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Závěsný čtvercový slunečník TUCSON 3 x 3 m 
8 ocelových žeber. Pevná hliniková tyč (50 x 67 mm). Stojan (součástí výrobku) 
možno zatížit beton. dlaždicemi pro zvýšení stability. Otevírání na kličku. Slunečník 
je možno otáčet kolem osy a naklápět.
     A12143        A12144

OTOČNÝ 
S NÁŠLAP. PEDÁLEM

Lavička houpací 
FUNNY

127 x 69 x 85 cm
• vyrobená z oceli 

v černé barvě 
• Lavička je vybavena 

kývacím mechanismem 
pro pohodlný relax na 

zahradě či na terase
• nosnost max. 150 kg

A16837

Gril LANDER
101 x 70 x 94 cm
Gril obsahuje: vestavěný 
popelník, 2 rošty 
z pochromované oceli, 
3 odkládací plochy, regulaci 
přiváděného vzduchu pro 
možnost regulace hoření 
a tím i vnitřní teplotu grilu, 
kterou je možno průběžně 
kontrolovat vestavěným 
teploměrem.
A16850

Gril GRIMSBY 5 v 1
průměr roštu 42,5 cm
• Gril umožňuje udit, grilovat přímo i zdravě nad vodní lázní, opékat 
na otevřeném ohni nebo jej lze snadno upravit na praktickou pizza pec 
a nebo stolek. Gril se 
skládá z několika  variabilně 
kombinovatelných částí.
• Vrchní část je vybavena 
komínkem pro zvýšení tahu 
a vestavěným teploměrem 
umožňujícím průběžně 
korigovat průběh úpravy.
A17100

Houpačka zahradní s altánem PALM BEACH
rozměr: 245 x 165 x 243 cm

• Houpačku je možno rozložit v případě potřeby na ploché lůžko.
• Součástí altánu jsou zatahovatelné moskytiéry 

• Houpačka má kovovou konstrukci ošetřenou práškovým lakováním
• 8 cm vysoké polstrování

• doplněn 5 polštářky
A16821

Závěs. křeslo ASPEN
125 x 95 x 170 cm

• nosnost max. 150 kg
A13514

SKLÁDACÍ 

KOŠÍK

1 699,-
dříve 1 999,-

vestavěný 
popelník

ocelová 
konstrukce

NOVINKA

Cenová nabídka platí od 9. 5. — 31. 5. 2019.
nosnost

260
kg   

Houpací lehátko CAMPO II
148 x 87 x 63 cm

• ocelová konstrukce stříbrné barvy
• materiál textilen

A16825

nosnost

120
kg   

11 999,-
dříve 13 999,-

*

4 999,-
dříve 6 999,-

*

NOVINKA

NOVINKA 4 999,-
dříve 5 999,-

*
3 799,-

dříve 4 299,-
*

2 599,-
dříve 2 999,-* 2 599,-

dříve 2 999,-
*

NOVINKA

NOVINKA



Skládací altán SULTAN
3 x 3 m, antracit
• nůžkový mechanismus
• rychlá montáž
• součástí balení je přenosná 
   taška
A16829

199,-
dříve: 259,-

599,-
dříve: 699,-
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Bočnice s oknem
bílá 
- A09335

s pruhy 
- A09336

Bočnice bez okna
bílá
A09215

s pruhy 
- A09337 149,-

dříve: 179,-

179,-
dříve: 229,-

Kolekce ROŽMBERK masiv. borovice/smrk 
rozměry:
lavice 150 x 50 x 80 cm  A09267
stůl 150 x 75 x 68 cm     A13457

ZAHRADNÍ ALTÁNY A STANY 

RUSTON
118 x 52 x 75 cm, 
materiál: litina a čínský dub,
A08865

TANSSI 120 x 61 x 83 cm, 
materiál: ocel a dřevo
A09191

Houpačka zahradní PANAMA 
pro 3 osoby, má kovovou konstrukci ošetřenou práškovým
lakováním v antracitové barvě a sedák z polyesteru.
rozměry houpačky: 170 x 110 x 153 cm, nosnost 220 kg.
A16820

