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Cenová nabídka platí od 13. 4. - 7. 5. 2017.
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Cenová nabídka platí od 13. 4. - 7. 5. 20017.

PODSEDÁK  
ZDARMA
POPOOOPPOPPOPOPP
ZZZDZZZD++

nosnost

260
kg   

ratanová zahradní 

houpačka CAPRI
zahradní houpačka z umělého 

ratanu - kovová konstrukce 

ošetřená práškovým lakováním 

- hnědá, nosnost 260 kg.

A12132

1899,-
dříve 2 099,-

GRILGRIL
KANSAS
Moderní uzavíratelný zahradní gril, 
rozměr - 114 x 60 x 108 cm, 
s nastavitelným grilovací roštem 
o rozměrech 56 x 42 cm, ve výšce 83,5 cm. 
Plastová kola pro snadnou manipulaci
s grilem. Povrch grilu je natřen elegantní 
matnou šedou žáruvzdornou barvou.
A12125 **

NOVINKA

4999,-
dříve 5 999,-

*

*

křeslo závěsné 

houpací SANREMO
Nosná  konstrukce, která je velmi pevná a stabilní. Trubky jsou 

vyrobeny z oceli a ošetřeny přáškovou barvou v antracitové barvě. 

Sluneční clona, která dotváří netradiční a originální design i polstr 

jsou v antracitové barvě. Závěsné relaxační lehátko je určeno pro 

náročné jedince, kteří ocení 

maximální pohodlí 

a originální řešení.   

Nosnost 150 kg.

A13257

ratanový set 

TUVALU
4 dílný set - stůl 45 x 80 x 38 cm, 

2 křesla 61 x 70  x 75 cm a jeden 

dvojsedák 113 x 70 x 75 cm. Ocel.

konstrukce potažená umělým 

ratanem. Nosnost křesla -100 kg, 

dvojsedáku - 200 kg, stolu 40 kg. 

Deska stolu z tvrzeného skla.

A13517

závěsný slunečník 
300 cm, 6 žeber, balení obsahuje stojan 

a slunečník otevírání se provádí kličkou    

     A08885      A08884        A12047

3999,-
dříve 4 799,-

NOVINKA

6499,-
dříve 7 499,-

*

NOVINKA

4999,-
dříve 5 999,-

*

*



       Zboží pouze na objednávku.                                                                               Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby. Platí do vyprodání zásob.
       Zboží k dispozici od 20. 4. 2017.*
**

NOVINKA

KENTUCKY Beige
pavilon, 3 x 3  m 

A12147

houpačka TARA
181  x 127  x 157 cm, 

kovová konstrukce 

ošetřená práškovým 

lakováním, dělený polstr

A12128

houpačka ELENA II
má kovovou konstrukci ošetřenou 

práškovým lakováním zelené barvy, 

sedák zápolyesteru. Rozměry: 

190 x 120 x 185 cm, nosnost 260 kg. 

nosnost

240
kg   

pavilon STEEL II 3 x 3  m, 

dvojitá střecha

A09334

p

AA

dvojitáá střechaá

A0933444

altán PARTY 3 x 3 m, polyester

tmavě zelený

- A09216

bílý - A09217

TTTTTTYYYYYYYY YY 3 x33 x3 xxxxxx 3333 3 33 mmm,mm,m,m,m polpololpopo yyesyessterter

bílbílbílílllbílbílbíbílbí ýýýýýýýý -ýý -ý -ý -ý -ý ---------- AAAA0A0A0A000A0000A0A0A000A0A0AAA0AAAAAAA0999999992192192192192199992217777

bočnice s oknem
bílá 
- A09335

s pruhy 
- A09336

oknem

179,-179,-
dříve: 229,-

bočnice bez okna
bílá 
- A09215

s  pruhy 
- A09337

eez okna

149,-149,-
dříve: 179,-

699,-699,-
dříve: 799,-

uphoupačka ELENA II
má kovovou konstrukci ošetřenou 

práškovým lakováním zelené barvy, 

sedák zápolyesteru. Rozměry:

