλικού, 
αλλά και λοιπών απορριμμάτων 
κήπου. Το πλάτος μεταξύ των 
εύκαμπτων πλαστικών δοντιών 
μπορεί να ρυθμιστεί πολύ εύκολα, 
από 35 έως 52 CM, για το 
τσουγκράνισμα χοντρού και λεπτού 
υλικού. Είναι κατάλληλη για όλα τα 
κοντάρια combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

17,50€

(4) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΣΤΗ COMBI

Ιδανική για το τσουγκράνισμα 
φύλλων, απομειναριών χλόης, 
εξαερισμένου από το χώμα υλικού, 
αλλά και λοιπών απορριμμάτων 
κήπου. Πλάτος εργασίας 77 CM. 
Μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη, 
καθώς και να αναδιπλωθεί. Με 
ενσωματωμένο σωλήνα αλουμινίου 
για επιπλέον σταθερότητα. Είναι 
κατάλληλη για όλα τα κοντάρια 
combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

25,99€

1 2 3

4
5

KΩΔ.: 03168-20 KΩΔ.: 03101-20

KΩΔ.: 03107-20

KΩΔ.: 03099-20

KΩΔ.: 03103-20

(6) ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΓΙΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ COMBI
Ιδανική για χρήση στον κήπο. 
Έχει πλάτος εργασίας 45 CM, και 
κεφαλή από πλαστικό υψηλής 
ποιότητας, ανθεκτικό στις κρούσεις. 
Ο συνδυασμός σκληρών και μαλακών 
τριχών από πολυπροπυλένιο 
επιτυγχάνουν βέλτιστο αποτέλεσμα 
καθαρισμού. Διαθέτει αποξεστικό άνω 
άκρο για την αφαίρεση πατημένων 
ακαθαρσιών ή βρεγμένων φύλλων 
χωρίς κόπο. Είναι κατάλληλη για όλα 
τα κοντάρια combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

17,20€

(7) ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ ΓΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
COMBI

Ιδανική για χρήση μέσα στο σπίτι. 
Πλάτος εργασίας 34 CM και 
κεφαλή από πλαστικό υψηλής 
ποιότητας. Οι υψηλής ποιότητας 
τρίχες επιτυγχάνουν βέλτιστο 
αποτέλεσμα καθαρισμού, με 
στρογγυλεμένες άκρες για να μην 
προκαλείται φθορά στα έπιπλα. 
Είναι κατάλληλη για όλα τα 
κοντάρια combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

16,20€

(8) ΣΚΟΥΠΑ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ 
COMBI

Κατάλληλη για σκληρές εργασίες 
καθαρισμού. Έχει πλάτος εργασίας 30 
CM, και κεφαλή από πλαστικό υψηλής 
ποιότητας, ανθεκτικό στις κρούσεις. 
Οι υψηλής ποιότητας ελαστικές τρίχες 
από πολυπροπυλένιο επιτυγχάνουν 
βέλτιστο αποτέλεσμα καθαρισμού. 
Είναι κατάλληλη για όλα τα κοντάρια 
combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

10,80€

(9) ΣΚΟΥΠΑ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
COMBI
Γρήγορη και εύκολη 
απομάκρυνση του νερού από 
πέτρινα δάπεδα ή επίπεδες 
επιφάνειες. Πλάτος εργασίας 
43 CM, κεφαλή από πλαστικό 
υψηλής ποιότητας. Διαθέτει 
ανθεκτικό λαστιχένιο χείλος 
για βέλτιστο αποτέλεσμα 
καθαρισμού. Είναι κατάλληλη 
για όλα τα κοντάρια 
combisystem.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

15,60€

(10) ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ 
ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ COMBI

Ιδανικός για τον εύκολο καθαρισμό 
των υδρορροών. Διαθέτει βούρτσα 
με ανθεκτικές τρίχες από τη μία 
πλευρά και ένα απόξεστρο από 
υψηλής ποιότητας πλαστικό 
από την άλλη. Για να φτάσει την 
υδρορροή, η γωνία του μπορεί να 
ρυθμιστεί ελεύθερα, χάρη στην 
περιστρεφόμενη άρθρωση που 
διαθέτει. Είναι κατάλληλος για όλα 
τα κοντάρια combisystem. 

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

20,40€

6 7

8 9 10

KΩΔ.: 03622-20 KΩΔ.: 03630-20

KΩΔ.: 03639-20 KΩΔ.: 03642-20 KΩΔ.: 03650-20
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMBI

(11) ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΩΣ 
3.5 CM COMBI

Ιδανικό για κοπή κλαδιών σε ψηλά δέντρα. 
Χάρη στο ειδικό σύστημα μετάδοσης της 
κίνησης, παρέχει 60% μεγαλύτερη δύναμη 
κατά την κοπή. Μπορεί επίσης να κρεμαστεί 
στα κλαδιά, κάνοντας ακόμα πιο εύκολη 
την κοπή. Διαθέτει εύκολο στη χρήση και 
ανθεκτικό στα σκισίματα σχοινί μήκους 4,7 M 
και λαβή σχήματος D με σημείο στερέωσης του 
σχοινιού και χώρο αποθήκευσής του. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί κι ως κλαδευτήρι χειρός. 

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

61,50€
(16) ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ 
COMBI

Έχει πλάτος εργασίας 16 
CM και είναι ιδανικό για 
το όργωμα σε παρτέρια 
λαχανικών. Το μυτερό 
άκρο σπάει εύκολα το 
χώμα και δημιουργεί 
ομοιόμορφα αυλάκια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

26,50€

(17) ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ 
ΜΕ 3 ΔΙΧΑΛΕΣ - 10 
CM ΠΛΑΤΟΣ COMBI

Έχει πλάτος εργασίας 10 
CM και είναι ιδανικό για 
το αφράτεμα χώματος, 
ελαφριάς έως μεσαίας 
πυκνότητας, χωρίς κόπο.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

14,90€

(18) ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ COMBI
Iδανικό για την άνετη συλλογή των 
καρπών από τα δέντρα. Η ενσωματωμένη 
λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι που 
διαθέτει κόβει το κοτσάνι και το φρούτο 
συλλέγεται στον βαμβακερό σάκο, 
ο οποίος μπορεί να πλυθεί. Για να 
φτάνει σε όλα τα σημεία των δέντρων 
χωρίς κόπο και να είναι πιο εύκολη η 
συλλογή, η γωνία εργασίας του μπορεί 
να προσαρμοστεί πλήρως χάρη στον 
περιστρεφόμενο σύνδεσμο με την 
ελεύθερη ρύθμιση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

17,99€

(19) ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
ΕΔΑΦΟΥΣ COMBI

Iδανικό για την άνετη συλλογή καρπών 
από το έδαφος διαμέτρου 4-9 CM.  
Με την εφαρμογή του σε οποιοδήποτε 
κοντάρι Combi, σύρεται στο έδαφος 
και μαζεύει τους πεσμένους καρπούς 
ανάμεσα στις ελαστικές μπάρες. 
Διαθέτει λειτουργία φτυαριού για 
μεμονωμένα φρούτα σε δυσπρόσιτα 
σημεία και εύκολο άδειασμα.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

44,99€

(20) ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ / 
ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ COMBI
Ένα πολυεργαλείο 2 σε 1 με πλάτος 
εργασίας 35 CM. Από τη μία πλευρά 
διαθέτει μυτερά δόντια που διεισδύουν 
στο έδαφος, για την αφαίρεση βρύων και 
νεκρών στελεχών. Από την άλλη πλευρά 
τα στρογγυλεμένα και πυκνά δόντια που 
έχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το 
τσουγκράνισμα φύλλων, απορριμμάτων, 
ακόμα και πετρών. Όλα τα δόντια είναι 
γαλβανισμένα και πρεσαριστά ώστε να μη 
διαβρώνονται.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

28,70€

(15) ΦΡΕΖΑΚΙ COMBI

Έχει πλάτος εργασίας  
14 CM και είναι ιδανικό 
για την προετοιμασία 
της σποράς και για το 
αφράτεμα του χώματος 
στα παρτέρια. Χάρη στους 
τέσσερις ειδικούς τροχούς 
σε σχήμα αστεριού, το 
έδαφος ανακατεύεται 
καλά και αφρατεύεται 
αποτελεσματικά.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

39,99€

(12) ΚΥΡΤΟ ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ 
300 PP COMBI
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα 
"κανονικό" πριόνι χειρός ή με τη 
χρήση ενός Κονταριού Combi να 
κόψετε κλαδιά σε ύψος έως και 5 
μέτρα. Μήκος λεπίδας 300 ΜΜ. 
Εργονομική λαβή. Η οδόντωση 
ακριβείας εγγυάται ασφαλές κόψιμο 
και χάρη στην ειδική επίστρωση 
προστατεύεται αποτελεσματικά 
από τη σκουριά. Διαθετει stop στο 
τέλος της λαβής που αποτρέπει 
την ολίσθηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