Houpačka zahradní SAMOA 
pro 3 osoby, má kovovou konstrukci ošetřenou práškovým lakováním v šedé barvě, 
sedák z kvalitního polyesteru 240 g / m2 s 8 cm vysokým polstrováním nosnost 260 kg.
A17101

1 199,-
dříve: 1299,-

Pavilon STEEL II 3 x 3  m, v. 2,5 m 
• dvojitá střecha
• s pevnou kovovou konstrukcí
A09334

Polstr na pivní, 2 ks
Pohodlný 3 cm vysoký polstr určený pro 
sadu pivního setu o délce 180 cm, který vám 
zpříjemní posezení. 
A17103

GRANADA
119 x 50 x 75 cm, ocelová 
A12138

1 299,-
dříve: 1599,-

1 299,-
dříve: 1499,-

1 299,-
dříve: 1499,-

999,-
dříve: 1149,- 499,-

dříve: 599,-

Náhradní doplňky 
k houpačce

textilní sedák 93 x 114 cm
  zelený  A09557
 antracit  A16823

ZAHRADNÍ LAVIČKY

1 799,-
dříve: 2 099,-

199,-
dříve: 259,-

NOVINKA

2 199,-
dříve: 2 499,-

NOVINKA

* 3 499,-
dříve: 3 999,-

*

nosnost

150
kg   

nosnost

150
kg   

CLASSIC 
113 x 52 x 74 cm
 A09280

nosnost

150
kg   

nosnost

150
kg   

NATURE  
120 x 45 x 80 cm, smrk + borovice 
A13456

nosnost

160
kg   

nosnost

150
kg   

Zahradní pivní set 
• kovová konstrukce (tm. zelená), latě z přírodního dřeva
• stůl 180 x 50 x 77 cm 
2x lavice 180 x 25 x 46 cm 
1 999,-  2 499,-
A09279

• stůl – 200 x 50 x 77cm
2x lavice – 200 x 25 x 46 cm
2 299,-  2 799,-
A12766

2 199,-
dříve: 2 499,-*

2 199,-
dříve: 2 499,-*

2 799,-
dříve: 3199,-

*

Houpačka zahradní ARUBA 
pro 3 osoby, má kovovou konstrukci ošetřenou práškovým 
lakováním v antracitové barvě, sedák je vyrobený z textilenu 2x1,
rozměry houpačky: 170 x 110 x 153 cm, nosnost 220 kg. 
A12175

stříška 163 x 110 cm
 zelená A08860
 antracit A16824

polstr pruh 129 x 43 cm 
 zelený A08861
 antracit A16822

     kostkovaná A08862

Polstr na houpačku 130 x 50 cm
• balení obsahuje 2 polstry 
• materiál: 35 % bavlna / 65 % polyester 
výplň: 100% polyuretanová pěna
A17102

799,-
dříve: 899,-

NOVINKA

5 999,-
dříve: 6 999,-

*
NOVINKA

1 999,-
od

*nosnost

250
kg   

nosnost

320
kg   



Bambusová 
louč
60 cm - A04682

90 cm - A04683

120 cm - A04684

39,-

44,-

49,-
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Souprava na grilování 
BBQ 4 d. dřevěná sada
A12285

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 – 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 126 x 120 cm, nosnost 200 kg / 2 osoby, hmotnost 19 kg.
A13522

1 999,-
dříve: 2 399,-

229,-
dříve: 299,-

nosnost

100
kg   

Náplň do chemické toalety BLUE
do odpadní nádrže 
2 l, 100% ekologická. 
Zachovává chemické WC 
čisté a svěží.
A15416

 199,-
 dříve: 249,-

 199,-
 dříve: 239,-

449,-
 dříve: 529,-

599,-
 dříve: 699,-

Přenosná toaleta  
41,5 x 35,5 x 41,5 cm, přirozená 
sedací výška, objem: odpadní 
nádrž 20 l, nádrž na čistou 
vodu 14 l, hmot. 5,5 kg
A09259

