
závěsné křeslo 

ASPEN
125 x 95 x 170 cm

skládací

A13514

nosnost

150
kg   

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

křesílko ANZIO
80 x 84 x 40/78 cm

     A12177

     A12178

křesílko RAVENNA
93,5 x 107 x 76 cm

     A13510   

     A13511

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

čtvercový závěsný 

slunečník NEVADA 
300 x 300  cm
     A12145       

     A12146

závěsný slunečník 
ø 300  cm
     A08884      

     A08885

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. 

    A12135

    A12136

rybářská sada 

- teleskopický prut s příslušenstvím
Tento prut 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. Navijákem je se zadní brzdou a snadno 

ovládá. Materiál prutu je sklolaminát. Součastí 

balení je i sada nástrah. 

A13741 max. délka 160 cm  249,-  329,-

A13742 max. délka 180 cm  399,- 499,-

čkami 
kempech, 
řenáší 

stvím
osvojuje 

ze břehu. 

ansportní 

dno d

častí 

nosnost

110
kg   

5999,-5999,-
 dříve: 7499,-

5999,-5999,-
 dříve: 6999,-

999,-999,-
 dříve: 1199,-

599,-599,-
 dříve: 699,-

699,-699,-
 dříve: 799,-

1799,-1799,-
 dříve: 2099,-

2199,-2199,-
 dříve: 2699,-

4999,-4999,-
 dříve: 6999,-

slevasleva  

1500,-1500,-

slevasleva  

2000,-2000,-

od od 
249,-249,-

NOVINKA

Doporučujeme rybářůmDoporučujeme rybářům

**

**

**

**

**
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Cenová nabídka platí od 17.8. - 3.9.2017.



slunečník 

s kloubem 
ø 180 cm 
mix barev
A09305

lehátko plážové 
kovová konstrukce s plastovými 

doplňky, 140 x  60 x 96 cm, 

nosnost 100 kg, různé barvy

pruhované
 A09564
 A09196   
 A09559 
 A09558

bambusový 

slunečník 
ø 300 cm

 A09327       

lehátko 

CATANIA
116 x 98 x 198 cm

A13518

zné barvy

bazén 

Namaluj si mě
balení osahuje pastelky

výška 50cm

ø 152cm

A09227

křeslo závěsné 

houpací SANREMO
200 x 125 x 195 cm

     A13257

     A12179

křeslo závěsné houpací 

lehátko plážové ATHINA
 190 x 58 x 27cm

 A12698

 A12697

houpačka zahradní ARUBA
170 x 110 x 153 cm
A12175

houpačka zahradní LIMA
Třímístná zahradní houpačka vhodná 

pro zahradní kryté plochy. Houpačka má 

kovovou konstrukci ošetřenou práškovým 

lakováním v antracitové barvě. Sedák je 

vyrobený z polyesteru o tloušce 5 cm.  

Rozměry houpačky: 170 x 110 x 153 cm. 

A13506

nosnost

220
kg   

zahradní 

houpačka / lůžko

RIVERA
222 x 167 x 122 cm, 
lůžko 174 x 104 cm
A12130

R
22
lůž
A1

houpačka ELENA II
má kovovou konstrukci ošetřenou práškovým 

lakováním zelené barvy, sedák zápolyesteru.

Rozměry: 190 x 120 x 185 cm 

A09282

nosnost

240
kg   

nosnost

260
kg   

houpačka NELLA
190 x 110 x 180 cm, ocelový rám, polyester

 A09284  A09205  A09283

nosnost

240
kg   

křesílko

plážové 

CARIBIC
skládací,

56,5 x 91 x 96 cm

 A12294      

 A12293

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. 

oupacího

y 

é 

é 

ko
nosnost

150
kg   

nosnost

150
kg   

houpačka TARA
181  x 127  x 157 cm, kovová konstrukce ošetřená 

práškovým lakováním, dělený polstr

 A12128

 A12127

nosnost

220
kg   

1799,-1799,-
 dříve: 2099,-

3799,-3799,-
 dříve: 4499,-

2499,-2499,-
 dříve: 2999,-

3799,-3799,-
 dříve: 4499,-

5499,-5499,-
 dříve: 6499,-

449,-449,-
 dříve: 549,-

899,-899,-
 dříve: 1099,-

6999,-6999,-
 dříve: 8999,-

3999,-3999,-
 dříve: 5999,-

499,-499,-
 dříve: 599,-

149,-149,-
 dříve: 199,-

699,-699,-
 dříve: 999,-

1799,-1799,-
 dříve: 2299,-

599,-599,-
 dříve: 699,-

3499,-3499,-
 dříve: 4199,-

slevasleva  

2000,-2000,-

slevasleva  

2000,-2000,-

CATANIA
116 x 98 x 198 cm

A13513

BIBIONE
139 x 139 x 196 cm

A13512

**

**

**

**

** ** **
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ocelové křesílko 

PE RATAN
60 x 53 x 72 cm

A09308

lavička zahradní CLASSIC
113 x 52 x 74 cm
A09280

bazén bez 
fi ltrace ø 3 m
A09986

houpací závěsná lehátka
80 x 200 cm

různé barvy - A09670

80 x 200 cm

síťové - A09671

závěsné houpací křeslo
100 x 100 cm, pevná dřevěná 

konstrukce, jednobodové zavěšení, 

pestrobarvené provedení, maximální 

nosnost 100 kg

A08864

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

bazén se po nafouknutí prstence vytvaruje 

tlakem vody. 