35,40€

(13) ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕ 3 
ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ 
ΛΕΠΙΔΑ COMBI
Έχει πλάτος εργασίας 9 CM 
και είναι ιδανικό για σκάλισμα, 
αφαίρεση ζιζανίων, αερισμό, 
αυλάκωμα ή ίσιωμα. Κατάλληλο 
για τη φροντίδα του κήπου χωρίς 
να τραυματίζονται τα φυτά σε 
σειρές κοντινών αποστάσεων 
και παρτέρια. Χάρη στη μεγάλη 
λεπίδα με βελτιωμένο περίγραμμα, 
η διείσδυση στο έδαφος είναι 
πανεύκολη. Με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

15,60€

(14) ΚΟΦΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ 
COMBI

Έχει πλάτος εργασίας  
16 CM και είναι ιδανικό για 
το ξερίζωμα ζιζανίων και 
το αφράτεμα του εδάφους. 
Χάρη στο στήριγμα σχήματος 
D και τη γερή λεπίδα από 
ανοξείδωτο ατσάλι με 
αντισκωριακή προστασία, 
ακόμα και η πιο απαιτητική 
εργασία γίνεται εύκολα.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

15,90€
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(4) ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ COMBI

Έχει πλάτος εργασίας 7 CM και είναι κατάλληλο για το 
αφράτεμα του εδάφους σε παρτέρια και ζαρντινιέρες. 
Η ειδικά σχηματισμένη λαβή του με μαλακά πλαστικά 
εφαρμόζει καλά στο χέρι και διευκολύνει την εργασία, 
καθώς διαθέτει κι επιπλέον αντιολισθητικό stop. 
Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας 
επιστρωμένο από ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

9,50€

(5) ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ COMBI

Έχει πλάτος εργασίας 8,5 CM και είναι ιδανικό για τη 
φύτευση και μεταφύτευση σε παρτέρια, ζαρντινιέρες ή 
μεγάλες γλάστρες. Η ειδικά σχηματισμένη λαβή του με 
μαλακά πλαστικά εφαρμόζει καλά στο χέρι και διευκολύνει 
την εργασία, καθώς διαθέτει κι επιπλέον αντιολισθητικό 
stop. Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας 
επιστρωμένο από ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

8,50€

(6) ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ COMBI

Είναι ιδανικό για την εύκολη απομάκρυνση χλόης, βρύων 
και ζιζανίων από τους αρμούς των πλακών και από 
τους τοίχους. Η επισκληρυμένη λεπίδα έχει τρόχισμα 
διπλής όψης για αποτελεσματική εργασία και είναι 
κατασκευασμένη από ατσάλι υψηλής ποιότητας. Η ειδικά 
σχηματισμένη λαβή του με μαλακά πλαστικά εφαρμόζει 
καλά στο χέρι και διευκολύνει την εργασία, καθώς διαθέτει 
κι επιπλέον αντιολισθητικό stop. Με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

12,99€

4 5 6

KΩΔ.: 08923-20 KΩΔ.: 08929-20 KΩΔ.: 08927-20

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

(7) ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Για την αποθήκευση και εξοικονόμηση χώρου των εργαλείων combisystem. Συγκρατεί 
έως έξι εξαρτήματα και κοντάρια. Κατασκευάζεται από πλαστικό υψηλής ποιότητας και 
παραδίδεται πλήρες, μαζί με βίδες και βύσματα στερέωσης για την τοποθέτηση στον τοίχο.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

10,60€

(8) ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
Βάση που αποτελείται από αλουμινένια ράβδο, με θήκες από ενισχυμένο πλαστικό, η οποία 
βιδώνεται στον τοίχο. Κατάλληλη για εργαλεία χειρός και κήπου, εξαρτήματα και λαβές 
combisystem, εργαλεία σκαψίματος Terraline, καθώς και συνδέσμους και εξαρτήματα 
ποτίσματος. Γάντζοι από γαλβανισμένο ατσάλι ασφαλίζουν λαβές διαμέτρου από 18 έως 
40 CM, με μέγιστο βάρος συγκράτησης ανά γάντζο 10 KG, ενώ συνολικά η βάση μπορεί να 
κρατήσει μέχρι 60 KG. Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 γάντζους, βίδες και ούπα.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

30,99€

7 8

KΩΔ.: 03500-20
KΩΔ.: 03501-20

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI

(1) ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 2 ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΛΕΠΙΔΑ COMBI

Έχει πλάτος εργασίας 5 CM και είναι κατάλληλο για το 
αφράτεμα, τον αερισμό και την απομάκρυνση ζιζανίων από 
το έδαφος. Η ειδικά σχηματισμένη λαβή του με μαλακά 
πλαστικά εφαρμόζει καλά στο χέρι και διευκολύνει την 
εργασία. Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας 
επιστρωμένο από ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

10,99€

(2) ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 3 ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΕΔΗ ΛΕΠΙΔΑ COMBI

Έχει πλάτος εργασίας 6,5 CM και είναι κατάλληλο για το 
αφράτεμα, τον αερισμό και την απομάκρυνση ζιζανίων από 
το έδαφος. Η ειδικά σχηματισμένη λαβή του με μαλακά 
πλαστικά εφαρμόζει καλά στο χέρι και διευκολύνει την 
εργασία. Κατασκευασμένο από ατσάλι υψηλής ποιότητας 
επιστρωμένο από ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

11,99€

(3) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI

Έχει πλάτος 12 CM και είναι κατάλληλη για το 
τσουγκράνισμα φύλλων, ζιζανίων και απομειναριών χλόης 
στα παρτέρια. Η ειδικά σχηματισμένη λαβή της με μαλακά 
πλαστικά εφαρμόζει καλά στο χέρι και διευκολύνει την 
εργασία, καθώς διαθέτει κι επιπλέον αντολισθητικό 
stop. Κατασκευασμένη από ατσάλι υψηλής ποιότητας 
επιστρωμένο από ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

10,99€

1 2 3

KΩΔ.: 08913-20 KΩΔ.: 08915-20 KΩΔ.: 08919-20
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

(14) ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ 
COMFORT

Με πλάτος εργασίας 7 CM, ιδανικό για 
αφράτεμα και αερισμό του εδάφους. 
Με εργονομικά διαμορφωμένη λαβή κι 
αντιολισθητικό stop. Κατασκευασμένο από 
ατσάλι υψηλής ποιότητας επιστρωμένο από 
ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

8,99€

(15) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ 
COMFORT

Με πλάτος εργασίας 8,5 CM, ιδανικό 
για το τσουγκράνισμα και το αφράτεμα 
του εδάφους. Με εργονομικά 
διαμορφωμένη λαβή κι αντιολισθητικό 
stop. Κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας επιστρωμένο από 
ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

8,99€

(16) ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ

Ιδανικό για την εύκολη φύτευση 
δενδρυλλίων. Η ανθεκτική, και με 
προστασία από σκουριά, μεταλλική 
μύτη από χυτό ψευδάργυρο, 
διεισδύει σε βάθος έως 19,5 
εκατοστά στο χώμα, σχηματίζοντας 
μια τρύπα για την φύτευση. Η 
εργονομικά διαμορφωμένη λαβή 
του εφαρμόζει καλά στο χέρι και 
έχει 25 χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

9,40€

(17) ΒΟΛΒΟΦΥΤΕΥΤΗΡΙ

Κατάλληλο για τη φύτευση 
βολβών. Διαθέτει χερούλι 
με σκανδάλη αυτόματης 
απελευθέρωσης του χώματος 
και ευδιάκριτα σημειωμένη 
κλίμακα βάθους. Με 25 
χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

12,70€

(18) ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΧΕΙΡΟΣ

Σετ που περιλαμβάνει 
Φτυαράκι Χειρός Φαρδύ 
(Κωδ. 8950), Κλαδευτήρι 
Classic για κλαδιά έως 18 
MM (Κωδ. 8754), Γάντια 
Φύτευσης (Κωδ. 206) και 
Δοχείο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πότισμα 
και για φτυάρισμα.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

21,99€

(9) ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ 
ΦΑΡΔΥ

Με πλάτος εργασίας 8 CM, ιδανικό 
για φύτευση ή μεταφύτευση σε 
ζαρντινιέρες και μεγάλες γλάστρες. 
Με εργονομικά διαμορφωμένη 
λαβή κι αντιολισθητικό stop. 
Κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας επιστρωμένο από 
ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

4,70€

(13) ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ 
ΧΕΙΡΟΣ COMFORT
Με πλάτος εργασίας 12 CM, 
ιδανικό για το τσουγκράνισμα 
φύλλων, αγριόχορτων και 
υπολειμμάτων γρασιδιού. Με 
εργονομικά διαμορφωμένη 
λαβή κι αντιολισθητικό stop. 
Κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας επιστρωμένο 
από ντουροπλαστικό και με 25 
χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

