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křeslo závěsné 
ratanové CATANIA
125 x 95 x 170 cm, skládací

A13513

Cenová nabídka platí od 26. 4. - 27. 5. 2018.

GRIL
BRADLEY

zahradní gril BRADLEY
114 x 60 x 108 cm, grilovací 
nastavitelný rošt o rozměrech 
56 x 42 cm ve výšce 83,5 cm, 
kola pro snadnou manipulaci.
A13178

ratanová zahradní houpačka CAPRI
zahradní houpačka z umělého ratanu - kovová konstrukce 
ošetřená práškovým lakováním - hnědá, 
nosnost 260 kg.
A12132

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

PODSEDÁK 
ZDARMA+

nosnost

260
kg   

zahradní gril WAYNE XL
se dvěma samostatnými topeništi 
na dřev. uhlí / brikety. Obě topeniště 
jsou vhodné na běžné grilování, 
a spodní i pro douzování. Je opatřen 
teploměrem, odkládacím stolkem 
a koly pro snadnou manipulaci. 
Rozměry: 126 
x 72,5 x 138 cm. 
A13503

ratanový set FIDJI
4dílný set - stůl 40 x 70 x 39 cm, dvě křesla 
60 x 58 x 81 cm cm a dvojsedák 103 x 60 x 
88 cm.  Ocel. konstrukce potažená umělým 
ratanem. Nosnost: křeslo -100 kg, dvojsedák - 
200 kg. Deska stolu je z tvrzeného skla.
A13515

NOVINKA

křeslo závěsné 
houpací SANREMO
Závěsné relaxační lehátko je určeno 
pro náročné jedince, kteří ocení 
maximální pohodlí a originální řešení. 
Velmi pevná a stabilní nosná konstrukce. 
Ocelové trubky. Sluneční clona, 
která dotváří netradiční a originální 
design i polstr jsou v antracitové 
nebo béžové barvě. Nosnost 150 kg.
     A13257
     A12179

nosnost

150
kg   

OTOČNÝ 
S NÁŠLAP. PEDÁLEM

4999,-
dříve 5 999,-

*

5599,-
dříve 6 999,-

*

3499,-
dříve 4 799,-

*

4999,-
dříve 5 999,-

*

6999,-
dříve 8 999,-

* 3999,-
dříve 4 599,-

* 3999,-
dříve 5 999,-

*

Super 
cena

Super 
cena
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KENTUCKY Beige
pavilon, 3 x 3  m 
A12147

altán PARTY 3 x 3 m, polyester

tmavě zelený
- A09216
bílý 
- A09217

bočnice s oknem
bílá 
- A09335

s pruhy 
- A09336 179,-

dříve: 229,-

bočnice bez okna

s  pruhy 
- A09337 149,-

dříve: 179,-
699,-

dříve: 799,-

zahradní pivní set 
Kovová konstrukce o síle 0,25 cm 

(tm. zelená), latě z přírodního dřeva 
o tloušťce 2,6 cm. 1 x stůl - 200 x 50 x 77cm, 

2 x lavice - 200 x 25 x 46 cm.
A12766

kolekce ROŽMBERK
masiv. borovice/smrk 
lavice 150 x 50 x 80 cm, A09267
stůl 150 x 75 x 68 cm, A13457