Umyvadlo přenosné
Umyvadlo je vybaveno zásobníkem na čistou vodu 
o objemu 19 litrů + zabudovaným zásobníkem 
na tekuté mýdlo o objemu 3 litry a s praktickým 
háčkem na umístění ručníku.
A16813

Křeslo DISCOVERY
rozkládací, rozměr: 55 x 42 x 21 / 65 cm,
nosnost 100 kg
A09970

379,-
 dříve: 449,-

97 cm, 29,-  33,- A12696

Opékací vidlice
teleskopická 24-86 cm, 39,-  49,90

A15283

99,-
 dříve: 129,- 149,-

 dříve: 199,-
129,-

 dříve: 169,-

Komínový startér
briket 
A07595

Jehly grilovací
6 ks, A07590

Zahradní gril WAYNE XL
• 2 samostatné topeniště na dřev. uhlí / brikety
• obě topeniště jsou vhodné na běžné grilování, 
a spodní i pro douzování
• je opatřen teploměrem, odkládacím 
stolkem, koly pro snadnou manipulaci 
a vnitřním nahřívacím roštem
rozměry: 
126 x 72,5 x 138 cm 
A13503

Gril RANCHER
z karbonové oceli a 2 rošty 
(nahřívací a grilovací) 
z pochromované oceli.
rozměry: 
82 x 72 x 90 cm
A08756

Gril GLOBE
Ø 43 cm, v. 72 cm
• gril je opatřen 
pojezdovými plastovými 
koly a popelníkem 
materiál: ocel s povrchovou 
úpravou.
A08748

Gril MADISON
Polohovatelný gril s masivní 
litinovou grilovací vanou 
umožňuje horizontální 
i vertikální způsob grilování 
či rožnění. 
Otočný rožeň se dvěma 
dvojbodci je součástí výrobku.
Rozměr grilovací plochy: 
55 x 28 cm.
A16853

Grilovací koš
32 x 26 cm 
A07529

Rošt grilovací 
58 x 25 x 27 cm, 
na 3 ryby
A07593 

Hranatý rošt grilovací 
A16847  57 x 30 cm 239,-
A16848  60 x 40 cm 269,-
A16849  68 x 40 cm 299,-

 

Přenosné ohniště
GOBLET
49 x 38 cm
A16838 

s připojením
do elektrické sítě 349,-  429,-
A15285

Zahradní gril LEROY 113,5 x 63 x 109 cm
• 2 samostatné topeniště na dřev. uhlí / brikety
• obě topeniště jsou vhodné na běžné grilování, 
a spodní i pro douzování (nepřímé grilování), 
jelikož je propojeno s horním topeništěm. 
A16851

Gril BRISBANE 36 x 37 cm
malý přenosný gril s vrchním krytem je vhodný 
pro individuální grilování na zahradě nebo terase, 
díky své velikosti je také vhodný na cesty.
A16852

Gril PICNIC
Ø 36 cm / rošt: Ø34 cm, v. 42 cm
• snadno přenosný pomocí zacvakávacích přesek

 A08745   A08746

GRILUJTE A PROVOŇTE SI LÉTO

Čistící kartáč na gril
A16840

Steakový set 
12 dílný, 6x vidlička a 6x nůž 
A09599 Miska se silikonovou 

mašlovačkou
A12287

1 599,-
dříve: 1 899,-

1 199,-
dříve: 1 399,-

1 699,-
dříve: 1 999,-

1 799,-
dříve: 1 999,-

699,-
dříve: 799,- 459,-

 dříve: 549,- 299,-
 dříve: 359,-

99,-
 dříve: 119,-199,-

 dříve: 239,-

59,-
 dříve: 69,90

39,-
 dříve: 49,90

239,-
od

NOVINKA

NOVINKA

799,-
 dříve: 949,-

NOVINKA

NOVINKA

2 799,-
dříve: 3 199,-

*
NOVINKA

4 199,-
dříve: 4 799,-

*

BBQ 3 d. dřevěná sada
A13165  

29,-
od

CENOVÁ
BOMBA

VODĚODOLNÝ

Rybářské křesílko FISH
85 x 54 x 80 cm
  
  limetkové A16826
  zelené A09321
  vz. maskáč. A09325
 modrá A09324
 černá A12083