8,99€

(10) ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟ

Με πλάτος εργασίας 12 CM, 
ιδανικό για φτυάρισμα, φύτευση 
ή μεταφύτευση σε ζαρντινιέρες 
και μεγάλες γλάστρες. Με 
εργονομικά διαμορφωμένη 
λαβή κι αντιολισθητικό stop. 
Κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας επιστρωμένο από 
ντουροπλαστικό και με 25 χρόνια 
εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

10,99€

(11) ΕΚΡΙΖΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Με βάθος εργασίας 14,5 
CM, ιδανικό για την άμεση 
και γρήγορη αφαίρεση των 
ζιζανίων από τον κήπο. Με 
εργονομικά διαμορφωμένη 
λαβή κι αντιολισθητικό stop. 
Κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας επιστρωμένο 
από ντουροπλαστικό και με 25 
χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

9,60€

(12) ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ 
COMFORT

Με πλάτος εργασίας 6 CM, 
ιδανικό για το αφράτεμα και 
το σκάψιμο του εδάφους. Με 
εργονομικά διαμορφωμένη 
λαβή κι αντιολισθητικό stop. 
Κατασκευασμένο από ατσάλι 
υψηλής ποιότητας επιστρωμένο 
από ντουροπλαστικό και με 25 
χρόνια εγγύηση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

8,99€
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(1) ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1 LT 
COMFORT

Πολυχρηστικός ψεκαστήρας για μικρές περιοχές στο 
σπίτι ή τον κήπο με χωρητικότητα 1 λίτρο. Βολικός και 
εύκολος στη χρήση χάρη στην εργονομικά σχεδιασμένη 
λαβή. Πλήρως ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού από 
πίδακα πίεσης σε λεπτή ομίχλη. Με μεγάλο άνοιγμα 
πλήρωσης του νερού, φίλτρο και ένδειξη στάθμης.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

9,50€

(3) ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 5 LT

Ιδανικός για τη φροντίδα των φυτών στον κήπο και με 
χωρητικότητα 5 λίτρα. Εργονομική λαβή D και σκανδάλη 
με λειτουργία κλειδώματος. Μέγιστη πίεση 3 bar και 
βαλβίδα ασφαλείας που τη μειώνει όποτε χρειάζεται. 
Διαθέτει υπό γωνία ακροφύσιο, κατάλληλο για ψεκασμό 
στην κάτω πλευρά των φύλλων. Με μεγάλο άνοιγμα 
πλήρωσης νερού και ένδειξη στάθμης. Διαθέτει ιμάντα 
ώμου.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

29,99€

(4) ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ 12 LT COMFORT

Κατάλληλος για άνετη διανομή υγρών σε μεγάλες 
ποσότητες, με χωρητικότητα 12 LT. Ιδανικό για 
φροντίδα φυτών σε μεγάλους οικιακούς κήπους, για 
οπωροφόρα δέντρα και για αμπέλια. Άνετη στήριξη 
στην πλάτη χάρη στους ιμάντες με επένδυση. 
Πρακτικό τηλεσκοπικό πιστόλι ψεκασμού, με 
ρυθμιζόμενο μεταλλικό ακροφύσιο, που επιτρέπει 
μεγάλη ακτίνα δράσης. 

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

79,99€

(2) ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 1.25 LT 
COMFORT
Για γενική χρήση στον κήπο και στο σπίτι, με 
χωρητικότητα 1,25 λίτρα. Bολικός και εύκολος στη 
χρήση χάρη στην εργονομικά σχεδιασμένη λαβή, με 
ενσωματωμένο μηχανισμό απορρόφησης. Σχεδιασμένος 
για μέγιστη πίεση 3 bar και με βαλβίδα ασφαλείας 
που μειώνει την πίεση όποτε χρειάζεται. Πλήρως 
ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού από πίδακα πίεσης σε 
λεπτή ομίχλη. Με μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης του νερού, 
φίλτρο και ένδειξη στάθμης.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

22,99€

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΥΛΟ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

KΩΔ.: 00805-20

KΩΔ.: 00823-27 KΩΔ.: 00884-20

KΩΔ.: 00814-20
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Ψεκαστήρες
Απαλή φροντίδα των φυτών με λεπτή ομίχλη λίπανσης, 
φυτοπροστασίας και ποτίσματος

Χρήσιμοι βοηθοί για την προστασία και τη φροντίδα των φυτών

Προκειμένου τα φυτά να έχουν σωστή και υγιή ανάπτυξη, χρειάζονται όχι μόνο καλό χώμα και αρκετό νερό, αλλά και ορισμένες θρεπτικές 
ουσίες που δεν είναι πάντα διαθέσιμες στο έδαφος. Οι Ψεκαστήρες ενδείκνυνται για εύκολη διανομή λιπασμάτων και ψεκασμό φυτοφαρμάκων.
Η GARDENA έχει ένα ευρύ φάσμα Ψεκαστήρων. Οι Ψεκαστήρες Χειρός εφαρμόζουν τέλεια στο χέρι και χρησιμοποιούνται κυρίως για οικιακή 
χρήση και ελαφριές εργασίες στον κήπο. Οι Ψεκαστήρες με Αυλό της GARDENA είναι διαθέσιμοι σε διάφορα μεγέθη και με διαφορετικό 
εξοπλισμό, ώστε να μπορείτε να βρείτε τον ιδανικό για τις ανάγκες του σπιτιού και του κήπου σας. Για τη διανομή μεγάλων ποσοτήτων υγρών, 
ο Ψεκαστήρας Πλάτης είναι ο πλέον κατάλληλος, καθώς μπορεί εύκολα να μεταφερθεί.

Συμβουλές κηπουρικής για όμορφα, 
υγιή φυτά
Για να βοηθήσετε τα φυτά σας να παραμείνουν 
υγιή και όμορφα, ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί 
να τα βοηθήσετε με κάποιο λίπασμα  
ή φυτοφάρμακο. Όσον αφορά στο λίπασμα,  
όσο λιγότερο τόσο το καλύτερο. Καθορίστε 
την ακριβή δοσολογία και λιπάνετε μόνο  
σε υγρό χώμα, κατά προτίμηση  
μια συννεφιασμένη μέρα.

Ψεκαστήρες Χειρός για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους
Οι Ψεκαστήρες Χειρός πολλαπλών 
χρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για 
μικρότερες ποσότητες λιπάσματος και νερού. 
Οι Ψεκαστήρες Χειρός έχουν εργονομικό 
σχήμα κεφαλής ψεκασμού, εξαρτήματα από 
ανοξείδωτο χάλυβα, μεγάλη βάση για ασφαλή 
στήριξη και έχουν σχεδιαστεί για διακριτική 
χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
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(2) ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 500 
COMFORT
Κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής ποιότητας, με 
πλάτος διανομής 53 CM και χωρητικότητα 14 LT. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με διάφορα υλικά, όπως π.χ. με λίπασμα, σπόρους, 
ασβέστη, άμμο, ροκανίδια και αλάτι. Η λειτουργία ελεύθερης 
κύλισης των τροχών διασφαλίζει ότι διανέμει μόνο όταν ωθείται προς 
τα εμπρός. Με αλουμινένια Λαβή Τ για άνετο χειρισμό και τον μοχλό 
ρύθμισης διανομής πάνω της. Διαθέτει πλαστικούς, ανθεκτικούς 
στη διάβρωση τροχούς με τρακτερωτό πέλμα, για καλή πρόσφυση 
σε διάφορες επιφάνειες. Είναι άθραυστος και μπορεί να καθαριστεί 
εύκολα με νερό.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

46,99€

Εύκολη λειτουργία
Στη χειρολαβή, μπορείτε εύκολα να 
χειριστείτε τους Διανομείς GARDENA με τη 
λειτουργία on / off.

Ευέλικτη χρήση όλο τον χρόνο
Από λιπάσματα έως αντιπαγωτικά τον χειμώνα: 
Οι Διανομείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλο 
τον χρόνο για να τροφοδοτήσουν το γκαζόν 
με θρεπτικά συστατικά και να αποφευχθεί 
η εξάπλωση ζιζανίων, καθώς και να κάνουν 
μονοπάτια και δρόμους πιο ασφαλή κατά τη 
διάρκεια των παγωμένων μηνών του χειμώνα 
- όλα αυτά γίνονται με την ελάχιστη δυνατή 
προσπάθεια και χωρίς ακαταστασία.

Διανομείς Σπόρων / Λιπάσματος
Ακριβής δοσολογία και εύκολος χειρισμός

Πάντα η σωστή δόση
Χάρη στον πατενταρισμένο, ιδιαίτερα 
ευέλικτο κύλινδρο διασποράς, κάθε λογής 
υλικό μπορεί να διανεμηθεί - δεν έχει 
σημασία αν είναι ασβέστης ή αμμοχάλικο. 
Μέσω του συστήματος Stop-System, οι 
τροχοί έχουν λειτουργία ελεύθερης κύλισης 
όταν κινείται προς τα πίσω. Ως αποτέλεσμα, 
ο διανομέας διανέμει μόνο όταν ωθείται 
προς τα εμπρός, αποφεύγοντας έτσι την 
υπερβολική δοσολογία.