A09281

A09282

dřevěná lavice 
120 x 45 x 80 cm, přírodní smrkové a borové dřevo

A13456

899,-899,-
dříve: 999,-

zahradní lavička
119 x 50 x 75 cm, materiál: ocel, 

nosnost: 150 kg, A12138 A1344
, ,

nosnost: 150 kg, A12138

1299,-1299,-
dříve: 1599,-

GRANADAGRANADA

zahradní pivní set 
Kovová konstrukce o síle 0,25 cm 

(tm. zelená), latě z přírodního dřeva 

o tloušťce 2,7 cm. 1 x stůl - 180 x 50 x 77 cm, 

2 x lavice - 180 x 25 x 46 cm.

A09279

2 199,-2 199,-
dříve: 2 499,-

2 199,-2 199,-
dříve: 2 499,-

1 999,-1 999,-
dříve: 2 499,-

zahradní kolekce ROŽMBERK

lavice 150 x 50 x 80 cm,

masiv. borovice/smrk

A09267

stůl 150 x 75 x 68 cm,

masiv. borovice/smrk

A09267

houpačka TWIN
110 x 140 x 153 cm, 

nos. 200 kg, 2-místná 

A09285

ratanová sedací souprava 

BAHAMA
stůl ø 65 cm, křeslo 68 x 66 x 70 cm 

A07466 - světlá

A07467 - tmavá

p
dd

A
ZAAAHRRADNNÍ ZAHRADNÍ AALLTÁÁNY A STAANYALTÁNY A STANY  

KENTUCKY Beige

2 999,-2 999,-
dříve: 3 699,-

3499,-3499,-
dříve: 4199,-

ARUBAARUBA

**3999,-3999,-
dříve: 4499,-

ELENA IIELENA II

**

3 499,-3 499,-
dříve: 3 999,-

** 2 999,-2 999,-
dříve: 3 599,-

**

**

*

1499,-1499,-
dříve: 1999,-

TWINTWIN

nosnost

260
kg   
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PLÁŽOVÁ 
LEHÁTKA  

slunečník s kloubem 
ø 180 cm 
mix barev
A09305

kostkované
 A08871**
 A08872
 A08868
 A08869

pruhované
 A09564
 A09196 **
 A09559 **
 A09558

slunečník ø 180 cm 
mix dekorů

A09221

slunečník plážový ø 230 cm
     A09317       A09318       A09319

kovová konstrukce s plastovými 
doplňky, 140 x  60 x 96 cm, 
nosnost 100 kg, různé barvy

SUPER

SUPERCENACENA

499,-
dříve 599,-

ocelové lehátko 

se stříškou, 188 x 59 cm

nosnost 100 kg

A08873

ocelové lehátko 

186 x 53 cm, nosnost 100 kg

 A12295

 A12296 

plážové lehátko

CANARIA
192 x 55 x 74 cm, skládatelné,

hliníková konstrukce

 A12182

o
s

n

A

plážové lehátko

CANARIA
192 x 55 x 74 cm, skládatelné,

hliníková konstrukce

A12182

1 599,-
dříve 1 999,-

1 099,-
dříve 1 299,-

skládací stojan
ocelový stojan 

na slunečník, 

velikost (rozložený)

85 x 85 x 35 cm

A09333

A12182

křesílko
53 x 47,5 x 39 / 75 cm

     A09307      

     A09306

bazén s fi ltrací
ø 3 m, výška 76 cm, z odolného materiálu,

bazén se po nafouknutí prstence vytvaruje 

tlakem vody. 

+ kartušová filtrace. 