Motorek grilovací 
na baterie 179,-  229,-
A07508

5 555,-
dříve: 6 999,-

*

BBQ 5 d. sada v kufříku
A07533  
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PLÁŽOVÁ LEHÁTKA  

Slunečník s kloubem 
ø 180 cm 
mix barev
A09305

Slunečník ø 180 cm 
mix dekorů
A09221

Slunečník plážový ø 230 cm
     A09317     A09318     A09319

Slunečník s boční stěnou a kloubem Ø 230 cm
• slunečník chránící proti bočnímu větru má kovovou konstrukci v bílé barvě, 
• potahová látka – polyester
• boční stěna se dvěma praktickými okny pro snažší rozhled do stran 
je upevněna k horní části  slunečníku oboustranným zipem pro snadnou 
a rychlou montáž či demontáž.
• zemní kolíky a lanka
• výrobek ocení 
nejen rybáři
A16814

různé barvy:
kostkované

 A08868
 A08869

pruhované
 A09196 
 A09559 
 A09558

179,-
dříve 199,-

249,-
dříve 299,-

Slunečník s kličkou ø 230 cm
     A09329      A09330     A09331  
  A09332

649,-
dříve 749,-

Slunečník s kličkou
ANTHRACITE ø 230 cm

černá tyč - A08890

149,-
dříve 169,-

499,-
dříve 599,-

799,-
dříve 949,-

slunečník závěsný LUGO
průměr 300 cm, slunečník je vyrobený 
z polyesteru,  má 6 ocelových žeber 
a pevnou ocelovou tyč. Otevírání slunečníku 
se provádí kličkou. Navíjecí systém má 
plastové pouzdro s kovovým navíjecím 
mechanismem – kovová klička, kovová hřídel 
a kovový pastorek s kovovou závlačkou.

různé barvy:
  A12047
  A08885
  A08884

Lehátko plážové ATHINA 
lehátko má ocelovou konstrukci ve stříbrné barvě s možností 
snadného složení. Výškově nastavitelný sklon opěradla 
a podnožky zajištují maximální komfort při relaxaci.
Rozměry: 190 x 58 x 27 cm, nosnost 100 kg
různé barvy:

 A12697
 A12698

1 899,-
dříve: 2099,-

399,-
dříve 469,-

NOVINKA

NOVINKA

VODĚODOLNÝ

59,-
od

OTEVÍRÁNÍ 
KLIČKOU

Síť na 
dveře

proti hmyzu
100 x 210 cm

 A04592
 A04593

149,-
dříve: 199,-

5 555,-
dříve: 6 999,-

*

Síť do okna 
150 x 90 cm a páskou 4,8 m  59,-  89,90
A12121
150 x 130 cm s páskou 5,6 m  69,-  99,90
A12122
150 x 180 cm s páskou 6,6 m  79,-  119,-
A12123

Stan plážový BEACH 
Samorozbalovací plážový přístřešek o rozměrech 195 x 120 x 90 cm 
s jednoduchou konstrukcí a nízkou váhou, vás vždy bezpečně ochrání před 
chladným větrem nebo rozpáleným sluncem. Velice snadné sestavení – stačí 
jen vybalit z ochranného obalu a položit na požadované místo, kde dojde 
k samovolnému rozložení.
A16816

899,-
dříve 1 099,-

ocelová 
konstrukce

Lehátko plážové 
Rozměry: 142 x 60 x 96 cm, nosnost 100 kg

Ratanový set CRUZ
sada obsahuje:

 stůl 78 x 47 x 45 cm, dvě křesla 60 x 62 x 84 cm 
a jeden dvojsedák 115 x 62 x 84 cm