Ευέλικτος κύλινδρος διανομής για λιπάσματα, σπόρους, ασβέστη, χαλίκι, αλάτι,  
άμμο και ψηφίδες.

Οι Διανομείς GARDENA είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πλαστικό που είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και τα ραγίσματα. Οι τροχοί 
προσφέρουν τη βέλτιστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες και για όλες τις εφαρμογές. Ο διανομέας έχει μία μεγάλη λαβή σχήματος Τ για άνετη 
χρήση είτε με ένα ή είτε δύο χέρια. Ο διανομέας μπορεί να αποθηκευτεί πρακτικά, είτε να κρεμαστεί είτε να σταθεί.

(1) ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΩΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 300 CLASSIC
Κατασκευασμένος από πλαστικό υψηλής ποιότητας, με 
πλάτος διανομής 45 CM και χωρητικότητα 10 LT. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με διάφορα υλικά, όπως π.χ. με λίπασμα, σπόρους, 
ασβέστη, άμμο, ροκανίδια και αλάτι. Η λειτουργία ελεύθερης 
κύλισης των τροχών διασφαλίζει ότι διανέμει μόνο όταν ωθείται 
προς τα εμπρός. Με αλουμινένια Λαβή Τ για άνετο χειρισμό και 
μοχλό ρύθμισης διανομής πάνω στο δοχείο. Διαθέτει πλαστικούς, 
ανθεκτικούς στη διάβρωση τροχούς με τρακτερωτό πέλμα, για καλή 
πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες. Είναι άθραυστος και μπορεί να 
καθαριστεί εύκολα με νερό.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

35,50€
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Τηλεσκοπικά 
Κονταροπρίονα
Πρόσθετη δύναμη για τις 
εργασίες κοπής στον κήπο σας

Τα Τηλεσκοπικά Κονταροπρίονα GARDENA 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Μπορούν να 
σας βοηθήσουν να κάνετε μικροδουλειές  
σε όλο τον κήπο, πριονίζοντας κλαδιά, 
διατηρώντας τα δέντρα σε φόρμα ή κόβοντας 
δέντρα και καθαρίζοντας ξύλα. Είναι ένα 
εργαλείο που σίγουρα θα εκτιμήσετε.

KΩΔ.: 08868-20

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ TCS 720/20
Ιδανικό για κοπές σε ύψος έως και 4 μέτρα. 
Διαθέτει στενή κεφαλή κοπής με ρυθμιζόμενη 
γωνία για να φτάνει σε δυσπρόσιτα σημεία. Το 
μήκος της λάμας είναι 20 CM και η αλυσίδα 3/8" 
1,1mm. - Ισχύς: 720W - Μήκος λάμας: 20 CM - 
Ταχύτητα αλυσίδας: 13 M/S - Βάρος: 3,9 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

139,00€

Φυσητήρες / Αναρροφητήρες
Ξεκούραστη αφαίρεση σκουπιδιών, 
φύλλων ή κομμένου γρασιδιού

Φυσήξτε, σκουπίστε και θρυμματίστε φύλλα για έναν 
τακτοποιημένο κήπο

Βαρεθήκατε να καθαρίζετε μονοπάτια και πεζούλια με τη σκούπα σας; Είστε 
κουρασμένοι από το τσουγκράνισμα όλων των φύλλων που έχουν πέσει στο 
γκαζόν σας;

Τότε ήρθε η ώρα για έναν φυσητήρα κήπου! Οι Φυσητήρες  
και Αναρροφητήρες της GARDENA - είτε ηλεκτρικοί είτε με μπαταρία - μπορούν 
να σας βοηθήσουν να τακτοποιήσετε τον κήπο σας. Ένα πράγμα είναι σαφές: Οι 
Φυσητήρες μας θα αφαιρέσουν τα σκουπίδια, τα φύλλα και το κομμένο γρασίδι 
χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε ή να κουραστείτε.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 
ERGOJET 3000
Πανίσχυρος και εύχρηστος, ιδανικός για φύσημα, αναρρόφηση και 
τεμαχισμό των φύλλων του κήπου σας. Η μετατροπή από φυσητήρα 
σε αναρροφητήρα ή το αντίθετο γίνεται πολύ γρήγορα και χωρίς 
εργαλεία, χάρη στο μοναδικό σύστημα ClickFit. Τα νωπά φύλλα 
μπορούν να αφαιρεθούν με τη σκληρή ξύστρα στην άκρη του 
σωλήνα. Διαθέτει μεταλλική φτερωτή για τον τεμαχισμό των φύλλων 
και ρύθμιση ταχύτητας SpeedControl. - Ισχύς: 3000 W - Ταχύτητα 
αέρα 310 KM/h - Δυνατότητα αναρρόφησης: 170 LT/h - Σακούλα: 
45 LT - Μείωση όγκου φύλλων: 16:1 - Βάρος: 4,8 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

98,90€
KΩΔ.: 09332-20
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Εξαερωτήρες
Απομακρύνετε αποτελεσματικά τα βρύα και αφήστε το γκαζόν σας 
να αναπνεύσει και πάλι

Εξαερωτήρες και Τσουγκράνες για ένα πιο πράσινο και πιο υγιές γκαζόν

Για ένα υγιές γκαζόν, το μπερδεμένο γρασίδι και τα βρύα θα πρέπει να αφαιρούνται με εξαερωτήρα, μία ή δύο φορές το χρόνο. Ο Εξαερωτήρας 
GARDENA είναι μία συμπαγής και ισχυρή τσουγκράνα. Οι γαλβανισμένες με χάλυβα λεπίδες κόβουν μέσα στο γρασίδι, τραβώντας τα ζιζάνια και 
τα βρύα. O Εξαερωτήρας λειτουργεί με ήπιο τρόπο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ 'όλη τη σεζόν και αν χρησιμοποιείται τακτικά, βοηθά να 
αποφευχθεί ο σχηματισμός βρύων.

KΩΔ.: 04068-20

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ EVC 1000
Με πανίσχυρο μοτέρ PowerPlus για εργασία χωρίς 
διακοπή. Διαθέτει αιχμηρές λεπίδες με απόκλιση, 
κατασκευασμένες από ειδικά επισκληρυμένο, 
γαλβανισμένο ανοξείδωτο ατσάλι. Άνετη χειρολαβή 
με βολικό διακόπτη. Μεγάλοι τροχοί με ειδικό πέλμα 
που διευκολύνουν την καθοδήγηση και παρέχουν καλή 
πρόσφυση. Θέση μεταφοράς στην οποία οι λεπίδες 
διπλώνουν εύκολα και γρήγορα. - Ισχύς: 1000 W - Πλάτος 
εργασίας: 30 CM - Στάδια ύψους κοπής: 3 - Τύπος 
λεπίδων: Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι - Βάρος: 10,5 KG 
- Για έκταση: 480 m² - 720 m².

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

175,00€

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ

KΩΔ.: 04027-20

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ 330 CLASSIC
Για εξαιρετική περιποίηση του γκαζόν. Διαθέτει επισκληρυμένο, με αντικολλητική 
επίστρωση, κύλινδρο κοπής από ατσάλι υψηλής ποιότητας, και κάτω λεπίδα εδάφους 
ώστε να εξασφαλίζεται καθαρή και με ακρίβεια κοπή. Μεγάλοι τροχοί με ειδικό πέλμα 
που διευκολύνουν την καθοδήγηση και παρέχουν καλή πρόσφυση. Ρύθμιση του ύψους 
κοπής σε 4 βήματα και εύκολη ανάγνωσή της μέσω κλίμακας. Διαιρούμενη λαβή για 
άνετη αποθήκευση. - Πλάτος κοπής: 33 CM - Ύψος κοπής: 12 - 42 MM - Για έκταση 
γκαζόν έως 160 m²

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

89,90€

Αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες 
καταστάσεις με άριστα αποτελέσματα

Αποτελεσματική και δυναμική εργασία

Εξοικονόμηση χώρου
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ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

KΩΔ.: 04071-72

1

KΩΔ.: 05032-20

2

(1) ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ R40LI
Η ρομποτική χλοοκοπτική μηχανή κουρεύει το γκαζόν ιδανικά δίνοντας πάντα άριστα 
αποτελέσματα κοπής χωρίς να απαιτεί χρόνο από τον χρήστη πέραν της αρχικής 
εγκατάστασης και ρύθμισης. Λειτουργεί αθόρυβα και χωρίς εκπομπές καυσαερίων, ενώ 
μπορεί να λειτουργήσει και σε βροχερό καιρό. Τα υπολείμματα της κοπής μένουν στο 
έδαφος και λιπαίνουν φυσικά το γκαζόν. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή 
επιστρέφει μόνη της στη βάση φόρτισης. Η ρύθμιση γίνεται εύκολα και γρήγορα μέσω 
οθόνης LCD και τα πλαίσια εργασίας οριοθετούνται μέσω τοποθέτησης ειδικού καλωδίου. 
- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah - Αυτονομία: 70min - Χρόνος φόρτισης: 50min -Μέγιστη 
κλίση εδάφους: 25% - Ύψος κοπής: 20 - 50 ΜΜ - Βάρος: 7,4 KG - Για έκταση έως 400 
m². Περιλαμβάνει σταθμό φόρτισης, 150m καλώδιο, 200 γάντζους και 3 επιπλέον λεπίδες.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