NATURE  
120 x 45 x 80 cm, 

smrk + borovice 
A13456

ZAHRADNÍ ALTÁNY A STANY 

RUSTON
118 x 52 x 75 cm, materiál: 
litina a čínský dub, nos.: 150 kg
A08865

TANSSI 120 x 61 x 83 cm, 
materiál: ocel a dřevo, 
nos.: 150 kg, 
A09191

1 299,-
dříve: 1499,-

1 149,-
dříve: 1299,-

GRANADA
119 x 50 x 75 cm

ocelová 
A12138

CLASSIC 
113 x 52 x 74 cm, A09280

1 299,-
dříve: 1499,-

pavilon STEEL II 3 x 3  m, 
dvojitá střecha
A09334

1 299,-
dříve: 1599,-

899,-
dříve: 1 149,-

náhradní dopňky k houpačce
polstr pruh 
A08861

polstr kostka 
A08862

stříška
A08860

textilní 
sedák
A09557

zahr. houpačka LINES
rozměry: 170 x 110 x 153 cm, 

kov. konstrukce,sedák polyester, 
nosnost 220 kg, A13179

závěs. křeslo ASPEN
125 x 95 x 170 cm

nosnost max. 150 kg
A13514

houpačka TARA
181  x 127  x 157 cm, 
kovová konstrukce 
ošetřená práškovým 
lakováním, dělený polstr
     A12127       A12128

nosnost

240
kg   

houpačka / lůžko RIVERA
možnost rozložení na pohodlné 
lůžko o rozměru 174 x 104 cm
      A12130         A12131

nosnost

240
kg   

ROZLOŽITELNÁ

NA DVOJLŮŽKO

ZAHRADNÍ LAVIČKY

SKLÁDACÍ 

KOŠÍK

1699,-
dříve: 1999,-

LINES

499,-
dříve: 599,-

499,-
dříve: 599,-

189,-
dříve: 249,-

179,-
dříve: 219,-

závěsný slunečník ø 300  cm 
6 ocelových žeber 12 x 18 mm. Ocelová tyč Ø 4,8 cm. 

Stojan (součástí výrobku) možno zatížit 
beton. dlaždicemi pro zvýšení celkové 
stability. Otevírání slunečníku kličkou. 

Navíjecí systém s kov. navíjecím mechan. 
- klička, hřídel a pastorek se závlačkou.

    A08884        A12047       A08885

NOVINKA

4 999,-
dříve: 6 999,-

1 899,-
dříve: 2 099,-

5499,-
dříve: 6499,-

RIVERA
* 3499,-

dříve: 4199,-

TARA
*

*

2 199,-
dříve: 2 499,-

*
2 199,-

dříve: 2 499,-
*

2 499,-
dříve: 3 599,-

*

3 499,-
dříve: 3 999,-

*

2 499,-
dříve: 2 799,-

*
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piknikový gril FLAT
46 x 41,5 cm
A09343

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

gril ROUND
ø 45 / výška 84 cm,
 A09342

gril 
BUCKET 
ø 25 / výš. 23 cm
A08751

opékací vidlice
97 cm, A12696

sada nářadí
dřevo, 4 díly, 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 
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.
A13522bambus-

ová louč
60 cm - A04682

90 cm - A04683

120 cm - A04684

39,-

44,-

49,-

1 999,-
dříve: 2 399,-

1 999,-
dříve: 2 999,-

1 299,-
dříve: 1 499,-

 499,-
 dříve: 599,-

 399,-
 dříve: 499,-

 349,-
 dříve: 399,-

 299,-
 dříve: 349,-

 199,-
 dříve: 239,-

 299,-
 dříve: 359,-

NOVINKA

NOVINKA

1 799,-
dříve: 1 999,-

rybářské křesílko
85 x 54 x 80 cm
  A11343
  A11342
  A09321
  A09325
vz. maskáč.

249,-
dříve: 299,-

FISH
nosnost

100
kg   89,-

dříve: 119,-

449,-
 dříve: 599,-

599,-
 dříve: 699,-

grilovací WOK pánev 
ø 28 x 6,5 cm s otvory pro rovnoměr-
ně grilovaní masa a zeleniny. 
S nepřilnavým povrchem 
a sklápěcí rukojetí.
A04429

ø 31 x 3,5 cm 
A04428

čistící kartáč 3 v 1
40 cm, A07507

náplňe do chemické toalety  
2 l, 100% ekologická. 
Zachovává chemické WC 
čisté a svěží.

