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Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ  
Ο ΚΗΠΟΣ ΣΑΣ...  

ΕΙΝΑΙ ΕΔΏ! 
Πάμε να τα 

ανακαλύψουμε!



Είτε χρειάζεστε αντλία για σκοπούς άρδευσης και 
ποτίσματος, είτε χρειάζεται να αποστραγγίσετε 
νερά ή να τροφοδοτήσετε με νερό το σπίτι σας,
με την γκάμα που διαθέτει η Gardena έχουμε τη λύση που θα καλύψει τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. 
Νέα αντλία αποστράγγισης, η οποία συμπληρώνει την γκάμα της οικογένειας των προϊόντων μπαταρίας 
18V. Κάντε τη δουλειά σας χωρίς να έχετε ανάγκη την παροχή ρεύματος.

Νέες αντλίες για οικιακή χρήση, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο, χωρίς να 
σας απασχολεί αν είναι προστατευμένες από το νερό και την υγρασία. 

Η επιλογή της ιδανικής λύσης για την εργασία σας, μόλις έγινε 40 φορές πιο εύκολη!

Η φροντίδα  
του κήπου σας… 
ξεκινάει  
από εδώ! 
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Smart νοημοσύνη
 
1  GARDENA smart app

Για iOS, Android και δίκτυο.
Προγραμμάτισε και ενημερώσου  
για τον κήπο σου.

2  smart router
H καρδιά του smart κήπου.
Συνδέεται στο οικιακό σας δίκτυο είτε 
μέσω wifi είτε μέσω καλωδίου δικτύου.

Smart φροντίδα γκαζόν
 
3  smart sileno

3 διαφορετικές ρομποτικές 
χλοοκοπτικές μηχανές, για τη φροντίδα 
του γκαζόν σας ανάλογα με το μέγεθος 
του κήπου σας, μικρού, μεσαίου, 
μεγάλου.

Smart πότισμα
 
4  smart προγραμματιστής

Για απευθείας σύνδεση με μια βρύση 
στην περιοχή του κήπου.

5  smart προγραμματιστής 
πολλαπλών σημείων άρδευσης
Σύστημα ελέγχου για ένα υπόγειο 
σύστημα ποτίσματος, που καλύπτει 
έως και έξι περιοχές του κήπου με 
διαφορετικές απαιτήσεις νερού.

6  smart αισθητήρας
Καταγράφει δεδομένα σχετικά 
με την τρέχουσα υγρασία του 
εδάφους, τη θερμοκρασία και την 
ένταση του φωτός.

7  smart αντλία επιφανείας
Αυτόματη οικιακή αντλία και κήπου 
– σταθερή ή κινητή για οικιακή 
χρήση ή ως «ελεγχόμενη» αντλία 
κήπου.

Το smart router είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το Gardena smart system.
Περιέχεται σε όλα τα Smart System Σετ.

O “έξυπνος” τρόπος περιποίησης 
του κήπου σας!
Το Smart System της GARDENA με μια ματιά
Ξεκινήστε με το έξυπνο σύστημα της Gardena και 
επεκτείνετε τις λειτουργίες του όπως εσείς επιθυμείτε και 
βάσει των δικών σας αναγκών. Με τα προϊόντα του Smart 
System της Gardena και την εφαρμογή Smart App, οι 
λάτρεις του κήπου θα είναι πάντα ενημερωμένοι για την 
κατάσταση του κήπου τους.

Επιπλέον, μπορούν να είναι σίγουροι ότι ο κήπος και τα 
φυτά έχουν αυτόματα τη φροντίδα που τους χρειάζεται, 
από οπουδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή.
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SMART SYSTEM ΣΕΤ

SMART SYSTEM ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
SMART SYSTEM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ GARDENA
Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App. 
Τα χαρακτηριστικά του είναι:
- Κύκλοι ποτίσματος: 6
- Διάρκεια ποτίσματος: 1min -10h 
- Με ελεύθερη επιλογή ημέρας ποτίσματος.
- Για τη χρήση του απαιτείται router.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 19031-20  159€

SMART SYSTEM ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
GARDENA
- Μετρά την εξωτερική θερμοκρασία, την 
υγρασία και την ένταση του φωτός. 
- Για τη χρήση του απαιτείται router.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 19030-20  119€

SMART SYSTEM ΑΝΤΛΙΑ 5000/5 GARDENA
Λειτουργεί μέσω του Gardena Smart App. 
Τα χαρακτηριστικά της είναι: 
- Ισχύς: 1300W - Μέγ. Ύψος Κατάθλιψης: 50m
- Μέγ. Βάθος Βύθισης: 8m  - Μέγ. Πίεση: 5 bar
- Μέγ. Ικανότητα Άντλησης: 5000lt/h
- Βάρος: 13,4kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 19080-20  439€

SMART SYSTEM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ  
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΣΗΜΕΙΏΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ GARDENA 
Ελέγχει έως 6 ξεχωριστές ζώνες άρδευσης, με διαφορετικές 
απαιτήσεις νερού, μέσω του Gardena Smart App. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 19032-20 219€

SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ
Το σετ περιλαμβάνει:
Smart προγραμματιστή Smart router
Γενικά Χαρακτηριστικά Γενικά Χαρακτηριστικά
Kύκλοι ποτίσματος: 6 Με δυνατότητα επέκτασης με άλλες Smart συσκευές Gardena
Διάρκεια ποτίσματος: 1min-10h
Συχνότητα ποτίσματος: με δυνατότητα επιλογής ημέρας ποτίσματος *(το σετ με κωδ.19102-20 περιλαμβάνει και smart αισθητήρα)

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 19103-20  279€
KΏΔ.: 19102-20  339€NEO

SMART ΣΕΤ ROUTER ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO 
Tεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο Sileno: City 250 City 500 Life 1000 
Έκταση κοπής: (m2) 250 500 1000
Max κλίση εδάφους: 35% 35% 35%
Ύψος κοπής:  20 - 50mm
Μπαταρία:     Li-Ion 18V/2,1Ah
Αυτονομία:       65min
Χρόνος φόρτισης:       60min *Σε όλα τα σετ  

περιλαμβάνονται:  
σταθμός φόρτισης,  

καλώδιο και γάντζοι.

Ύψος κοπής:   20 - 50mm
Βάρος:   7,3 kg
Με οθόνη LCD για εύκολο προγραμματισμό

 προτεινόμενη λιανική τιμή

SILENO CITY 250 KΏΔ.: 19096-32  999€
SILENO CITY 500 KΏΔ.: 19066-32  1.199€
SILENO LIFE 1000 KΏΔ.: 19114-32  1.599€

NEO

SMART SYSTEM ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΟΥ 
Ιδανικό για κοπή, πότισμα & πλήρη έλεγχο κήπου έκτασης έως 500 m², με max κλίση εδάφους 25%. 
Περιλαμβάνει router και:
Ρομποτική Χλοοκοπτική Sileno City Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah 

Αυτονομία / Χρόνος Φόρτισης: 65min / 60min
Ύψος κοπής: 20 - 50mm 

Smart System Προγραμματιστή Διάρκεια ποτίσματος: 1min - 10h
Συχνότητα Ποτίσματος: ανεξάρτητη επιλογή ημέρας
Πίεση λειτουργίας: 0,5 - 12 bar

Smart System Αισθητήρα Μετράει υγρασία εδάφους, ένταση φωτός & εξωτερική 
θερμοκρασία

Περιλαμβάνει: σταθμό φόρτισης, 150m καλώδιο, 200 γάντζους και 9 επιπλέον λεπίδες
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 19200-32  1.499€

Το smart router είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει το Gardena smart system.
Περιέχεται σε όλα τα Smart System Σετ.
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Ρακόρ
Για σύνδεση με όλες σχεδόν τις βρύσες νερού – με σπείρωμα ή χωρίς, ακόμη και 
τις εσωτερικές. Το μη-ολισθηρό εξωτερικό περίβλημα εγγυάται εύκολη και κυρίως 
αξιόπιστη σύνδεση.