1.100,00€

(3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ POWERMAX 37 E 
1600W
Ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή κατάλληλη για εκτάσεις έως 500 m². Διαθέτει 
ισχυρό κινητήρα PowerPlus και μαχαίρι DuraEdge διπλής επισκλήρυνσης για 
αποτελέσματα ακριβείας. Με λαβή ρυθμιζόμενου ύψους κι αναδιπλούμενη 
για εύκολη μεταφορά κι αποθήκευση. Διαθέτει μεγάλες πίσω ρόδες, ένδειξη 
στάθμης του κάδου συλλογής και βοηθητικά χτενάκια. - Ισχύς: 1600 W - 
Ρύθμιση ύψους κοπής: Κεντρική - Πλάτος κοπής: 37 CM - Στάδια ύψους 
κοπής: 5 - Ύψος κοπής: 20 - 60 ΜΜ - Χωρητικότητα κάδου: 45LT - Βάρος: 
11,8 KG. Περιλαμβάνει μονάδα mulching.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

199,00€

(4) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ POWERMAX LI-40/41
Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας κατάλληλη για εκτάσεις έως 450 m². Διαθέτει ισχυρό 
κινητήρα PowerPlus χωρίς ψύκτρες και ατσάλινο πλαίσιο κοπής. Ο χειρισμός γίνεται μέσω 
έξυπνου πληκτρολογίου για άνετη χρήση με κουμπί επιλογής on/off, ένδειξη στάθμης 
μπαταρίας και λειτουργία ECO για μέγιστη αυτονομία. Με αναδιπλούμενη λαβή για εύκολη 
μεταφορά κι αποθήκευση και ένδειξη στάθμης του κάδου συλλογής. - Μπαταρία: Li-Ion 
40V/4,2Ah - Ρύθμιση ύψους κοπής: Κεντρική - Πλάτος κοπής: 41 CM - Στάδια ύψους 
κοπής: 10 - Ύψος κοπής: 25 - 75 ΜΜ - Χωρητικότητα κάδου: 50 LT - Βάρος: 21,8 KG. 
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

560,00€

(2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ POWERMAX 1200/32
Ηλεκτρική χλοοκοπτική μηχανή κατάλληλη για εκτάσεις έως 300 m². Διαθέτει εργονομική λαβή ErgoTec για 
μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση και αναδιπλούμενη λαβή για εύκολη μεταφορά κι αποθήκευση. Η ρύθμιση 
του ύψους κοπής γίνεται πολύ εύκολα και κεντρικά μέσω του διακόπτη QuickFit. Επιπλέον, το σύστημα CnC 
(Cut and Collect) συμβάλλει στην καλύτερη ροή του αέρα και σε συνδυασμό με την ιδανική θέση του κάδου 
προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής και συλλογής. Με ένδειξη στάθμης του κάδου συλλογής και 
βοηθητικά χτενάκια. - Ισχύς: 1200 W - Ρύθμιση ύψους κοπής: Κεντρική (QuickFit) - Πλάτος κοπής: 32 CM - 
Στάδια ύψους κοπής: 10 - Ύψος κοπής: 20 - 60 ΜΜ - Χωρητικότητα κάδου: 30 LT - Βάρος: 8,3 KG

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

99,90€

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

KΩΔ.: 04075-20

3

KΩΔ.: 05041-20

4
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Χλοοκοπτικές Mηχανές
Εύκολες στη χρήση, εργονομικές και αξιόπιστες χλοοκοπτικές 
μηχανές για όλους τους κήπους

Κούρεμα του γκαζόν χωρίς προβλήματα με τις Ηλεκτρικές Χλοοκοπτικές Μηχανές της GARDENA

Η ευκολία στη χρήση, η αξιοπιστία και το ισχυρό μοτέρ καθιστούν τις Χλοοκοπτικές Μηχανές της GARDENA ιδανικές για μικρού και μεσαίου 
μεγέθους κήπους. Το κούρεμα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τη σωστή περιποίηση του γκαζόν, απαιτεί πολύ χρόνο, ως εκ τούτου,  
θα πρέπει να είναι απλό και χωρίς προβλήματα. Οι Ηλεκτρικές Χλοοκοπτικές Μηχανές της GARDENA προσφέρουν εύκολη, άνετη και ισχυρή 
κοπή κουρεύοντας αποτελεσματικά εκτάσεις γκαζόν έως 800 m². Οι χλοοκοπτικές μηχανές μπορούν να κάνουν συλλογή του κομμένου γκαζόν  
ή τεμαχισμό του. Ο ισχυρός κινητήρας και το περιστροφικό μαχαίρι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες καταστάσεις και να δώσουν  
ένα τέλειο φινίρισμα στο γκαζόν.

Καμία ανάγκη για χορτοκοπτικό όταν 
μπορείτε να κουρέψετε δίπλα στις άκρες
Με τις ακριανές χτένες στα πλάγια της 
χλοοκοπτικής, μπορείτε να κουρέψετε κοντά 
σε τοίχους και στις άκρες του γκαζόν. Η χτένα 
βοηθάει το γρασίδι στο να τραβιέται μέσα στο 
μαχαίρι – έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον 
κούρεμα μόλις τελειώσετε την εργασία σας.

Νέος σχεδιασμός λαβής για εργονομία 
και άνεση
Οι ανάποδες λαβές με τα άνετα μαλακά 
υλικά έχουν εργονομικούς μοχλούς  
για εύκολη ρύθμιση του ύψους της 
λαβής. Αυτό σας δίνει απόλυτο έλεγχο 
και προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε ύψος 
χρήστη.

Άμεση απόδοση - απλά συνδέστε και 
ξεκινήστε
Με μία ηλεκτρική χλοοκοπτική GARDENA 
ποτέ δεν θα ανησυχείτε αν θα ξεκινήσει ή 
όχι. Δεν υπάρχει βενζίνη για να ξαναγεμίσει 
και καμία μπαταρία για να φορτίσει. Απλά 
συνδέστε τη και αρχίστε το κούρεμα.
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Χορτοκοπτικά
Εκεί όπου οι χλοοκοπτικές μηχανές  
δε φτάνουν, αφήστε τα χορτοκοπτικά 
να αναλάβουν δράση
Το κούρεμα του γκαζόν είναι σαν να βάζετε τις 
τελευταίες πινελιές σε έναν πίνακα

Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο, αλλά κάνει μια εντυπωσιακή διαφορά!
Η κοπή και η μπορντούρα δεν είναι εργασίες τόσο εντυπωσιακές όσο το κούρεμα, 
αλλά μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια καλή εμφάνιση και μια μέτρια 
δουλειά. Η GARDENA διαθέτει γκάμα υψηλής ποιότητας χορτοκοπτικών, από το 
ελαφρύ χορτοκοπτικό για τον αρχάριο μέχρι και το κορυφαίο μοντέλο. 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

31

KΩΔ.: 09805-20

2

KΩΔ.: 09807-20 KΩΔ.: 09811-20

(1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ SMALLCUT 
300/23

Ελαφρύ και εύχρηστο, ιδανικό για ελαφριές εργασίες 
κοπής στον κήπο. Με 2 χειρολαβές για εύκολη και ασφαλή 
καθοδήγηση. Εύκολη αλλαγή της κασέτας πετονιάς 
χωρίς εργαλεία. - Ισχύς: 300 W - Πλάτος κοπής: 23 CM 
- Διάμετρος πετονιάς: 1,6 ΜΜ - Μήκος πετονιάς: 6 Μ - 
Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα - Τύπος άξονα: Ευθύς 
- Βάρος: 1,6 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

39,99€

(2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ EASYCUT 
400/25

Ελαφρύ και εύχρηστο, ιδανικό για κούρεμα του γκαζόν 
και κοπή σε δυσπρόσιτες περιοχές. Με μηχανισμό που 
διασφαλίζει ότι η πετονιά έχει πάντα το σωστό μήκος 
κατά την εργασία. Με δεύτερη ρυθμιζόμενη χειρολαβή για 
μεγαλύτερη άνεση. Η τηλεσκοπική λαβή προσαρμόζεται 
ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Η γωνία της κεφαλής 
ρυθμίζεται για εύκολη πρόσβαση όπου επιθυμείτε. Διαθέτει 
προφυλακτήρα φυτών. - Ισχύς: 400 W - Πλάτος κοπής: 
25 CM - Διάμετρος πετονιάς: 1,6 ΜΜ - Μήκος πετονιάς: 
6 Μ - Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα - Τύπος άξονα: 
Ευθύς - Βάρος: 2,8 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