A09225

bazén bez 
fi ltrace ø 3 m
A09986

1 099,-
dříve 1 199,-

1 599,-
dříve 1 799,-

+ BAZÉNOVÁ + BAZÉNOVÁ 
FILTRACEFILTRACE

bazén obdelník
rozměry 262x175x51 cm

A09226

bazén obbdelník
rozměry 262x175x51 cm

A09226

799,-
dříve 999,-

bambusový slunečník 
ø 300 cm
     A09327       

     A09328

ø 300 cmø
  A09327         

A09328 799,-
dříve 999,-

699,-
dříve 899,-

169,-
dříve 199,- 249,-

dříve 299,-

slunečník s kličkou ø 230 cm
     A09329       A09330       A09331       A09332   

649,-
dříve 749,-

slunečník s kličkou ø 230 cm

ANTHRACITE 
černá tyč

A08890

ANTHRACITE
černá tyč

A08890A08890 649,-
dříve 749,-

269,-
dříve 329,-

269,-
dříve 329,-

139,-
dříve 159,-

349,-
dříve 429,-

křesílko
53 x 47,5 x 39 / 75 cm

A09299

m
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židle RAMADA
polohovací lehká židle

56,5 x 42,5 x 107 cm 

textilen +  hliník + ocel     

A12292

židle RAMADA
polohovací lehká židle

56,5 x 42,5 x 107 cm 

textilen +  hliník + ocel     

A12292A12292

999,-
dříve 1 199,-

NOVINKA

nosnost

100
kg   

houpací závěsná lehátka
80 x 200 cm

různé barvy - A09670

80 x 200 cm

síťové - A09671

299,-
dříve 329,-

349,-
dříve 429,-

229,-
dříve 259,-

229,-
dříve 269,- závěsné

houpací 

křeslo
100 x 100 cm

pevná dřevěná 

konstrukce, 

jednobodové 

zavěšení, 

pestrobarvené 

provedení,

maximální 

nosnost 100 kg

A08864

dětský kempingový set
stůl 50 cm, výška 47cm, nosnost 50 kg 

židlička 36 x 32 x 26 / 50 cm, 

nosnost 35 kg, 

slunečník 110 cm

A09972

A09973

pískoviště, 
bazének
SANDY 2
dodáváme v barvách 
modrá, žlutá a zelená

A09230

699,-
dříve 899,-

499,-
dříve 599,-

BEAR

MONKEY

dětská zahradní 

křeslo
A09320

přenosná 

toaleta
41,5 x 35,5 x 41,5 cm, 20 l, 

přirozená sedací výška, 

objem odpadní nádrže 20 l, 

objem nádrže na čistou 

vodu 10 l, 

hmotnost 

5,5 kg

A09259

Zb ží bj d á k

ocelové křesílko
ocel + textil, nosnost 100  kg,
     A08882
     A09309

ocelové křesílko
ocel + textil, nosnost 100  kg,

     A12045

399,-
dříve 449,-

SUPER

SUPERCENACENA

299,-299,-
dříve 349,-

zahradní židle
50 x 44 x 94 cm 

A09304

599,-
dříve 799,-

-

zahradní židle
55,5 x 71 x 95,5 cm

textilie

A12290

699,-
dříve 799,-

ocelový zahradní stůl 
150 x 90 cm

A09271

ocelová 

zahradní židle
A13317

1799,-
dříve 1 999,-

křeslo rabářské KORFU
95 x 60 x 109 cm, skládací židle
s područkami nejen pro rybáře, 
své využití najde i v kempech, 
u chatařů, v přírodě atd. 
Snadno se přenáší 
a snadno rychle složí. 

A12136

nosnost

110
kg   

, skládací židle
nejen pro rybáře, 
de i v kempech,de i v kempech
írodě atd.
náší 
e složí.