Ταχυσύνδεσμος
Βάλτε το ταχυσύνδεσμο στο λάστιχο και στη συνέχεια κάντε «ΚΛΙΚ» στο Ρακόρ που 
είναι τοποθετημένο στη βρύση. Για αποσύνδεση από το λάστιχο, απλώς τραβήξτε προς 
τα κάτω το πορτοκαλί μέρος του ταχυσυνδέσμου.

Σύνδεσμος  
(για ταχυσυνδέσμους)
Για κάθε δυνατή επέκταση συνδέοντας διαφορετικούς ταχυσυνδέσμους ώστε να 
φτάνετε σε όλα τα σημεία του κήπου.

Σύνδεσμος  
(για λάστιχα)
Για γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ λάστιχων χωρίς να χρειάζονται εργαλεία.

Ταχυσύνδεσμος STOP
Θα πρέπει να το συνδέετε στο σημείο εκροής νερού του λάστιχου. Όταν 
αφαιρέσετε το εξάρτημα ποτίσματος πχ. το ακροφύσιο, η ροή του νερού θα 
σταματήσει αυτόματα.

Αξιόπιστη σύνδεση με το σύστημα 
της Gardena 
ORIGINAL GARDENA SYSTEM – μια ολοκληρωμένη  
σειρά για την κάλυψη της κάθε σας ανάγκης 
Προσφέρει πλήρη και εύκολη στη χρήση γκάμα προϊόντων άρδευσης  
για όλες τις απαιτήσεις του κήπου σας. Όλα τα αυθεντικά εξαρτήματα  
του OGS είναι σχεδιασμένα για να είναι γρήγορα, αξιόπιστα και απολύτως  
στεγανά. Χρησιμοποιούνται για σύνδεση μεταξύ βρύσης και λάστιχου, 
καθώς και μεταξύ λάστιχου και άλλων συσκευών ποτίσματος.

Βρείτε την 
ολοκληρωμένη 
γκάμα εξαρτημάτων 
για το πότισμα και 
να είσαστε σίγουροι 
ότι δεν θα τα  
κάνετε μούσκεμα!
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ΡΑΚΟΡ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
3/4" ΜΕ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 
ΣΠΕΙΡΏΜΑ 
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00917-50  5,39€

ΡΑΚΟΡ ΜΕ 
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 
ΣΠΕΙΡΏΜΑ 3/4"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00921-50  2,49€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΏΝ

Με μία μόνο βρύση, πολλές διαφορετικές
χρήσεις με νερό.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00931-50  2,79€
KΏΔ.: 00934-50  4,49€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΏΝ 
ΜΕ ΒΑΝΑ

Σύνδεσμος για ένωση δύο λάστιχων με 
δυνατότητα ρύθμισης της ροής νερού.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02976-20  11,99€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ OGS 
- ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για γρήγορη σύνδεση με τη βρύση.
- Διάμετρος: 13 ΜΜ (1/2")
                    15 MM (5/8")

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18285-20  8,49€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΛΑΣΤΙΧΏΝ  
1/2" & 5/8", 3/4"

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να 
επισκευάσετε ένα λάστιχο. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18232-50  3,79€
KΏΔ.: 18233-50  5,49€

ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΜΕ ΣΠΕΙΡΏΜΑ 1/2" KΏΔ.: 18200-50  1,99€
ΜΕ ΣΠΕΙΡΏΜΑ 3/4" KΏΔ.: 18201-50  1,99€
ΜΕ ΣΠΕΙΡΏΜΑ 1" KΏΔ.: 18202-50 2,39€

ΡΑΚΟΡ PREMIUM ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΜΕ ΣΠΕΙΡΏΜΑ 1/2" KΏΔ.: 18240-20  7,99€
ΜΕ ΣΠΕΙΡΏΜΑ 3/4" KΏΔ.: 18241-20  7,99€
ΜΕ ΣΠΕΙΡΏΜΑ 1" KΏΔ.: 18242-20  8,19€

ΡΑΚΟΡ ΣΠΑΣΤΟ ΓΙΑ ΒΡΥΣΕΣ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΜΕ ΣΠΕΙΡΏΜΑ 3/4" - 1" KΏΔ.: 00998-50 7,19€
ΜΕ ΣΠΕΙΡΏΜΑ 1/2" - 
5/8" - 3/4" - 1"

KΏΔ.: 02998-20  8,99€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2" & 5/8"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΑΠΛΟΣ KΏΔ.: 18215-50  4,79€
STOP KΏΔ.: 18213-50  5,99€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΝΑ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

1/2" & 5/8" KΏΔ.: 02942-20  9,79€
3/4" KΏΔ.: 02943-20  9,99€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 3/4"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΑΠΛΟΣ KΏΔ.: 18216-50  5,99€
STOP KΏΔ.: 18214-50  7,39€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PREMIUM 1/2" & 5/8"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΑΠΛΟΣ KΏΔ.: 18255-50  8,49€
STOP KΏΔ.: 18253-50  10,49€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PREMIUM 3/4"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΑΠΛΟΣ KΏΔ.: 18256-50  9,49€
STOP KΏΔ.: 18254-50  10,99€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
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ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 
ΝΕΡΟΥ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02977-20  12,99€

NEO

ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ 
ΕΣΏΤΕΡΙΚΕΣ 
ΒΡΥΣΕΣ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18210-20  14,99€

PREMIUM
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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.

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.