+ kartušová filtrace. 

A09225

+ BAZÉNOVÁ + BAZÉNOVÁ 
FILTRACEFILTRACE

stínící plachta
3 x 3 m
A13519

Změna cen vvyhrazena, organizátor nezodpovídá zav

pavilon KENTUCKY
3 x 3 m
A12147

moskytiéra 

k zahradnímu altánu
2 zipy
A09269

altán PARTY II
2,4 x 2,4 m
     A09216

     A09217ytiér

radnímu altánu

lavička zahradní CL
113 x 52 x 74 cm13 x 52 x 74 cm
A009280

4 dílný ratanový set TIWI
stůl 40 x 75 x 38 cm (nosnost 40 kg),

křeslo 58 x 60 x 77 cm (nosnost 100 kg), 

dvojsedák 103 x 60 x 88 cm (nosnost 200 kg)

A13516

4 dílný ratanový set FIDJI
stůl 40 x 70 x 39 cm cm (nosnost 40 kg), 

křeslo 60 x 58 x 81 cm (nosnost 100 kg), 

dvojsedák 103 x 60 x 88 cm (nosnost 200 kg)

A13515

ocelové křesílk

ocelová židle
A13317

ocelový stůl 
150 x 90 cm

A09271

stůl MAINE
ocelový čtvercový 100 x100 cm

A12133

zahradní židle
ocelová, A13507

A09308 z
o

ocelové 

křesílko
60 x 53 x 72 cm

 A08882  349,-

 A12045  299,-

kovový stůl
ø 60 cm

výška 70 cm

se skleněnou deskou

 A09323  A09322

A

1
A

lavička zahradní LUSSO
127 x 60 x 85 cm

A12137

zahradní židle
50 x 44 x 94 cm 

 A09304 549,-

 A12290 699,-

llon KENTUCKYKENTUCKY altánaltá PA

židle zahradní dětská
46 x 37 x 60 cm
stohovatelná
A09975

3 d. balkonový set ový set 
čtvercový, stůl 600 x 60 x 71,5 cmm, 
2 x skládací židlee 
79 x 38 x 51,5 cm

A04448

žžidle zahradnííííííí dětsklavička zahradní

TANSSI
120 x 61 x 83 cm
A09191

lavice zahradní 

ROŽMBERK
50 x 50 x 80 cm, 
masivní dřevo
A09267

MODRAVA z masivního dřeva (borovice, smrk) lavice zahradní
120 x 45 x 80 cm
z masivního dřeva 
(borovice, smrk)
A13456

3
A

rara

í ltá

hraddní 

ERKK
m, 

křeslo kempingové

DISCOVERY
55 x 42 x 21/65 cm

A09970

křesílko 

VARADERO
62 x 85 x 92 cm

 A13508   

 A13509

a

rybářské 

křesílko FISH
85 x 54 x 80 cm

     A11342   

     A11343

     A12083

     A09321

     A09325

lavička zahradní
150 x 31 x 82 cm
A13598

stůl zahradní
150 x 75 x 74 cm
A13597

5799,-5799,-
 dříve: 6999,-

1499,-1499,-
 dříve: 1799,-

999,-999,-
 dříve: 1199,-

229,-229,-
 dříve: 269,-

349,-349,-
 dříve: 429,-

299,-299,-
 dříve: 329,-

1699,-1699,-
 dříve: 1899,-

1999,-1999,-
 dříve: 2599,-

799,-799,-
 dříve: 1199,-

1299,-1299,-
 dříve: 1599,-

899,-899,-
 dříve: 999,-

299,-299,-
 dříve: 429,-

2499,-2499,-
 dříve: 3599,-

699,-699,-
 dříve: 799,-

599,-599,-
 dříve: 799,-

499,-499,-
 dříve: 649,-

499,-499,-
 dříve: 599,-

699,-699,-
 dříve: 799,-

249,-249,-
 dříve: 299,-

349,-349,-
 dříve: 449,-

699,-699,-
 dříve: 999,-

1299,-1299,-
 dříve: 1599,-

1299,-1299,-
 dříve: 1499,-

2199,-2199,-
 dříve: 2499,-

499,-499,-
 dříve: 599,-

2499,-2499,-
 dříve: 3299,-

5799,-5799,-
 dříve: 6999,-

1799,-1799,-
 dříve: 2199,-

1299,-1299,-
 dříve: 1499,-

od od 
299,-299,-

od od 
549,-549,-

slevasleva  

300,-300,-

slevasleva  

1100,-1100,-

**

**

**

**

**

**



Vaši prodejci :

snadno se skládá a jednoduše se sáním 

manipuluje. Gril je vhodný do kempů, na chaty 

a chalupy či na příležitostné grilování. 