• konstrukce je ocelová, potažená umělým ratanem 
v hnědé barvě a podsedáky v béžové barvě 

• deska stolu je z tvrzeného skla o tloušce 5 mm 
• nosnost křesla je 100 kg, dvojsedáku 200 kg a stolu 

40 kg A16812

NOVINKA
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MONKEY

Dětské zahradní křeslo
ve tvaru zvířátka, různé druhy
A09320

Polstry
• se sklopným opěrákem
• materiál: 35 % bavlna 
/ 65 % polyester, výplň: 
100% polyuretanová pěna
1) 110 x 8 cm
349,-  399,-
A17105
2) 110 x 3 cm 
329,-  399,-
A17104

Ocelový zahradní stůl 
150 x 90 cm
A09271

Ocelový zahradní lavička 
106 x 88 x 58,5 cm

A16858

Polohovatelná
zahradní ocelová 
židle 
112 x 68 x 60,5 cm
A16856

Ocelová 
zahradní židle
A13317

899,-
dříve 1 199,-

2599,-
dříve 3 299,-

329,-
od

NOVINKA

Zahradní židle
51 x 36 x 57 / 26 cm

A17190

nosnost

35
kg   

nosnost

120
kg   

nosnost

120
kg   

Závěsné houpací 
křeslo
100 x 100 cm
• pevná dřevěná 
konstrukce
• jednobodové zavěšení
• pestrobarvené 
provedení
A08864

nosnost

100
kg   

499,-
dříve 599,-

229,-
dříve 259,-

+ PRAKTICKÝ

ÚLOŽNÝ VAK
Pískoviště, 
bazének 
SANDY

A09230

349,-
dříve 429,-

nosnost

100
kg   

Skládací křesílko ANZIO
80 x 84 x 40 / 78 cm
• vhodné na pláž, do kempu, 
či na chalupu
• řesílko se snadno přenáší  
a dá se rychle složit

A12177
A12178

nosnost

50
kg   

799,-
dříve 899,-

1 199,-
dříve 1399,-

999,-
dříve 1 199,-

999,-
dříve 1 199,-

Skládací židle OXFORD
165 x 65 x 113 cm
• kvalitní polohovací skládací židle 
s podnožkou
• možnost aretace páčkou v různé 
poloze
• materiál: ocelová konstrukce 
s područkami, doplněna pevným 
látkovým sedákem
A16873

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

Skládací zahradní 
stůl OBLO

180 x 74 x 74 cm
materiál: HDPE

A16860
Skládací zahradní 
židle OBLO
88 x 45 x 50 cm
A16861

Kovový stůl 
se skleněnou

deskou 
Ø60 cm, v. 70 cm
A09322  černá

A09323  stříbrná

Ocelový 
stůl 

ROUND 
Ø70 cm

 v. 72 cm
A16855

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

599,-
dříve 699,-599,-

dříve 699,-

999,-
dříve 1 199,-

NOVINKA

NOVINKA

Zahradní židle
v. 94 cm
A09304

299,-
dříve 349,-

Ocelová židle
58 x 54,5 x 74,5 cm

A13507

Ocelové křesílko
60 x 53 x 72 cm

A12045

PE RATAN
53 x 73 cm
A12134

nosnost

100
kg   

nosnost

100
kg   

nosnost

100
kg   

599,-
dříve 799,-

299,-
dříve 349,-

666,-
dříve 799,-

ocelová 
konstrukce

Skládací židle LOARA
68 x 58 x 107cm

   A17096     A16871
nosnost

100
kg   

1 299,-
dříve 1 499,-

NOVINKA

1 199,-
dříve 1 399,-

NOVINKA

ocelová 
konstrukce

Zahradní židle MANILLA
74 x 57 x 106 cm

   A17095     A16872
nosnost

100
kg   

nosnost

100
kg   

nosnost

150
kg   1 599,-

dříve 1 799,-

NOVINKA

Dětská židle

499,-
dříve 599,-

1 599,-
dříve 1 999,-

NOVINKA

*



A15289
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Fóliovník 
• Vstupní otvor se zapínáním na zipy 
a 6 oken. Fólie vyztužená 
síťovinou v průsvitné zel. barvě. 
• z polyesteru 140g/m2 
• konstrukce je z pozink. oceli 
s prům. trubek 19 mm, 2 vzpěry, kotvící 
kolíky a 4 kotvící lanka
A14797 – 2 x 3 m