Ό,τι χρειάζεστε για 
να εξασφαλίσετε 
το πότισμα του 
κήπου σας, όποια 
κι αν είναι η 
ιδιαιτερότητα του!
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ΡΑΚΟΡ PROFI 3/4"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02801-20  2,99€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PROFI 3/4"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02817-20  7,29€

ΡΑΚΟΡ PROFI UNIVERSAL 3/4"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02821-20  2,89€

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PROFI 3/4" ΜΕ ΒΑΝΑ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02819-20  14,29€

ΡΑΚΟΡ PROFI 1"
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02802-20  3,29€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΏΝ PROFI ΚΑΙ ΑΠΛΟΥ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02830-20  3,39€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΏΝ 
PROFI

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02831-20  3,39€

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΏΝ - 1 
PROFI ΚΑΙ 2 ΑΠΛΏΝ Υ

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02834-20  5,79€

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ PROFI
-Ρυθμιζόμενο.
-Ιδανικό για μεγαλύτερα λάστιχα & αντλίες. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02818-20  9,49€

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΗΤΑ PROFI
-Για μεμονωμένη χρήση στο πότισμα ή το 
καθάρισμα.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02847-20  26,99€

ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΞΗ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00938-20  9,99€
ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08193-20  19,99€
ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08194-20  39,99€

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08188-20  24,99€

ΣΕΙΡΑ PROFI | Για αυξημένη ροή νερού

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 5

ΠΑΡΟΧΕΣ | Για να συνδέετε ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα εξαρτήματα στη βρύση σας

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 5

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 5

Παρέχει πληροφορίες για την:
- κατανάλωση νερού ανά ημέρα, 
εποχή & πότισμα 
- τρέχουσα ροή νερού σε λίτρα 
ανά λεπτό
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ΛΑΣΤΙΧΑ

ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ LIANO 1/2"- 20M ΣΕΤ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS
Χαρακτηριστικά:
- Με ελάχιστο βάρος & διπλή επίστρωση για μεγαλύτερη αντοχή.
- Πίεση: 35bar
- Τοποθετείται σε καρούλια.
- Περιέχει όλα τα εξαρτήματα OGS (ακροφύσιο, ρακόρ).

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18434-20  57,90€

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ CITY GARDENING 7,5M 
ΣΕΤ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS
Περιλαμβάνει:
- 7,5 μέτρα λάστιχο 9mm
- Ακροφύσιο 18300 και συνδέσμους OGS.
- Ενσωματωμένο στήριγμα για το λάστιχο. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18401-20  32,99€

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ CITY GARDENING 10M  
ΣΕΤ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS
Περιλαμβάνει:
- 10 μέτρα λάστιχο 9mm 
- Πιστόλι νερού σήτα 18311 & συνδέσμους OGS.
Τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18424-20  49,99€

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ 
ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS 10M
Περιλαμβάνει:
- 10 μέτρα λάστιχο 9mm 
- Πιστόλι νερού σήτα 18311 & συνδέσμους OGS.
Τυλίγεται αυτόματα για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 04647-20  49,99€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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1ΣΠΙΡΑΛ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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Λάστιχα Gardena: Καινοτόμα και Υψηλής Ποιότητας 
Εύκολα στη χρήση, ευλύγιστα αλλά και σταθερά στις διαστάσεις τους,  
χωρίς μπλέξιμο ή τσάκισμα
Η GARDENA έχει δημιουργήσει μοναδικής ποιότητας λάστιχα, που δεν μπλέκονται σε κόμπους και δεν 
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.

Υψηλής ποιότητας σπειροειδή πλέγματα:
• Εξαιρετικά ανθεκτικό στη πίεση
• Διατηρεί το σχήμα του
• Εύκαμπτο και εύκολο στη χρήση

Με τα λάστιχα  
της GARDENA, δεν 
έχετε... μπλεξίματα 
αλλά μια εύκολη και 
ευέλικτη λύση στον 
κήπο σας ή στο 
μπαλκόνι σας!
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ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC 1/2"- 20M - ΣΕΤ ΜΕ 
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS
Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του. 
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18005-50  39,99€

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS CLASSIC 
1/2"- 20M
Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18008-20  34,99€

ΛΑΣΤΙΧΟ CLASSIC
Διατηρεί το σχήμα του χάρη στα υψηλής ποιότητας υλικά του.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

1/2" - 1,5Μ  
ΣΕΤ ΜΕ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

KΏΔ.: 18011-20  10,99€
1/2" - 15Μ KΏΔ.: 18000-20  16,99€
1/2" - 20Μ KΏΔ.: 18003-20  19,99€
1/2" - 30Μ KΏΔ.: 18009-20  28,99€

CLASSIC

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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KΏΔ.: 18011-20

FLEX HIGHFLEX SUPERFLEX

ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT FLEX 
Διαθέτει τεχνολογία Power Grip για ακόμα ισχυρότερη ένωση με 
τους ταχυσυνδέσμους. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

1/2" - 1,5Μ 
ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 
OGS

KΏΔ.: 18040-20  11,99€

1/2" - 10Μ KΏΔ.: 18030-20  11,99€
1/2" - 15Μ KΏΔ.: 18031-20  17,99€
1/2" - 20Μ KΏΔ.: 18033-20  24,99€
1/2" - 30Μ KΏΔ.: 18036-20  36,99€
1/2"- 50Μ KΏΔ.: 18039-20  56,90€
5/8" - 25Μ KΏΔ.: 18045-26  33,99€
5/8" - 50Μ KΏΔ.: 18049-26  62,90€
3/4" - 25Μ KΏΔ.: 18053-20  49,99€
3/4" - 50Μ KΏΔ.: 18055-20  99,90€

ΛΑΣΤΙΧΟ COMFORT HIGHFLEX
Διαθέτει τεχνολογία Power Grip για ακόμα ισχυρότερη ένωση με 
τους ταχυσυνδέσμους.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

1/2" - 15Μ KΏΔ.: 18061-20  25,99€
1/2" - 20Μ KΏΔ.: 18063-20  32,99€
1/2" - 30Μ KΏΔ.: 18066-20  49,99€
1/2" - 50Μ KΏΔ.: 18069-20  84,90€

ΛΑΣΤΙΧΟ PREMIUM SUPERFLEX
Κορυφαίας ποιότητας λάστιχο με τεχνολογία Power Grip για ακόμα 
ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

1/2" - 20Μ KΏΔ.: 18093-20  39,99€
1/2" - 30Μ KΏΔ.: 18096-20  54,90€
1/2" - 50Μ KΏΔ.: 18099-20  89,90€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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KΏΔ.: 18040-20
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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.

Αυτόματα καρούλια:
εύκολο και βολικό πότισμα, περιστρέφονται κατά 180°
Για εύκολο ξετύλιγμα και ακόμη πιο έυκολο τύλιγμα του λάστιχου. Αποφεύγετε 
μπερδέματα, κούραση αλλά και βρώμικα χέρια.

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
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!

Χρησιμοποιείστε 
τα καρούλια  
της GARDENA 
και βάλτε το 
πότισμα σε τάξη!

12 WWW.GARDENA.GR



ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΙΧΟ ΜΙΚΡΗ

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00241-20  4,99€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ  
10M 
Ευέλικτο και συμπαγές καρούλι για εύκολη 
μεταφορά. 
Για λάστιχο με διαστάσεις: 3/4" & 10m

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08010-20  49,99€

ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 
ΜΕΓΑΛΗ

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00238-20  13,99€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ CLASSIC 50
Με εργονομική λαβή μεταφοράς

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08007-20  47,99€
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 20Μ 
ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

KΏΔ.: 08009-20  69,90€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ CLASSIC 60
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02650-20  52,90€

ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ / ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ

ΚΑΡΟΥΛΙ ΣΕΤ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 10M  
CITY GARDENING
Διαθέτει τεχνολογία Power Grip για ακόμα 
ισχυρότερη ένωση με τους ταχυσυνδέσμους. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18400-20 72,90€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ AQUAROLL S
Διαθέτει εύκολα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή. 
Για λάστιχα με διαστάσεις:
- 3/4" & 25m 
- 5/8" & 30m
- 1/2" & 40m 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18500-20 39,99€
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
CLASSIC 20Μ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