Rozměry: velikost složeného grilu 46 x 41,5 cm, 

velikost roštu 46 x 30,5 cm, materiál: ocel  

gril VERMONT
smaltované ohniště (černé 

barvy), chromovaný rošt, 

nohy z nerezové oceli, 

pozinkovaný rošt na uhlí 

a vyjímatelný externí 

popelník. Rozměry:  60 x 57 x 

82 cm, průměr ohniště 57 cm, 

výška ohniště 67 cm.   

A13743

gril BALL
ø 41 cm, výška 57 cm
ocel s povrchovou úpravou
A09340

gril 3 v 1
ø 40 cm, 
umožňuje udit, 
grilovat i opékat
A09344

elikost roštu 46 x 30,5 cm, materiál: ocel 

gril PARTY
A09979

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

komínový 

startér 

briket
A07595

opékací vidlice
97 cm

A12696

g p
A09344

29,-29,-
 dříve: 33,-

kom

o
9

A

gril gril KANSASKANSAS
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

gril PORTLAND 
65x105x93,5 cm, průměr ohniště 65 cm, 

povrch ohniště - černý smalt,

výška roštu 67 cm, 

rošt na uhlí, 

vyjímatelný 

externí popelník.  

A12124

ssna

mman

aa ch

gril BUCKET
ø 25 / výš. 23 cm
A08751

bambusová louč
60 cm - A04682    39,-

90 cm - A04683    44,-

120 cm - A04684  49,-

1999,-1999,-
 dříve: 2999,-

1199,-1199,-
 dříve: 1399,-

1199,-1199,-
 dříve: 1499,-

1399,-1399,-
 dříve: 1899,-

3499,-3499,-
 dříve: 4799,-

odod
 39,- 39,-

objem 2 l
A04617

99,-99,-
dříve: 129,-

Po naplnění 
Po naplnění 

vodou se prodlouží 
vodou se prodlouží 

až na trojnásobek 
až na trojnásobek 

své délky.své délky.

zahradní hadice 

se spojkami 
20 m

A09430

solární lampy

 229,- 229,-
 dříve: 269,-

objem 5 l
A04612

229,-229,-
dříve: 299,-

299-299-
dříve: 399,-

zahradní 

postřikovače

15 m
A12150

2 dílná sada 

nerezových

zahradních 

loučí 
115 cm

A13504

nerezová 

zahradní 

louč
27 cm

A13505

399,-399,-
dříve: 549,-

199,-199,-
dříve: 279,-

mp

45,-45,-
dříve: 59,-

99,-99,-
dříve: 129,-

A04704A11518
A09252 A04708

39,-39,-
dříve: 54,-

petrolejka
25 cm

A12082

129,-129,-
dříve: 159,-

odpuzovač krtků
A09379

249,-249,-
dříve: 299,-

Gril na dřevěné uhlí s 

poklicí, ø 36 cm, výška 

42 cm, rošt s chromovou 

úpravou ø 34 cm.

 A08745  A08746      

ččervená barva. Rozmě

GGGriGril na dřevř ěnéé uhhlí s

poklicí, ø 36 cm, výkli í 36 ýýškaýšk

grilgril PICNICPICNIC

gril SOUDEK

LL
šk 57

ø 36 cm, 

litinový

A09976

gril V
smaltov

barvy), 

nohy z n

pozinko

a vyjíma

popelní

82 cm p82 cm, p

gril gril GARDENGARDEN
rozměr ohniště 51,6 x 27 cm

A09978

piknikový gril FLAT
46 x 41,5 cm

A09343

natahovací hadice

gril PORTLAND

gril WAYNE M
112 x 63 x 116,5 cm

A13502

gril WAYNE XL
126 x 72,5 x 138 cm

A13503

od od 
2999,-2999,-

K

199,-199,-
 dříve: 239,-

299,-299,-
 dříve: 429,-

799,-799,-
 dříve: 949,-

449,-449,-
 dříve: 549,-

399,-399,-
 dříve: 599,-

599,-599,-
 dříve: 699,- 499,-499,-

 dříve: 699,-

2999,-

3499,-

3999,-

4599,-

29,-29,-
dříve: 44,-

slevasleva  

1000,-1000,-

**

**
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