71,90€

(3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ POWERCUT 
PLUS 650/30
Ισχυρό και εύχρηστο, με τεχνολογία AutoSpeed μεταβλητής 
ταχύτητας ανάλογα με τη δυσκολία κοπής. Με μηχανισμό 
που διασφαλίζει ότι η πετονιά έχει πάντα το σωστό μήκος 
κατά την εργασία. Με δεύτερη ρυθμιζόμενη χειρολαβή για 
μεγαλύτερη άνεση. Η τηλεσκοπική λαβή προσαρμόζεται 
ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Η γωνία της κεφαλής 
ρυθμίζεται για εύκολη πρόσβαση όπου επιθυμείτε και 
μπορεί να περιστραφεί κατά 90° που μια ενσωματωμένη 
ρόδα βοηθά την καθοδήγηση. Διαθέτει προφυλακτήρα 
φυτών. - Ισχύς: 650 W - Πλάτος κοπής: 30 CM - Διάμετρος 
πετονιάς: 2 ΜΜ - Μήκος πετονιάς: 4 Μ - Μηχανισμός 
τροφοδοσίας: Χτύπημα - Τύπος άξονα: Ευθύς -  
Βάρος: 3,5 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

124,00€
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ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

KΩΔ.: 08877-20, 08877-55

5

(5) ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
(LI-ION) ACCU EASYCUT LI-18/50
Ελαφρύ, και ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών. Με 
εργονομική λαβή, και λεπίδα που εξασφαλίζει αποτελεσματική, 
γρήγορη και καθαρή κοπή, η οποία διαθέτει προστατευτικό στο 
άκρο της. - Μήκος λεπίδας: 50 CΜ - Άνοιγμα δοντιού: 16 ΜΜ 
- Βάρος: 2,9 KG - Χρόνος λειτουργίας: 75 λεπτά.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 205,00€
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 143,00€

KΩΔ.: 08881-20, 
08881-55

6

(6) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(LI-ION) THS LI-18/42
Ιδανικό για την εύκολη και άνετη κοπή 
ψηλών φραχτών σε ύψος έως 3 Μ. Η 
τηλεσκοπική λαβή είναι πολύ ελαφριά για 
να φτάνετε άνετα σε ψηλά σημεία και η 
γωνία της κεφαλής μπορεί να ρυθμιστεί. 
Ένδειξη στην μπαταρία σάς ενημερώνει 
για το πότε χρειάζεται φόρτιση. - Μήκος 
λεπίδας: 42 CM - Άνοιγμα δοντιού: 16 ΜΜ 
- Τηλεσκοπική ρύθμιση: + 50 CM - Χρόνος 
λειτουργίας: 75 λεπτά - Βάρος: 3,4 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 

175,00€
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 

112,00€

7

KΩΔ.: 08866-20,
08866-55

(7) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(LI-ION) TCS LI-18/2-0
Ιδανικό για κοπές σε ύψος έως και 4 μέτρα. Διαθέτει στενή 
κεφαλή κοπής με ρυθμιζόμενη γωνία για να φτάνει σε δυσπρόσιτα 
σημεία. Το μήκος της λάμας είναι 20 CM και η αλυσίδα 3/8" 
1,1mm. - Ταχύτητα αλυσίδας: 3,8 M/S - Βάρος: 3,5 KG

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 175,00€
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 115,00€

(8) ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (LI-ION) ACCUJET LI-18
Πολύ ελαφρύ και εύκολο στη χρήση, κατάλληλο για το αποτελεσματικό 
φύσημα των φύλλων, ή την απομάκρυνση μικρών σκουπιδιών από το 
πλακόστρωτο και το γκαράζ. Η εργονομική λαβή του με τα μαλακά πλαστικά 
προσφέρει μεγάλη άνεση κατά τη χρήση, ενώ το συμπαγές του μέγεθος το 
καθιστά εύκολο στην αποθήκευση. - Ταχύτητα αέρα 190 KM/h - Χρόνος 
λειτουργίας: 20 λεπτά - Βάρος: 1,8 KG.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 143,00€
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 76,00€

KΩΔ.: 09335-20, 09335-55

8

4
KΩΔ.: 09823-20, 09823-55

(4) ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (LI-ION) EASYCUT LI-18/23R
Διαθέτει σύστημα RotorCut με πλαστικές λεπίδες για κοπή με ακρίβεια. 
Με διακόπτη ασφαλείας από αιφνίδια εκκίνηση. Με δεύτερη ρυθμιζόμενη 
χειρολαβή για μεγαλύτερη άνεση. Η τηλεσκοπική λαβή προσαρμόζεται 
ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Η γωνία της κεφαλής ρυθμίζεται για εύκολη 
πρόσβαση όπου επιθυμείτε. Με προφυλακτήρα φυτών. - Πλάτος κοπής: 23 
CM - Τύπος άξονα: Ευθύς - Βάρος: 2,6 KG. - Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά - 
Χρόνος πλήρους φόρτισης: Περίπου 3 ώρες

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 150,00€
ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ: 85,00€

Προτεινόμενη τιμή προσφοράς μπαταρίας 9839-20: 67,90€ και φορτιστή 8833-20: 12,99€.
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

(1) ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3000/4 CLASSIC

Βασική Αντλία για πολλαπλές εφαρμογές. Ιδανική για πότισμα, αύξηση της πίεσης, μεταφορά ή άντληση νερού βρύσης, βρόχινου 
νερού ή χλωριωμένου νερού πισίνας. Ελαφριά, ανθεκτική και εύχρηστη. Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης. Εργονομική λαβή. Βάση από 
καουτσούκ για αθόρυβη και αντικραδασμική λειτουργία. Βαλβίδα αποστράγγισης για προστασία από παγετό. Κεραμική προστασία 
και σύστημα διπλής στεγανοποίησης. Θερμική προστασία. Ισχύς: 600 W - Μέγ. ικανότητα άντλησης: 3100 LT/h - Μέγ. πίεση: 3,6 
bar - Μέγ. βάθος αναρρόφησης: 7 M - Μέγ. ύψος κατάθλιψης: 36 M - Μέθοδος τροφοδοσίας: Πίδακας - Βάρος: 6,5 KG.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

95,90€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

(5) ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ 7000/C CLASSIC

Για την αποστράγγιση ανεπιθύμητου 
νερού, π.χ. σε περίπτωση πλημμύρας. 
Διαθέτει θερμική προστασία και σύστημα 
κλειδώματος Quick-action για την εύκολη 
συντήρηση κι επίλυση προβλημάτων. - 
Ισχύς: 300 W - Μέγ. ικανότητα άντλησης: 
7000 LT/h - Μεγ. πίεση: 0,5 bar - Μέγ. 
βάθος αναρρόφησης: 8 M - Ελαχ. ύψος 
αναρρόφησης: 5 ΜΜ - Μέγ. βάθος βύθισης: 
7 M - Μέγ. ύψος κατάθλιψης: 5 M - Μεγ. 
Μέγεθος σωματιδίων: 5 ΜΜ - Μέγιστη 
θερμοκρασία υγρού: 35°C - Βάρος: 3,8 KG.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

61,90€

(6) ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ 9000 AQUASENSOR

Για την αποστράγγιση ανεπιθύμητου νερού, 
όπως π.χ. πλημμύρας. Αυτόματο σύστημα 
aquasensor, με αισθητήρες, για την έναρξη 
λειτουργίας της και δυνατότητα ρύθμισης 
της επιθυμητής στάθμης. Διαθέτει θερμική 
προστασία. Ισχύς: 320 W - Μέγ. ικανότητα 
άντλησης: 9000 LT/h - Μέγ. πίεση: 0,7 bar 
- Μέγ. βάθος αναρρόφησης: 8 M - Ελαχ. 
ύψος αναρρόφησης: 1 ΜΜ - Μέγ. βάθος 
βύθισης: 7 M - Μέγ. ύψος κατάθλιψης: 7 
M - Μέγ. Μέγεθος σωματιδίων: 5 ΜΜ - 
Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: 35°C - Βάρος: 
3,8 KG.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

135,00€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ
(7) ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ 7000/D CLASSIC

Για την αποστράγγιση ακάθαρτου νερού, 
π.χ. από λίμνη κήπου. Διαθέτει θερμική 
προστασία και σύστημα κλειδώματος 
Quick-action για την εύκολη συντήρηση κι 
επίλυση προβλημάτων. Ισχύς: 300 W - Μέγ. 
ικανότητα άντλησης: 7000 LT/h - Μεγ. 
πίεση: 0,5 bar - Μέγ. βάθος αναρρόφησης: 
8 M - Μέγ. βάθος βύθισης: 7 M - Μέγ. 
ύψος κατάθλιψης: 5 M - Μεγ. Μέγεθος 
σωματιδίων: 25 ΜΜ - Μέγιστη θερμοκρασία 
υγρού: 35°C - Βάρος: 4 KG.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