KΏΔ.: 18502-35 59,90€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ AQUAROLL M 
Διαθέτει εύκολα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή. 
Για λάστιχα με διαστάσεις:
- 3/4" & 35m 
- 5/8" & 50m
- 1/2" & 60m

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18511-20 59,90€
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ 
ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 
CLASSIC 20Μ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

KΏΔ.: 18513-20 84,90€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Τοποθετείται στον τοίχο και μπορεί να περιστραφεί κατά 180°.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ROLL UP 15 KΏΔ.: 08022-20  119,00€
ROLL UP 25 KΏΔ.: 08023-20  189,00€
ROLL UP 35 KΏΔ.: 08024-20  225,00€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
AQUAROLL M
Διαθέτει εύκολα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή, 
κατάλληλη και για αριστερόχειρες. Για λάστιχα 
με διαστάσεις:
- 3/4" & 35m 
- 5/8" & 50m
- 1/2" & 60m 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18541-20  82,90€

ΚΑΡΟΥΛΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ AQUAROLL L
Διαθέτει εύκολα ρυθμιζόμενη τηλεσκοπική λαβή. 
Για λάστιχα με διαστάσεις:
- 3/4" & 35m 
- 5/8" & 50m
- 1/2" & 60m

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18520-20  92,90€
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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.

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.

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.

Εκτοξευτές Nερού, Ακροφύσια και Πιστόλια 
Νερού για κάθε ανάγκη ποτίσματος

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.

Εμπιστευτείτε τα 
πιστόλια νερού & 
τα ακροφύσια της 
GARDENA και  
κάντε το πότισμα  
παιχνίδι!
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NEONEO

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 
Ιδανικό για καθαρισμό και πότισμα.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18300-50  6,49€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ  
CITY GARDENING
Ιδανικό για το μπαλκόνι.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18405-20  12,99€

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 
ΣΕΤ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS
Περιλαμβάνει: 
- Ακροφύσιο Classic 18300
- Και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα OGS.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18291-20  16,99€

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΗΤΑ
Για όλες τις βασικές ανάγκες 
ποτίσματος. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18310-50  10,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
COMFORT
Ιδανικό για καθάρισμα και πότισμα.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18303-20  14,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ COMFORT 
ECOPULSE
Με 4 διαφορετικούς τύπους εκτόξευσης για 
κάθε εργασία.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18304-20  22,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PREMIUM
Εξαιρετικά ανθεκτικό πιστόλι νερού.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18305-20  23,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΗΤΑ CLASSIC
- Με απαλό ψεκασμό.
- Ιδανικό για πότισμα σε γλάστρες.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18311-20  13,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΗΤΑ COMFORT
Ιδανικό για πότισμα ευαίσθητων φυτών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18321-20  19,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΗΤΑ - ΣΕΤ ΜΕ 
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ STOP
Με ελεύθερη ρύθμιση της ροής του νερού και 
σκανδάλη με κλείδωμα για ξεκούραστο πότισμα.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18312-34  10,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ  
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ CLASSIC
Με 3 διαφορετικούς τύπους εκτόξευσης για 
κάθε εργασία.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18313-26  19,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΣΗΤΑ 
ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Το σετ περιλαμβάνει:
- Πιστόλι νερού σήτα 18311
- Ταχυσύνδεσμος 18215
- Ρακόρ 18202
- Συστολή 5305
- Ταχυσύνδεσμος stop 18213

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18299-34  13,99€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ CLASSIC
Ιδανικό για καθάρισμα και πότισμα.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18301-50 10,99€
ΣΕΤ ΜΕ 
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ 
STOP

KΏΔ.: 18301-29 14,99€

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΗΤΑ
Ακροφύσιο με προέκταση 90cm, ιδανικό για πότισμα και 
καθαρισμό σε δυσπρόσιτα σημεία.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

COMFORT ΜΕ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

KΏΔ.: 18334-20  34,99€
PREMIUM ΜΕ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

KΏΔ.: 18336-20  44,99€

ΝΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥ 
Ντους Κήπου απαλού ψεκασμού.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΚΑΡΦΏΤΟ KΏΔ.: 00958-30  21,99€
DUO KΏΔ.: 00959-20  34,99€
TRIO KΏΔ.: 00960-20  54,90€
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ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ  
ΠΟΛΛΑΠΛΏΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ
Με 3 διαφορετικούς τύπους εκτόξευσης για κάθε 
εργασία.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

COMFORT KΏΔ.: 18315-20  27,99€
PREMIUM KΏΔ.: 18317-20  37,99€

KΏΔ.: 18317-20

KΏΔ.: 18315-20
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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.

ΝΕΑ Ποτιστικά Gardena
Τα ποτιστικά δημιουργήθηκαν για να μας διευκολύνουν! Για το λόγο αυτό,
οι δύο πιο σημαντικές απαιτήσεις μας από ένα ποτιστικό είναι:
Απλές Επιλογές Ρύθμισης
Ανθεκτικότητα Μακράς Διάρκειας

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.

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.

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.

Εύκολος καθαρισμός
Τα ποτιστικά δεν 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 
την μεταφορά άμμου και βρωμιάς. Το φίλτρο μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί.

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.

Αφήστε το 
πότισμα στον 
ειδικό της 
GARDENA και 
εξοικονομήστε 
χρόνο για εσάς.

Τα ποτιστικά της Gardena 
ικανοποιούν τα δυο κριτήρια 
πιο πάνω και ένα ακόμη… 
διαθέτουν μοναδικό design!
Ανακαλύψτε τα!
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ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΩΤΑ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΏΤΟ  
ΣΕΤ ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ
Αποτελεσματικό πότισμα  
μικρότερων περιοχών από 0 έως 80 Μ².

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00969-20  7,49€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  
ΠΑΛΜΙΚΟ PREMIUM
Ποτιστικό πλήρους κύκλου/ημικυκλίου για μικρές και 
μεγάλες περιοχές από 9 έως 490 Μ².

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08135-20  39,99€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ BOOGIE CLASSIC
Ποτιστικό πλήρους κύκλου/ημικυκλίου για μικρές και 
μεγάλες περιοχές έως 310 Μ².

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02073-20  16,99€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ VARIO COMFORT
Κυκλικό Ποτιστικό για περιοχές από 100 έως 225 Μ².

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 01948-20  27,99€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ MAMBO COMFORT
Κυκλικό Ποτιστικό για μικρές και μεγάλες περιοχές  
από 9 έως 310 Μ².

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 02062-20  24,99€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΡΑΝΑΖΏΤΟ COMFORT
Ποτιστικό στροβιλο-κίνησης για περιοχές από 75 έως 310 Μ².

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08143-20  34,99€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΏΤΟ 
Για αποτελεσματικό πότισμα μικρών περιοχών από 0 έως 100 Μ². 
Βεληνεκές εκτόξευσης (Ø) από 0 έως 11 Μ.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

FOX CLASSIC KΏΔ.: 01951-20  7,99€
ROSE FOXTROT 
CLASSIC

KΏΔ.: 01953-20  9,99€
VARIO COMFORT KΏΔ.: 01949-20  24,99€
ΓΡΑΝΑΖΏΤΟ COMFORT KΏΔ.: 08144-20  29,99€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUAZOOM 
Για μικρές και μεσαίες ορθογώνιες περιοχές  
από 105 έως 205 Μ².