BLUE, do odpadní nádrže
A15416

RINSE, do splach. nádrže
A15417

 199,-
 dříve: 249,-

 299,-
 dříve: 429,-

29,-
dříve: 33,-

89,-
dříve: 109,-

 199,-
 dříve: 239,-

35,-
dříve: 49,90

29,-
dříve: 39,90

29,-
dříve: 39,90

přenosná toaleta  
41,5 x 35,5 x 41,5 cm, přirozená 
sedací výška, objem: odpadní 
nádrž 20 l, nádrž na čistou 
vodu 10 l, hmot. 5,5 kg
A09259

NÁŠ 
TIP

NOVINKA

Barbecue

GRILUJTE 
A PROVOŇTE SI LÉTO

PODPALOVAČE
tuhý - dekor 
dolar, 3 ks
A04626

komínový startér 
briket
A07595

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

velká A09400
rozměry 
191 x 137  x 22 cm

rybářský set - teleskopický prut s přísluš.
je vhodný pro každého, kdo si osvojuje jak lov na nástrahy 
tak i lov na položenou ze břehu. Velmi snadno se přenáší 
díky své malé transportní délce. Naviják se zadní brzdou 
se snadno ovládá. Materiál - sklolaminát. 
Součastí balení je sada nástrah. 
max. délka 180 cm
A13742

krbové zápalky 
50 ks, 17 cm 
A04627

dřevěný se zápalkou
12 ks, A08886

VODĚODOLNÝ

5 999,-
dříve: 6 999,-

*

gril PÁRTY 
Velký PARTY gril je vybaven dřevěnými 
odkládacími policemi a pojezdovými koly. 
Povrch ohniště je smalt, povrch víka 
prášková červená barva. 
Rozměry: ohniště 45 x 45 cm, 
tloušťka stěny ohniště 0,6 mm.
A09979
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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

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

SUPERCENA

469,-
dříve 599,-

ocelové lehátko 
se stříškou, 188 x 59 cm
nosnost 100 kg
 A08873
 A08867 

křesílko
53 x 47,5 x 39 / 75 cm
     A09307      
     A09306
     A09299

kostkované
     A08868  499,-
pruhované
 A09564  499,-
 A09196   499,-
 A09559   499,-
 A09558  499,-
jednobarevné
 A09198  469,-
 A09200   46 9,-

bazén velký
ø 3 m, výška 76 cm, z odolného materiálu,
bazén se po nafouknutí prstence vytvaruje 
tlakem vody. A09986

1 099,-
dříve 1 299,-

bazén obdélník
rozměry 262x175x51 cm
A09226

799,-
dříve 999,-

999,-
dříve 1 199,-

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
bílá  tyč - A14359

269,-
dříve 329,-

149,-
dříve 169,-

skládací křesílko ANZIO 
80 x 84 x 40 / 78 cm, v antracitové, nebo světle modré barvě 
má širokou škálu využití - na pláž, v kempech, 
či na chalupě. Křesílko se snadno přenáší 
a dá se rychle složit. Nosnost 100 kg.   
      A12177
      A12178

699,-
dříve 799,-

699,-
dříve 799,-

599,-
dříve 749,-

stojan 
kovový, 
skládací
A09333

lehátko CATANIA
148 x 63 x 87 cm
A13518

dětský set TIMMY
2 židle, stolek a slunečník
A15658

349,-
dříve 429,-

OTEVÍRÁNÍ 

KLIČKOU

299,-
dříve 359,-

649,-
dříve 749,-

stolek skládací 
TOURNEO

ocelový, 
60 x 40 x 26 cm

A14788

křesílko 
VARADERO
62 x 85 x 92 cm
      A13508
      A13509

1 999,-
dříve 2 299,-

Super 
cena
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999,-
dříve 1 199,-

nosnost

100
kg   

houpací závěsná lehátka
80 x 200 cm
různé barvy - A09670

80 x 200 cm
síťové - A09671

279,-
dříve 329,-

349,-
dříve 429,-

229,-
dříve 269,-

závěsné
houpací 
křeslo
100 x 100 cm
pevná dřevěná 
konstrukce, 
jednobodové 
zavěšení, 
pestrobarvené 
provedení,
maximální 
nosnost 100 kg
A08864

pískoviště, 
bazének 
SANDY
v barvách: 

modrá, žlutá 
a zelená
A09230

499,-
dříve 599,-

MONKEY

dětské zahradní křeslo
ve tvaru zvířátka, 
různé druhy, A09320

ocelové křesílko
ocel + textil, 
nosnost 100  kg, 
     A12045
     A08882  349,-