599,-
dříve 699,-

2799,-
dříve 3 299,-

*999,-
dříve 1 199,-

*
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GRIL
comfort

60 x 57 x 82 cm, ohniště ø 57 cm 
vybíratelný 
externí popelník 
nohy z nerez ocele
A09980

gril PORTLAND 
65x105x93,5 cm, průměr ohniště 
65 cm, povrch ohniště 
- černý smalt, výška 
roštu 67 cm, Rošt 
na uhlí, vyjímatelný 
externí popelník.  
A12124

NÁŠ 
TIP

dříve 1 549,-

2 222,-
dříve 2 999,-

gril ROUND
ø 45 / výška 84 cm 
A09342

gril 

BUCKET
ø 25 / výš. 23 cm
 A08751

349,-
dříve 429,-

599,-
dříve 699,-

6
v
e
n
A

NÁ
T

dříve 1 5

gril WOOD 
53x33 cm, výška 70 cm, 

A07519 **

opékací vidlice
97 cm, A12696

sada nářadí
dřevo, 4 díly, A04426ww

gilovací kleště
chromové, 38 cm

A07521

299,-222299999999,--
dříve 359,-

29,-22229999,,---
dříve 33,-

steakový set
12ti dílný
délka 20,6 cm

A09599

12ti dílný
a 20,6 cmdélka

599A095

149,-11144449999,--
dříve 199,-

dříve 109,-

gilovací kleště
chromové, 38 cm

A07521

888899999,--888899999,--
dříve 109,-

skládací postel ARDIS 
190 x 80 cm, výborně se osvědčí jako nouzové 
přespání, nebo postel pro hosty. Konstrukce 
je bytelná a bezpečná. Plastová kolečka 
pro snadnou manipulaci. 
Výška matrace 
je cca 10 cm.
A12064

nadzemní stan pro dvě osoby s nadzemní konstrukcí 

je vhodný pro všechny, které od stanování odrazuje ležení na zemi. 

Stan můžete postavit a pohodlně přespat kdekoli, bez ohledu na to, 

jestli je pod vámi mokro, bahno, kameny nebo beton. Z každé strany stanu 

jsou velká okna s moskytiérou, průduchy při úplném zavření. 

Rozměry: 210 x 120 x 126 cm, 

nosnost 200 kg / 2 osoby, 

hmotnost 19 kg.

A13522

trekingové hole Orange
3 sekční, nastav. výška 72-145 cm. Materiál - ALU 6061 

s karbon. vlákny. Průměr hole 18 mm. Tvarovaná rukojeť 

s poutky. ANTISHOCK systém pro komfortní pohyb 

v terénu. Ocelová špička zajišťuje optimální přenesení sil a 

stabilitu. Vhodné pro vysokohorskou turistiku. 

Gum. patka - rovné povrchy, kloboučky 

- celoroč. použití, širší klobouček - na sníh.

A04402

comfort

849,-
dříve 949,-

bambus-

ová louč
60 cm - A04682

90 cm - A04683

120 cm - A04684

39,-39,-

44,-44,-

49,-49,-

A12064

dzemní stan pro dvě

hodný pro všechny, které

Stan můžete postavit a poho

j li j d á i k b h

nad
je vh

1 999,-1 999,-
dříve: 2 399,-

 399,- 399,-
 dříve: 499,-

 499,- 499,-
 dříve: 599,-

 349,- 349,-
 dříve: 399,-

kempingová

svítilna
11 LED diod

3x AA baterie

A04421

 299,- 299,-
 dříve: 349,-

79,-79,-
dříve: 99,-

 299,-
 dříve: 399,-

trek. hole Montilla
nastav. výška 68-135 cm

A04406

trekingové hole Silver
nastav. výška 72-145 cm

A04404

 399,- 399,-
 dříve: 499,-

5 999,-5 999,-
dříve: 6 999,-

**

SLEVA
33 %

NOVINKA

57 ccmm Barbecue

GRILUJTE 
A PROVOŇTE SI LÉTO

rozměr grilu 

75x51 cm

A08755

rozměr griluu 

GRILGRIL
ELIPSEELIPSE

799,-
dříve 1 199,-

PODPALOVAČE A DMÝCHADLA
dřevitá vlna, 18 ks

A07492

tuhý - dekor 

dolar, 3 ks

A04626

krbové zápalky 

28 cm, 40 ks

A07491

49,-44449999,,---
dříve 99,-

25,-22225555,,---
dříve 34,-

35,-333355555,,--
dříve 49,-

komínový startér 
briket
A07595

ínový startér 
et
5

199,-
dříve 239,-

nafukovací 

matrace
z vinylu o tloušťce 0,3 mm,

široké využití - kemping, 

vodní hrátky, nebo jako 

náhradní lůžko..