 προτεινόμενη λιανική τιμή

S KΏΔ.: 18710-20  37,99€
M KΏΔ.: 18712-20  42,99€
L KΏΔ.: 18714-20  54,90€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΦΏΤΟ  
ΠΑΛΜΙΚΟ COMFORT 

Για μικρές και μεγάλες περιοχές από 75 έως 490 Μ².

 προτεινόμενη λιανική τιμή

COMFORT KΏΔ.: 08141-20  26,99€
PREMIUM KΏΔ.: 08136-20  34,99€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUA
Ποτιστική βεντάλια για μικρές και μεσαίες περιοχές  
από 90 έως 280 Μ². 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

S KΏΔ.: 18700-20  19,99€
M KΏΔ.: 18702-20  29,99€
L KΏΔ.: 18704-20  39,99€

ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ AQUAZOOM COMPACT 
Ποτιστικό βεντάλιας για μικρές και μεσαίες περιοχές  
από 9 έως 216 Μ². 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18708-20  36,99€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 5

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 5

KΏΔ.: 18710-20

NEO NEO NEO

KΏΔ.: 18700-20
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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.

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.

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

Προγραμματίζετε 
ήδη αρκετά 
πράγματα στη 
ζωή σας... αφήστε 
το πότισμα στον 
προγραμματιστή 
της GARDENA!
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- Ξεκινά το πότισμα αμέσως & σταματά την προγραμματισμένη ώρα, αυτόματα.
- Διάρκεια ποτίσματος: 0h 5min - 2h 0min 
- Για σπείρωμα: 26.5 mm (3/4") ή 33.3 mm (1") 
- Πίεση λειτουργίας: 0,5-12 bar

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 01169-20  29,99€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MULTICONTROL DUO
Με δυνατότητα μεγάλης διάρκειας ποτίσματος, πολλές επιλογές και δύο εξόδους. Τα χαρακτηριστικά του:
- Αριθμός προγραμμάτων: 1
- Διάρκεια ποτίσματος: από 1min έως 3h 59min 
- Συχνότητα ποτίσματος: κάθε 8/12/24 ώρες ή κάθε 2η, 3η, 7η μέρα

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 01874-29  119,00€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ FLEX
- Αριθμός προγραμμάτων/ημέρα: 1 
- Διάρκεια ποτίσματος: από 1sec έως 99min
- Συχνότητα Ποτίσματος: κάθε 4/6/8/12/24/48/72 hours 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 01890-36  49,99€

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
- Συνδυάζεται με τους Προγραμματιστές Master (01892-20) και Smart (19031-20).
- Για πότισμα σε 2 έως 6 περιοχές του κήπου. 
- Με ανεξάρτητο πρόγραμμα ανά περιοχή.
- Ποτίζει κυκλικά, τη μια περιοχή μετά την άλλη. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 01197-29  74,90€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ SELECT
- Αριθμός προγραμμάτων/ημέρα: 3
- Διάρκεια ποτίσματος: από 1sec έως 3h
- Συχνότητα Ποτίσματος: με επιλογή ημέρας 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 01891-36  59,99€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MASTER 
- Αριθμός προγραμμάτων: 6
- Διάρκεια ποτίσματος: από 1sec έως 4h
- Συχνότητα Ποτίσματος: με επιλογή ημέρας 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 01892-20  99,90€
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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 σάς 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.

Για έναν καθαρό  
κήπο... με καθαρά χέρια!  
Χάρη στην αντιολισθητική 
επίστρωση και στα 
υψηλής ποιότητας υλικά 
κατασκευής, υγρασία και 
βρωμιά μένουν μακριά!
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ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
Ιδανικά για εργασίες όπως: περιποίηση, τσουγκράνισμα, κλάδεμα και σκούπισμα. Διαθέτουν: 
- Αντιολισθητική επίστρωση 
- Βαμβακερό ύφασμα

 προτεινόμενη λιανική τιμή

XS KΏΔ.: 00201-20  4,99€
S KΏΔ.: 00202-20  4,99€
M KΏΔ.: 00203-20  4,99€

ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ
Ιδανικά για απαιτητικές εργασίες σε περιοχές με υγρασία. Διαθέτουν:
- Αντιολισθητική επίστρωση λάτεξ για τέλειο κράτημα
- Ύφασμα από ελαστικό πλεκτό υλικό για τέλεια εφαρμογή & άνεση

 προτεινόμενη λιανική τιμή

S KΏΔ.: 00205-20  5,99€
M KΏΔ.: 00206-20  5,99€
L KΏΔ.: 00207-20  5,99€
XL KΏΔ.: 00208-20  5,99€

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ
Ιδανικά για σταθερό κράτημα των εργαλείων. Διαθέτουν:
- Αντικραδασμικά μαξιλαράκια στις παλάμες 
- Ισχυρό ρυθμιζόμενο κούμπωμα στον καρπό για προστασία από σκόνη και τραυματισμούς

 προτεινόμενη λιανική τιμή

M KΏΔ.: 00213-20  16,99€
L KΏΔ.: 00214-20  16,99€
XL KΏΔ.: 00215-20  16,99€

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ιδανικά για περιποίηση θάμνων & ακανθώδη φυτών. Διαθέτουν: 
- Αντικραδασμικά μαξιλαράκια στις παλάμες 
- Ειδικό διαπνέον υλικό, για την αποτροπή του ιδρώτα
- Ισχυρό ρυθμιζόμενο κούμπωμα στον καρπό, για προστασία από σκόνη και τραυματισμούς

 προτεινόμενη λιανική τιμή

S KΏΔ.: 00216-20  17,99€
L KΏΔ.: 00218-20  17,99€

ΓΑΝΤΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ
Ιδανικά για εργασίες με νερό, όπως π.χ. καθαρισμό δεξαμενών και αντλιών, ξέπλυμα δοχείων κτλ. Διαθέτουν: 
- Iσχυρή αντιολισθητική και αδιάβροχη επίστρωση 
- Βαμβακερή επένδυση για άνεση στην εφαρμογή

 προτεινόμενη λιανική τιμή

S KΏΔ.: 00209-20  9,99€
L KΏΔ.: 00210-20  9,99€
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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.

Χ
Ρ

ΟΝ Ι Α  E Γ ΓΥΗ
ΣΗ

 25

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.

Εργονομικά διαμορφωμένες 
λαβές με μαλακά εξαρτήματα 
για άνετο χειρισμό.

Η αξιοπιστία αυτών των 
κλαδευτηριών αυξάνεται από τα 
ανοξείδωτα ελατήρια που είναι 
ενσωματωμένα και μη αποσπώμενα.

Το ρυθμιζόμενο πλάτος λαβής μπορεί 
να ρυθμιστεί για να χωρέσει σε διάφορα 
μεγέθη χεριών.

Πανκόφτες - για κάθε χρήση
Εύκολοι και βολικοί στη χρήση ακόμη και για τους αριστερόχειρες. Μπορείτε να τους 
χρησιμοποιήσετε στην κουζίνα, στον κήπο αλλά και σε κάθε εργασία στο σπίτι (ακόμη και 
στη χειροτεχνία).