69,90€

ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ
(8) ΑΝΤΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΔΡΑΠΑΝΟΥ

Ιδανική για την ευέλικτη μεταφορά ή 
αποστράγγιση μικρότερων ποσοτήτων 
νερού. Συναρμολογείται πολύ απλά, 
με τον άξονα μετάδοσης κίνησης 
να εφαρμόζει στον σφιγκτήρα 
οποιουδήποτε τυπικού ηλεκτρικού 
δράπανου (Ø 8 ΜΜ). Περιλαμβάνει 
ρακόρ, ώστε να είναι έτοιμη προς 
χρήση. - Μέγ. ικανότητα άντλησης: 
2400 LT/h - Μεγ. πίεση: 3 bar - Μέγ. 
ύψος κατάθλιψης: 30 M.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

23,50€
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KΩΔ.: 01707-20
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KΩΔ.: 01757-20
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KΩΔ.: 01783-20
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KΩΔ.: 01661-20
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KΩΔ.: 01461-20

KΩΔ.: 01490-20
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ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

(2) ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 5500/3 
CLASSIC
Αντλία με φλοτέρ, κατάλληλη για βαθύ πηγάδι ή 
υδροδεξαμενή. Για υποβρύχια λειτουργία. Έχει προστασία 
από θερμική υπερφόρτωση, ασφάλεια από λειτουργία 
χωρίς νερό και σύστημα αντεπιστροφής. Ισχύς: 900 W 
- Μέγ. ικανότητα άντλησης: 5500 LT/h - Μέγ. πίεση: 3 
bar - Μέγ. βάθος βύθισης: 12 M - Μέγ. ύψος κατάθλιψης: 
30Μ, - Σχοινί συγκράτησης: 15 M - Διάμετρος αντλίας: 
14,9 CM - Μέθοδος τροφοδοσίας: 3 βαθμίδες - Μέγιστη 
θερμοκρασία υγρού: 35 °C - Βάρος: 9,6 KG.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

216,00€

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
(ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
(4) ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ) 
3000/4 ECO CLASSIC
Για τη διανομή νερού από βαρέλια βροχής, πηγάδια και 
δεξαμενές. Λειτουργία eco για 15% εξοικονόμηση ενέργειας. 
Ενσωματωμένη προστασία από λειτουργία χωρίς νερό. Με 
προστασία υπερφόρτωσης και βαλβίδα αποστράγγισης. 
Με 3 εξόδους. - Ισχύς: 650 W - Μέγ. ικανότητα άντλησης: 
2800 LT/h - Μέγ. πίεση: 4 bar - Έναρξη/Διακοπή: 1,5 
bar/2,2-3,2 bar - Μέγ. βάθος αναρρόφησης: 8 M - Μέγ. 
ύψος κατάθλιψης: 40 M - Μέθοδος τροφοδοσίας: Πίδακας - 
Δεξαμενή: 24 LT - Βάρος: 14 KG.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

190,00€

(3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
(ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ) 3500/4E CLASSIC

Αντλία για τον κήπο ή για οικιακή χρήση. Ενεργοποιείται 
αυτόματα όταν απαιτείται νερό. Ασφάλεια από λειτουργία 
χωρίς νερό. Σύστημα αντεπιστροφής. Βαλβίδα αποστράγγισης 
για προστασία από παγετό. - Ισχύς: 800 W - Μέγ. ικανότητα 
άντλησης: 3500 LT/h - Μέγ. πίεση: 4 bar - Έναρξη: 2,5 bar - 
Μέγ. βάθος αναρρόφησης: 7 M - Μέγ. ύψος κατάθλιψης: 40 
M - Μέθοδος τροφοδοσίας: Πίδακας - Βάρος: 8,3 KG.

 προτεινόμενη τιμή προσφοράς

216,00€

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  
(ΧΩΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
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Επιλογές αποστράγγισης
Στραγγίστε πισίνες, λίμνες και πλημμυρισμένα υπόγεια γρήγορα και αποτελεσματικά, με τις 
αντλίες αποστράγγισης υψηλής χωρητικότητας της GARDENA. 

Αντλίες για Καθαρά Νερά – για καθαρό ή ελαφρώς ακάθαρτο νερό, εφοδιασμένες με σύστημα 
Aquasensor και φλοτέρ για αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο. 

Αντλίες για Ακάθαρτα Νερά – ειδικές βυθιζόμενες αντλίες σχεδιασμένες να φιλτράρουν 
σωματίδια διαμέτρου 25, 30 ή ακόμα και 38 χιλιοστών.

Επιλογές παροχής νερού οικιακής χρήσης
Υψηλής απόδοσης αντλίες ύδρευσης νερού GARDENA για το σπίτι. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε εναλλακτικές πηγές, όπως ένα πηγάδι ή μια στέρνα για την παροχή νερού 
στο σπίτι σας (το καζανάκι της τουαλέτας, πλυντήριο κ.τ.λ.) και τον κήπο σας. 

Πιεστικά Συγκροτήματα (με βαρελάκι) - για στατική χρήση, αυτές οι αξιόπιστες αντλίες 
διαθέτουν ασφάλεια Eco-mode και προστασία από λειτουργία χωρίς νερό, καθώς και 
πενταετή εγγύηση για το βαρελάκι.

Βρίσκοντας εύκολα τη σωστή αντλία
Τώρα έχετε μια σαφή εικόνα της σειράς των ισχυρών, καινοτόμων και αξιόπιστων αντλιών της 
GARDENA. 

Το επόμενο βήμα είναι απλώς να επιλέξετε την αντλία που ταιριάζει ιδανικά στις ανάγκες σας.

Αντλίες Nερού
Βελτιώστε το σύστημα ποτίσματος με την κατάλληλη αντλία

Καινοτόμες και πάντα αξιόπιστες

Είτε ενδιαφέρεστε για άντληση νερού από τον κήπο σας, για αποστράγγιση είτε ακόμα και για οικιακή χρήση, η GARDENA έχει την κατάλληλη 
αντλία και ένα απλό, έξυπνο εργαλείο αναζήτησης για να σας βοηθήσει να τη βρείτε. Όποια αντλία και αν επιλέξετε, μπορείτε να είστε 
σίγουροι για την ποιότητα GARDENA, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά και την υψηλή απόδοση. Επιπλέον, οι αντλίες GARDENA είναι εύκολες  
στη χρήση και όμορφα σχεδιασμένες.

Για εύκολο πότισμα κήπου

Αν θέλετε να ποτίσετε τον κήπο σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πάρετε νερό: Μπορείτε να το αντλήσετε από πηγάδι, στέρνα ή δεξαμενή 
συλλογής βρόχινου νερού – ανάλογα με τον κάθε κήπο. Για όλες αυτές τις επιλογές, παρέχουμε και διαφορετικές λύσεις: 

Αντλίες Επιφάνειας – για το πότισμα του κήπου, που διαθέτουν λειτουργίες ασφάλειας της αντλίας και δύο εξόδους. 

Αντλίες για δεξαμενές βρόχινου νερού – για εύκολη χρήση του νερού της βροχής από βαρέλια, με αυτόματη λειτουργία on / off. 

Βυθιζόμενες Αντλίες Άρδευσης – για την άντληση νερού από πηγάδια, όπου η αντλία πρέπει να μπει στο νερό, με αυτόματη 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργιών. 

Ηλεκτρονικά Πιεστικά Συγκροτήματα – για βολικό πότισμα των κήπων, με οθόνη πληροφοριών LCD.
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ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM ΣΕΤ

3

KΩΔ.: 05550-20 KΩΔ.: 05554-20

KΩΔ.: 05580-20

(1) ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 150 CM
Κατάλληλο για την επέκταση όλων των προϊόντων 
καθαρισμού της σειράς Cleansystem. Κατασκευασμένο 
από αλουμίνιο, ελαφρύ και σταθερό. Εύκολη σύνδεση 
με τα αξεσουάρ καθαρισμού μέσω απλής και ασφαλούς 
τεχνολογίας βιδωτής σύνδεσης. Άνετη και εύκολη 
εφαρμογή στο χέρι χάρη στην πλαστική επένδυση, η οποία 
δε χαράζει, είναι αντιολισθητική και διατηρεί σταθερή 
θερμοκρασία προστατεύοντας τα χέρια από το κρύο. Με 
ελεύθερη ρύθμιση της ποσότητας και της πίεσης του νερού 
και κλειδώματος στην επιθυμητή θέση. Διαθέτει πρακτικό 
δοχείο για τα Καθαριστικά και Γυαλιστικά με Κωδ. 1680, 
1682, 1684 και 5730.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

29,30€

(3) ΣΕΤ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
προτεινόμενη τιμή προσφοράς