malá A09402

rozměry 

191 x 73  x 22 cm

střední A09401

rozměry 

191 x 99  x 22 cm

2929
 dřív

04406A0

 dříve: 499,-

velká A09400

rozměry 

191 x 137  x 22 cm

bartos
Přeškrtnutí



Vaši prodejci :

       Zboží pouze na objednávku.                                                                               Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby. Platí do vyprodání zásob.
       Zboží k dispozici od 20. 4. 2017.*
**

SOLÁRNÍ LAMPY
plastová 

lampa
A11519

5 x
venkovní sušák 

na prádlo 50 m
hliníková konstrukce
zemní plastový díl součástí 
balení robustní provedení 
ramen a zátky kapacita 
cca 5 praček prádla
A04213

odpuzovač

krtků
A09379

249,-249,-
dříve: 299,-

fóliovník 2 x 3 m 
Má 2 vstupní otvory se zipy a 6 oken. Fólie vyztužená síťovinou v 

průsvitné zel. barvě. Z polyesteru 140g/m2. Konstrukce je z pozink. 

oceli s prům. trubek 25 mm, 4 vzpěry, kotvící kolíky

 a 4 kotvící lanka. A13167 

náhradní plachta 2x3 m

A13168 - 999,-

NOVINKA

trpaslík 26 cm, 

A09396

 799,- 799,-
 dříve: 999,-

zahradní hadice 

se spojkami 
20 m

A09430

20 m

A09430  229,- 229,-
 dříve: 269,-

 499,- 499,-
 dříve: 599,-

 599,- 599,-
 dříve: 749,-

komposter 

umožňuje rychlejší 

rozklad odpadu 

při kompostování

61 x 61 x 83 cm

300 l

A13020

box na podsedáky Hippo
120 x 52 x 60 cm, z plastu PP, 

k ukládání zahrad. podsedáků, nářadí, 

nebo hraček. Box je vybaven 

praktickými AL kolečky, díky 

kterým ho můžete snadno přemisťovat.   

A13021 **

zahradní box 

na podsedáky 

Woody
z plastu PP 

v imitaci dřeva

120 x 45 x 58 cm

A13022

bbbbox 
112220 x 5

kkk uklá
Zahrada
ZAHRADNÍ POSTŘIKOVAČE

A

objem 2 l
A04617

objem 1,25 l
A04616

objem 8 l
A12028

799,-799,-
dříve: 999,-

299,-299,-
dříve: 399,- 199,-199,-

dříve: 299,-

99,-99,-
dříve: 129,-

29,-29,-
dříve: 44,-

39,-39,-
dříve: 49,-

 999,- 999,-
 dříve: 1 199,-

NOVINKA

NOVINKA

SLEVA
20 %

2 499,-2 499,-
dříve: 2 999,-

**

natahovací hadice
Po naplnění vodou se prodlouží téměř 
na trojnásobek délky. Assort barev.

7,5   15 m

zelená
A12150

7,5   23 m

assort
A12151

objem 18 l

A08779

5555555555  xxxxxxxxx
venkovní sušák 

na prádlo 50 m
hliníková konstrukce
zemní plastový díl součástí 
balení robustní provedení 
ramen a zátky kapacita 
cca 5 praček prádla
A04213

NÁŠ 
TIP

 499,- 499,-
 dříve: 599,-

 349,- 349,-
 dříve: 399,-

 799,- 799,-
 dříve: 999,-

Po naplnění 
Po naplnění 

vodou se prodlouží 
vodou se prodlouží 

až na trojnásobek 
až na trojnásobek 

své délky.své délky.