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 (By Pass) – 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.

S  = small       M  = medium       B  = ByPass       A  = Anvil       XL  = Extra large
Ο απόλυτος 
σύμμαχος στην 
κηπουρική 
είναι τα 
κλαδευτήρια 
της GARDENA.
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ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ

ΠΑΝΚΟΦΤΕΣ

ΠΑΝΚΟΦΤΗΣ
Εύχρηστο και πρακτικό ψαλίδι για όλες τις χρήσεις, για την 
κουζίνα ή τον κήπο. Ιδανικό για λουλούδια, βότανα, σπάγκο, 
δεματικά, χαρτόνι και πλαστικό. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

180MM KΏΔ.: 08704-20  16,99€
XL - 210MM KΏΔ.: 08705-20  17,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B
Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών και νεαρών 
βλαστών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08754-30  12,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ A/M
Ιδανικό για την κοπή ξερών μικρών και 
μεγαλύτερων κλαδιών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08903-20  22,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/S
Ιδανικό για κόψιμο λουλουδιών, νεαρών βλαστών 
και χλωρών κλαδιών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08854-20  13,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/M
Ιδανικό για την κοπή λουλουδιών, νεαρών 
βλαστών και χλωρών ξύλων. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08904-20  22,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ A/S
Ιδανικό για μικρού και μεσαίου μεγέθους ξερά 
κλαδιά.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08855-20  12,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/S-XL
Ιδανικό για κοπή με ακρίβεια αναρριχητικών 
φυτών, λουλουδιών, νεαρών βλαστών και 
χλωρών ξύλων. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08905-20  28,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ SMARTCUT A
Ισχυρό κλαδευτήρι με καστάνια, για την κοπή χοντρών μικρών 
και μεγάλων κλαδιών εξαιρετικά εύκολα και εργονομικά. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08798-20  44,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/S-M
Ιδανικό για άνετο κόψιμο αναρριχητικών φυτών 
και χλωρών κλαδιών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08857-20  14,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ B/L
Ιδανικό για την κοπή μεγαλύτερων σε διάμετρο 
νεαρών βλαστών και χλωρών ξύλων.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08906-20  34,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ PREMIUM B/L
Πολύ ισχυρό επαγγελματικό κλαδευτήρι εξαιρετικής ποιότητας. 
Διαθέτει ακόνισμα ακριβείας για καθαρό και ακριβές κόψιμο.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08702-20  49,99€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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KΏΔ.: 08704-20

CLASSIC

COMFORT

COMFORT PREMIUM
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Kλαδευτήρια Μακριών Χειρολαβών
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. Η σειρά κλαδευτηριών EasyCut προσφέρει εύκολη κοπή κλαδιών χάρη στο χαμηλό βάρος και  
την εργονομία. Ενώ η σειρά κλαδευτηριών EnergyCut εγγυάται πανίσχυρη κοπή, με ελάχιστη προσπάθεια  
ακόμη και σε πολύ δυνατά κλαδιά.

Τα Κλαδευτήρια GARDENA έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στη Γερμανία με τα πλέον 
ανθεκτικά και δοκιμασμένα υλικά και την εγγύηση της πολυετούς εμπειρίας μας.Χ
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Κλαδευτήρια Κυρτής Λεπίδας (BY PASS)-
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.

Τηλεσκοπικά Κλαδευτήρια
Οι ρυθμιζόμενοι βραχίονες διευκολύνουν την ακριβή κοπή των πολύ ευαίσθητων κλάδων.

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.

Τώρα το κλάδεμα  
γίνεται... παιχνίδι!
Για κάθε σας ανάγκη, 
εμπιστευτείτε τα  
κλαδευτήρια μακριών 
χειρολαβών της GARDENA!
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KΏΔ.: 12009-20

KΏΔ.: 12003-20

KΏΔ.: 12007-20

PREMIUM

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ

ENERGYCUT

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΏΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΏΝ EASYCUT 500 Β ΓΙΑ ΚΛΑΔΙΑ ΕΏΣ 42 MM (BYPASS)
- Ιδανικό για κοπή χλωρών ξύλων, με αντικολλητική λεπίδα για καθαρές κοπές.
- Εργονομικά σχεδιασμένες ατσάλινες χειρολαβές.
- Εξαιρετικά ελαφρύ με αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12002-20  29,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΏΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΏΝ PREMIUM 700 B
Επαγγελματικό κλαδευτήρι που προφυλάσσει το φυτό κατά την κοπή. Διαθέτει: 
- Ειδικό γρανάζι που αυξάνει τη δύναμη κατά 18%.
- Κεφαλή κοπής που είναι υπό γωνία. 
- Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι.
- Κυρτές και εργονομικά σχεδιασμένες χειρολαβές.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08710-20  69,90€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΏΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΏΝ EASYCUT 
680 A (ANVIL) 
- Ιδανικό για την κοπή σκληρών και ξερών ξύλων, με αντικολλητική λεπίδα για καθαρές κοπές.
- Εργονομικά σχεδιασμένες ατσάλινες χειρολαβές. 
- Εξαιρετικά ελαφρύ και εργονομικό με αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12004-20  34,99€
680 B (BYPASS) 
- Ιδανικό για κοπή χλωρών ξύλων, με αντικολλητική λεπίδα για καθαρές κοπές.
- Εργονομικά σχεδιασμένες ατσάλινες χειρολαβές. 
- Εξαιρετικά ελαφρύ και εργονομικό με αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12003-20  34,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΏΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΏΝ ENERGYCUT 
750 A (ANVIL) - Kατάλληλο για σκληρά και ξερά κλαδιά.
- Χάρη στο γρανάζι του απαιτείται 40% λιγότερη δύναμη, ενώ είναι 3 φορές πιο ισχυρό.
- Οι αντικολλητικές λεπίδες μπορούν να αντικατασταθούν.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12008-20  59,90€
750 B (BYPASS) - Κατάλληλο για κοπές χλωρών κλαδιών.
- Χάρη στο γρανάζι του απαιτείται 40% λιγότερη δύναμη, ενώ είναι 3 φορές πιο ισχυρό.
- Οι αντικολλητικές λεπίδες μπορούν να αντικατασταθούν.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12007-20  64,90€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΑΚΡΙΏΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΏΝ TELECUT
520-670 B - Ιδανικό για κοπή χλωρών κλαδιών σε ύψος. 
- Με αλουμινένιες ρυθμιζόμενες τηλεσκοπικές χειρολαβές (520 έως 670mm). 
- Με κυρτές αντικολλητικές λεπίδες.
- Με κουμπιά αλλαγής μεγέθους κοντά στις χειρολαβές. 
- Διαθέτει αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12005-20  44,99€
650-900 B - Ιδανικό για κοπή χλωρών κλαδιών σε ύψος. 
- Με αλουμινένιες ρυθμιζόμενες τηλεσκοπικές χειρολαβές (650 έως 900mm). 
- Με κυρτές αντικολλητικές λεπίδες.
- Με κουμπιά αλλαγής μεγέθους κοντά στις χειρολαβές. 
- Διαθέτει αντικραδασμικό σύστημα για προστασία των καρπών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12009-20  54,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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Τα Κλαδευτήρια με κοντάρι της Gardena έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στη Γερμανία 
με τα πλέον ανθεκτικά και δοκιμασμένα υλικά και την εγγύηση της πολυετούς εμπειρίας μας.Χ
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Κλαδευτήρια με Κοντάρι 
Τα κατάλληλα εργαλεία για πυκνούς φράχτες, θάμνους και ψηλά δέντρα. 
Παρέχουν ασφαλή εργασία από το έδαφος. 
Τα Κλαδευτήρια με Κοντάρι της GARDENA προσφέρουν ελαφρύτερη και ευκολότερη κοπή σε δυσπρόσιτα σημεία, 
όπως πυκνοί θάμνοι και ψηλά δέντρα. 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.