Fóliovník s policemi
140 x 73 x 200 cm
• ideální pro pěstování sadby 
nebo urychlení růstu zeleniny
• fólie vyztužená síťovinou 
je z polyesteru v průhledné 
zelené barvě
• fóliovník je vybaven 
4 policemi
A16815

Box na podsedáky NIZZA 
120 x 52 x 60 cm, z plastu, 
k ukládání zahrad. podsedáků, nářadí, 
hraček aj. Box je vybaven praktickými 
kolečky.   
A14353

SOLÁRNÍ LAMPY

Plast. LED
lucerna
A04702

29,-
dříve: 44,90

79,-
dříve: 99,90

149,-
dříve: 199,-

A04703

A04708

199,-
dříve: 239,-

ZAHRADNÍ POSTŘIKOVAČE
objem 2 l
A04617

objem 1,25 l
A04616

A04612  objem 5 l  229,-

A12028  objem 8 l

299,-
dříve: 399,-

99,-
dříve: 129,-

29,-
dříve: 44,90

Kempingová
svítilna
11 LED diod
3x AA baterie
A04421

Sada odpuzovačů na 
krtky
2 ks
• vysokofrekvenční 
bzučivý zvuk
A15294

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

 449,-
 dříve: 549,-

 299,-
 dříve: 349,-

1 999,-
dříve: 2 299,-

*

A04704 NEON
V průběhu svícení 
lampa mění barvu 
světla
A16884

A16803

A16806

A15291

45,-
dříve: 64,90

50,-
dříve: 79,90

199,-
dříve: 249,-

99,-
dříve: 120,-

59,-
dříve: 79,90

39,-
dříve: 54,90

199,-
dříve: 239,-

119,-
dříve: 149,-

199,-
dříve: 299,-

79,-
dříve: 99,-

79,-
dříve: 99,90

Stůl zahradní se skleněnou deskou 
VERRE 150 x 90 cm • temperované sklo tl. 5 mm 
• s prostorem na slunečník
A16865

1 799,-
 dříve: 2 099,-

zahradní hadice 
se spojkami 
20 m
A09430

2 dílná sada 
nerezových
zahradních 
loučí 
115 cm
A13504

Nerezová 
zahradní louč
27 cm
A13505

399,-
dříve: 479,-

NOVINKA

1 199,-
dříve: 1 399,-

NOVINKA

NOVINKA

249,-
dříve: 299,-

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Skládací zahradní 
koše
• ideální na trávu, listí, 
či drobné větve
• odolný proti protržení 
• doplněn 4 popruhy 
pro snadné přenášení 
a vysypávání
• pytel samostatně stojí

A16827  120 l 79,-  99,90
A16828  270 l 149,-  199,-

A15290

A16804

2 999,-
dříve: 3 499,-

NOVINKA

nosnost

150
kg   

 229,-
 dříve: 269,-

Teleskopický 
žebřík 
320 x 81 x 8 cm
• hliníkový teleskopický 
žebřík s velmi stabilní 
konstrukcí
• se stabilizační základnou 
a bezpečnostním 
zpomalovacím systémem 
skládání
• složená výška pouze 
84 cm

 999,-
 dříve: 1 199,-

Zahradní box 
na podsedáky WOODY

• materiál: plastu PP 
• slouží např. k ukládání zahradních 

podsedáků, polštářů, nářadí nebo 
například hraček

120 x 45 x 58 cm
A13022 799,-

 dříve: 999,-

SLEVA
20 %

STRIPESA16805
CROSS

BALL
GARDEN

CENOVÁ
BOMBA

sada 6 ks / A15275