     A12290   699,-

SUPERCENA

299,-
dříve 349,-

599,-
dříve 799,-

dětská zahradní židle 46 x 37x 60 cm, 
stohovatelná
A09975

299,-
dříve 429,-

nábytek zahradní 4-dílný WALTER
tropické dřevo Acacia, obsahuje: 1 x lavice 89 x 150 x 58        
cm, 2 x křeslo 89 x 64,5 x 58 cm, 1 x stůl 60 x 57 x 120 cm. 
Dřevo ošetřeno teakovým olejem.  
A09264

6 999,-
dříve 8 999,-

229,-
dříve 259,-

židle RAMADA
polohovací lehká židle, 
56,5 x 42,5 x 107 cm, 
textilen +  hliník + ocel     
A12291

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

5999,-
dříve 7 499,-

stůl MAINE
ocelový čtvercový 
70 x 70 cm
A14792

zahradní židle
50 x 44 x 94 cm 
     A09304   599,-

ocelový zahradní stůl 
150 x 90 cm
A09271

ocelová 
zahradní židle
A13317

2599,-
dříve 3 299,-

1299,-
dříve 1 499,-

+ PRAKTICKÝ

ÚLOŽNÝ VAK

* *

899,-
dříve 1 199,-

**



Vaši prodejci :
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5 x

odpuzovač
krtků
A09379

249,-
dříve: 299,-

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   1 999,- 
A14806 - 3 x 6 m   3 999,-

náhradní plachta 2x3 m   
A13168 - 1 199,-

NOVINKA

 799,-
 dříve: 999,-

zahradní hadice 
se spojkami 
20 m
A09430  229,-

 dříve: 269,-

 499,-
 dříve: 599,-

 599,-
 dříve: 749,-

komposter 
umožňuje rychlejší 
rozklad odpadu 
při kompostování
61 x 61 x 83 cm
300 l
A13020

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

zahradní box 
na podsedáky 
Woody
z plastu PP 
v imitaci dřeva
120 x 45 x 58 cm
A13022

Zahrada
ZAHRADNÍ POSTŘIKOVAČE

objem 2 l
A04617 

objem 
1,25 l
A04616 

objem 5 l
A04612    229,-

objem 8 l
A12028

299,-
dříve: 399,-

99,-
dříve: 129,-

 999,-
 dříve: 1 199,-

NOVINKA

NOVINKA

SLEVA
20 %

SOLÁRNÍ LAMPY

plast. LED
lucerna
A04702

*

34,-
dříve: 44,9049,-

dříve: 64,90

A04703A13219 A09252 plast   99,-
A09381 nerez  119,-

2 dílná sada 
nerezových
zahradních 
loučí 
115 cm
A13504

nerezová 
zahradní louč
27 cm
A13505petrolejka

25 cm, A12082

 od
99,-

A04708

449,-
dříve: 549,-

39,-
dříve: 54,90

229,-
dříve: 279,-

129,-
dříve: 159,-

119,-
dříve: 149,-

objem 0.5 l
A04625 

25,-
dříve: 34,90

29,-
dříve: 42,90

NOVINKA

kempingová
svítilna
11 LED diod
3x AA baterie
A04421

79,-
dříve: 99,-

venkovní sušák 
na prádlo 50 m
hliníková konstrukce
(zemní plast. díl součástí 
balení), robustní provedení 
ramen a zátky, kapacita 
cca 5 praček prádla
A04213 

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 NÁŠ 

TIP

 449,-
 dříve: 549,-

 299,-
 dříve: 349,-

 799,-
 dříve: 999,-

Po naplnění 

vodou se prodlouží 

až na trojnásobek 

své délky.

1 999,-
dříve: 2 299,-

*