Δύο γρανάζια 
μετάδοσης
Tο ενσωματωμένο σύστημα 
μετάδοσης της δύναμης 
κοπής, εξασφαλίζει ότι 
με μια κίνηση μπορούμε 
να πετύχουμε αναλογία 
δύναμης 1:12 για τα παχιά 
κλαδιά, αλλά και αναλογία 
1:6 για γρήγορες κοπές 
λεπτών κλαδιών.

Λαβή με ρυθμιζόμενο 
ύψος
Η λαβή μπορεί να ρυθμιστεί 
ώστε να ταιριάζει στο ύψος 
σας, επιτρέποντας έτσι μια 
στάση εργασίας που δεν 
καταπονεί την πλάτη σας.

Μεταλλικά γρανάζια
Η γραναζωτή κίνηση εξοικονομεί 
ενέργεια και προσφέρει 
μεγαλύτερη ισχύ.

Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής 
Γωνία κοπής έως 200° ρυθμιζόμενη για ακριβή 
κοπή μεμονωμένων κλάδων από το έδαφος.

Καινοτόμος γάντζος για την 
αφαίρεση των κλάδων
Με το ρυθμιζόμενο άγκιστρο στη λαβή, μπορείτε 
εύκολα να αφαιρέσετε τα αποκομμένα κλαδιά 
από το δέντρο.

Βρείτε το εργαλείο που ταιριάζει στις ανάγκες σας!

SlimCut: Είναι ιδανικό για την αραίωση των πυκνών θάμνων και τη γρήγορη κοπή χλωρών κλαδιών. Διαθέτει 
λεπίδες κλαδέματος με πλάτος ανοίγματος 0° και 2 θέσεις κοπής που παρέχουν 12 φορές μεγαλύτερη δύναμη 
και καθιστούν ευκολότερο το κλάδεμα.

StarCut: Με τα κλαδευτήρια StarCut μπορείτε να φτάσετε παντού! Η κοπή κλαδιών, θάμνων αλλά και δέντρων 
σε απόσταση από 3,5 έως 6,5m γίνεται εύκολα αρκεί να διαλέξετε το StarCut που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. 
Διαθέτουν τηλεσκοπική λαβή με εύκολο κλείδωμα, ενώ η ελαφριά και στενή κεφαλή κοπής επιτρέπει την άνετη και 
στοχευμένη κοπή. Το εσωτερικό σχοινί τραβήγματος αποτρέπει το μπλέξιμο του κλαδευτηριού σε περιορισμένους 
χώρους.

Δύσκολα και ψηλά 
σημεία δεν υπάρχουν 
για την GARDENA! 
Χρησιμοποιείστε 
τα κλαδευτήρια 
με κοντάρι και θα 
φτάσετε παντου!
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ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ SLIMCUT Β
- Ιδανικό για γρήγορη κοπή χλωρών κλαδιών.
- Εξαιρετικά ελαφρύ με συνολικό μήκος 117cm & πολύ στενή 
κεφαλή, για εύκολη πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιοχή κοπής.
- Με 2 θέσεις κοπής για 12 φορές μεγαλύτερη δύναμη και 
ευκολότερο κλάδεμα.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12010-20  64,90€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ STARCUT 160 PLUS 
- Επιτρέπει την εύκολη κοπή κλαδιών ή/και πυκνών θάμνων σε 
απόσταση περίπου 3,5m. 
- Εξαιρετικά στενή κεφαλή κοπής για στοχευμένη κοπή, με 
ρυθμιζόμενη γωνία κοπής έως 200°.
- Διαθέτει εσωτερικό σχοινί τραβήγματος και 2 λαβές:

- λαβή έλξης με αντιολισθητικό τερματικό αναστολέα. 
- λαβή σχήματος "Τ" για μεγαλύτερο εύρος κίνησης. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12000-20  79,90€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ STARCUT 410 PLUS 
- Επιτρέπει την εύκολη κοπή κλαδιών ή/και πυκνών θάμνων σε 
απόσταση περίπου 6,5m.
- Με τηλεσκοπική λαβή με εύκολο κλείδωμα.
- Εξαιρετικά στενή κεφαλή κοπής για στοχευμένη κοπή, με 
ρυθμιζόμενη γωνία κοπής έως 200°.
- Διαθέτει εσωτερικό σχοινί τραβήγματος και 2 λαβές:

- λαβή έλξης με αντιολισθητικό τερματικό αναστολέα. 
- λαβή σχήματος "Τ" για μεγαλύτερο εύρος κίνησης.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12001-20  99,90€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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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.
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Ψαλίδια Μπορντούρας 
Νέα Γκάμα για να ικανοποιήσουμε κάθε σας κηπουρική ανάγκη! 
Συνδυάζουν την καινοτομία & την αποδεδειγμένη ποιότητα!
Είτε για ακριβή διαμόρφωση είτε για κοπή μεγάλης κλίμακας: κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες του 
χρήστη. 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.

Επιλέξτε το σωστό ψαλίδι μπορντούρας 
για κάθε περίπτωση

TeleCut
Οι τηλεσκοπικές αλουμινένιες λαβές μπορούν να επεκταθούν έως 20cm, για μεγαλύτερη 
εμβέλεια και δύναμη στο μοχλό.

EasyCut
Διαθέτει ιδιαίτερα ελαφριές λαβές στιβαρές 
που καθιστούν ακόμη και την μακράς διάρκειας εργασία, εύκολη και ξεκούραστη.

NatureCut 
Διαθέτει ξύλινες λαβές στιβαρές και ανθεκτικές, με πιστοποίηση FSC.
Η Τέλεια γωνία κοπής 20ο είναι άνετη και προστατεύει τα χέρια από γρατζουνιές.

EnergyCut
Με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορείς να έχεις είτε ένα ισχυρό ψαλίδι για παχιά κλαδιά 
είτε ένα «ξεκούραστο» ψαλίδι για εργασία σε μεγαλύτερες περιοχές.