45,99€

(2) ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ 155-260 CM
Κατάλληλο για την επέκταση όλων των προϊόντων 
καθαρισμού της σειράς Cleansystem και ιδανικό για εργασίες 
σε ύψος. Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ελαφρύ και 
σταθερό. Εύκολη σύνδεση με τα αξεσουάρ καθαρισμού 
μέσω απλής και ασφαλούς τεχνολογίας βιδωτής σύνδεσης. 
Άνετη και εύκολη εφαρμογή στο χέρι χάρη στην πλαστική 
επένδυση, η οποία δε χαράζει, είναι αντιολισθητική και 
διατηρεί σταθερή θερμοκρασία προστατεύοντας τα χέρια 
από το κρύο. Με ελεύθερη ρύθμιση της ποσότητας και της 
πίεσης του νερού και κλειδώματος στην επιθυμητή θέση. 
Διαθέτει πρακτικό δοχείο για τα Καθαριστικά και Γυαλιστικά 
με Κωδ. 1680, 1682, 1684 και 5730.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

54,90€
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ CLEANSYSTEM

1 2

KΩΔ.: 05570-20 KΩΔ.: 05568-20KΩΔ.: 05574-20

(5) ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΗΣ 
ΧΕΙΡΟΣ

Για τον ήπιο και αποτελεσματικό 
καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, 
όπως επίπλων κήπου, αυτοκινήτων κτλ. 
Συνδέεται απευθείας με το λάστιχο μέσω 
ταχυσυνδέσμου. Κατασκευασμένη από 
υψηλής ποιότητας υλικά, με περιμετρική 
μαλακή πλαστική μπορντούρα που δε 
χαράζει τις επιφάνειες, και με τρίχες από 
άλογο. Η ροή του νερού είναι ελεύθερα 
ρυθμιζόμενη και μπορεί να κλειδωθεί στην 
επιθυμητή θέση. Για πιο αποτελεσματικό 
καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί 
με Σαπουνάκια Στικ (Κωδ. 989).

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

17,99€

(6) ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΠΛΥΣΗΣ ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

Για τον ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό 
ευαίσθητων επιφανειών, όπως αυτοκινήτων, 
τροχόσπιτων κ.τ.λ. Μπορεί να συνδεθεί 
με όλα τα Κοντάρια Νερού ή απευθείας 
με το λάστιχο μέσω ταχυσυνδέσμου. 
Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας 
υλικά και με άνετη προσαρμογή στην 
προς καθαρισμό περιοχή, καθώς διαθέτει 
άρθρωση πλήρως περιστρεφόμενη σε 
βήματα των 30°. Έχει τρίχες αλόγου και 
πλάτος εργασίας 27 CM.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

25,70€

(7) ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΡΘΡΩΣΗ
Ιδανική για την αφαίρεση ακόμα και 
των πιο επίμονων ακαθαρσιών, και 
κατάλληλη για τον σχολαστικό καθαρισμό 
σκληρών δαπέδων, όπως αίθριων, 
μονοπατιών, εισόδων σε γκαράζ, κτλ. 
Μπορεί να συνδεθεί με όλα τα Κοντάρια 
Νερού ή απευθείας με το λάστιχο μέσω 
ταχυσυνδέσμου. Με πλάτος εργασίας 
27 CM και τρίχες διαφορετικού μήκους, 
εγγυάται εντατικό καθάρισμα, ιδιαίτερα σε 
ανώμαλες επιφάνειες, αρμούς και εσοχές. 
Το ειδικό επίπεδο ακροφύσιο εκτόξευσης 
νερού και το αποξεστικό άκρο συμβάλλουν 
στο άψογο αποτέλεσμα καθαρισμού.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

23,40€

KΩΔ.: 01680-20

(4) ΣΑΜΠΟΥΑΝ

Σαμπουαν ειδικά σχεδιασμένο για 
τα προϊόντα της σειράς καθαρισμού 
Cleansystem. Προσφέρει ήπιο και 
αποτελεσματικό καθάρισμα ειδικά στις 
λακαρισμένες και πλαστικές επιφάνειες και 
είναι βιοδιασπώμενο. Καθαρίζει δραστικά 
και διαλύει τα λίπη. Χάρη στο κυκλικό 
του σχήμα, μπαίνει απευθείας στο δοχείο 
των Κονταριών Νερού (Κωδ. 5552, 5550 
και 5554), όπου μέσω του περιστροφικού 
κουμπιού που διαθέτουν τροφοδοτείται στη 
σωστή δοσολογία, εύκολα και με ακρίβεια.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

3,90€
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Συστήματα Kαθαρισμού
Συνδεδεμένα με νερό εργαλεία καθαρισμού, για όλες τις υπαίθριες 
εργασίες καθαρισμού

Συνδεδεμένα με νερό εργαλεία καθαρισμού για το σπίτι και τον κήπο

Η GARDENA προσφέρει μια εντυπωσιακή σειρά από είδη καθαρισμού για όλες τις υπαίθριες εργασίες καθαρισμού. Καθαρισμό παραθύρων, 
πλύσιμο αυτοκινήτου, τρίψιμο δαπέδων, ξέπλυμα των εργαλείων κήπου κ.ά. Συνδέστε τα εργαλεία χειρός ή το κοντάρι νερού στο λάστιχο  
με τη βοήθεια του Original Συστήματος της GARDENA (OGS) και απολαύστε μια αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας εμπειρία καθαρισμού.

Διαφορετικοί συνδυασμοί για ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό καθαρισμό

Συνδυάζοντας διαφορετικές λαβές και κεφαλές, μαζί με καθαριστικά, γίνεται ένας πιο αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος καθαρισμός γύρω 
από το σπίτι και τον κήπο: το πλύσιμο του αυτοκινήτου, ο καθαρισμός των τζαμιών, το τρίψιμο του δαπέδου και το ξέπλυμα των εργαλείων και 
των επίπλων.
Το Σύστημα Καθαρισμού της GARDENA προσφέρει μια εντυπωσιακή γκάμα προϊόντων καθαρισμού για διάφορες εργασίες γύρω από το σπίτι και 
τον κήπο. Συνδέστε με ένα λάστιχο μέσω του Ταχυσύνδεσμου της GARDENA και πλύνετε εύκολα την αυλή ή το μπαλκόνι σας και καθαρίστε τα 
έπιπλα του κήπου ή τα παράθυρά σας από την έξω πλευρά. Διαφορετικές λαβές και διάφορες βούρτσες και καθαριστήρες σάς διασφαλίζουν ότι 
όλες οι ξεχωριστές επιφάνειες θα βουρτσιστούν εντατικά και αποτελεσματικά. 

Μαλακές ή σκληρές τρίχες - ανεξάρτητη 
προσαρμογή στην επιφάνεια που 
πρόκειται να καθαριστεί
Οι μαλακές βούρτσες είναι ιδανικές για το 
πλύσιμο των ευαίσθητων επιφανειών, όπως 
παράθυρα, αυτοκίνητα, έπιπλα κήπου ή 
εξωτερικοί τοίχοι. Οι σκληρές βούρτσες 
χρησιμοποιούνται για σκληρά πατώματα, 
δρόμους και μονοπάτια.

Απλά προσθέστε τα καθαριστικά
Τα Κοντάρια Νερού είναι εφοδιασμένα με 
έναν διανομέα για καθαριστικά προϊόντα, ενώ 
μπορούν να κλειδώσουν και να ρυθμίσουν τη 
ροή του νερού για το καλύτερο αποτέλεσμα 
καθαρισμού. Οι Βούρτσες Χειρός μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με σαμπουάν 
για αποτελεσματικό καθαρισμό των βαμμένων 
και πλαστικών επιφανειών.
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Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105, 
e-mail: info@papadopoulos.com.gr, site: www.gardena.gr

  www.facebook.com/GardenaHellas  www.youtube.com/GardenaHellas

Αναζητήστε το δίκτυο καταστημάτων GARDENA στο www.gardena.gr

Η πλήρης σειρά προϊόντων της Gardena παρουσιάζεται στον κατάλογό μας. Ζητήστε έναν κατάλογο προϊόντων από το πλησιέστερό σας κατάστημα της Gardena ή κάντε την παραγγελία 
σας στο www.gardena.gr ή στο e-mail: info@papadopoulos.com.gr ή στο fax: 210 5193105. Ευχαρίστησή μας είναι να σας εξυπηρετούμε! Ζητήστε από τον συνεργάτη της Gardena να 
σας συμπληρώσει το έντυπο εγγύησης του μηχανήματός σας. Όλες οι τιμές σε αυτό το φυλλάδιο συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Η εταιρεία Π. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. δε φέρει ευθύνη 
για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η Gardena αναπτύσσει συνεχώς τα προϊόντα της και γι’ αυτό διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών, σχεδιασμού, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων 
εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορούν να γίνουν επικίνδυνα εάν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Να διαβάζετε πάντοτε τις 

οδηγίες χρήσης και συντήρησης πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.