Για την απόλυτη φροντίδα των 
θάμνων του κήπου σας, τα 
ψαλίδια μπορντούρας είναι 
εδώ για εσάς! Με εργονομική 
λαβή και αντικολλητικές 
λεπίδες, δεν θα υπάρχουν 
δύσκολα σημεία!
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ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ NATURECUT 535
- Για ομαλό & αποτελεσματικό ψαλίδισμα του φράχτη.
- Κυματοειδής λεπίδα & εργονομική ξύλινη λεπίδα.
- Μήκος λεπίδας 20cm & συνολικό μήκος ψαλιδιού 51cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12300-20  29,99€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ TELECUT 700-900
- Κατάλληλο για την κοπή μεγαλύτερων και ψηλότερων φραχτών με τηλεσκοπικές λαβές. 
επιτρέποντας την πρόσβαση σε μεγαλύτερες αποστάσεις. 
- Κυματοειδής λεπίδα & τηλεσκοπική λαβή
- Μήκος λεπίδας 23cm & συνολικό μήκος ψαλιδιού 70-90cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12304-20  54,90€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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NEO

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ EASYCUT 537
- Ιδανικό για ξεκούραστη και άνετη εργασία σε κάθε περίπτωση κοπής. 
- Κυματοειδής λεπίδα & εργονομική λαβή.
- Μήκος λεπίδας 20cm & συνολικό μήκος ψαλιδιού 54cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12301-20  39,99€

NEO

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ENERGYCUT 601
- Ιδιαίτερα ισχυρό επαγγελματικό ψαλίδι με γρανάζωμα για γρήγορη κοπή χλωρών.
- Κυματοειδής λεπίδα & εργονομική λαβή.
- Μήκος λεπίδας 23cm & συνολικό μήκος ψαλιδιού 60cm.
- Σύστημα μετάδοσης δύναμης: 2.5 x ισχύ κοπής.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12303-20  49,99€

NEO

NEO
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ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΚΑΖΟΝ
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ΠΡΙΟΝΙ ΣΠΑΣΤΟ
Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

135 P KΏΔ.: 08742-20  27,99€
200 P KΏΔ.: 08743-20  37,99€

ΠΡΙΟΝΙ ΤΟΞΏΤΟ COMFORT
Με 2 χειρολαβές για ασφαλές κράτημα. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

530 KΏΔ.: 08747-20  22,99€
760 KΏΔ.: 08748-20  26,99€

ΠΡΙΟΝΙ ΚΗΠΟΥ 300 P
Διαθέτει:
- Άκαμπτη ίσια λεπίδα & συνολικό μήκος 300mm.
- Stop στην άκρη της λαβής που αποτρέπει το γλίστρημα.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08745-20  39,99€

ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 25

ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ CLASSIC
- Διαθέτει ίσιες, επισκληρυμένες και γαλβανισμένες λεπίδες, με προστασία από τη σκουριά. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08730-30  14,99€

ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ COMFORT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ
- Ιδανικό για δεξιόχειρες & αριστερόχειρες, χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° κεφαλή κοπής.
- Διαθέτει αντικολλητικές κυματοειδείς λεπίδες.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08734-20  21,99€

ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ COMFORT ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΜΕ ΓΏΝΙΑΚΗ ΛΑΒΗ
-Διαθέτει πατενταρισμένο σχήμα για καλύτερη εφαρμογή κατά τη χρήση.
- Ιδανικό για δεξιόχειρες & αριστερόχειρες, χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° κεφαλή κοπής.
- Διαθέτει αντικολλητικές κυματοειδείς λεπίδες.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08735-29  29,99€

ΨΑΛΙΔΙ ΓΚΑΖΟΝ COMFORT
- Διαθέτει αντικολλητικές, κυματοειδείς λεπίδες, με προστασία από τη σκουριά.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08733-29  19,99€

Μια ισχυρή γκάμα για όλες τις εργασίες πριονίσματος γύρω από το 
σπίτι και τον κήπο.
Επιλέξτε το πριόνι που ταιριάζει στις δικές σας απαιτήσεις.

Ιδανικά για ακριβή κοπή κοντών ακμών του χλοοτάπητα.
Διαθέτουν: - Εργονομικές λαβές για ιδανικό χειρισμό και πρακτικό κλείδωμα με το ένα χέρι - Με ίσιες, επισκληρυμενες ή 
αντικολλητικές κυματοειδείς λεπίδες κοπής, με προστασία από τη σκουριά για ακριβή κοπή στις άκρες του γκαζόν.

ΣΠΑΣΤΑ ΤΟΞΩΤΑ ΚΗΠΟΥ
Για γρήγορα αποτελέσματα αλλά 
με εξαιρετική ευκρίνεια και καθαρή 
κοπή.

Κατάλληλα για χλωρά και ξερά 
ξύλα. Ιδανικά για χοντρά κλαδιά και 
κούτσουρα.

Με άκαμπτη ίσια λεπίδα, είναι 
κατάλληλα για χλωρά και ξερά 
ξύλα. 
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ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑ
ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ
Ιδανικό για το τρόχισμα εργαλειών όπως: πανκόφτες, 
κλαδευτήρια, πριόνια, τσεκούρια, αλλά και μαχαίρια οικιακής 
χρήσης.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08712-20  18,99€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΚΙΣΙΜΑΤΟΣ 2800S
Πανίσχυρο τσεκούρι για σχίσιμο καυσόξυλων από κορμούς μεγάλου μεγέθους.  
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Συνολικό μήκος 70cm 
- Βάρος κεφαλής 2300gr
- Συνολικό βάρος 2800gr

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08719-48  86,90€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 1600S
Τσεκούρι για σχίσιμο καυσόξυλων από μεσαίου μεγέθους κορμούς. Βασικά χαρακτηριστικά:
- Συνολικό μήκος 60cm 
- Βάρος κεφαλής 1200gr
- Συνολικό βάρος 1600gr

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08718-48  66,90€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ UNIVERSAL 900B
Μικρό τσεκούρι για καυσόξυλα, εργασίες στον κήπο και δραστηριότητες πεζοπορίας.  
Βασικά χαρακτηριστικά: 
- Συνολικό μήκος 34cm
- Βάρος κεφαλής 700gr
- Συνολικό βάρος 900gr

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08713-48  44,99€

ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ UNIVERSAL 1400A
Μεγάλο τσεκούρι για εργασίες με ξύλο, όπως κατασκευές ή δασικές εργασίες.  
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Συνολικό μήκος 60cm 
- Βάρος κεφαλής 1000gr
- Συνολικό βάρος 1400gr

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08716-48  62,90€

Για κοπή, σχίσιμο, κλάδεμα & σμίλευση του ξύλου
Βασικά χαρακτηριστικά των τσεκουριών της Gardena

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ UNIVERSAL είναι κατάλληλα για:

- την υλοτομία μικρών δέντρων
- το κλάδεμα και τo σχίσιμο ρητινώδους ξύλου

ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ 
Διαθέτουν σφηνοειδή κεφαλή, η οποία καθιστά εύκολη και αποτελεσματική τη διάσπαση του ξύλου 
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Κεφαλή με αντικολλητική επίστρωση 
για λιγότερες τριβές και εύκολη 
εισχώρηση στο ξύλο

Ανθεκτική λαβή κεφαλής

Σκληρή λεπίδα φτιαγμένη από 
χάλυβα υψηλής ποιότητας

Το κέντρο βάρους του είναι 
κοντά στο κεφάλι του τσεκουριού

Εργονομική λαβή με μαλακά 
πλαστικά μέρη για ασφαλές 
κράτημα

Επιλέξτε το τσεκούρι που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας:
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Εργαλεία Κήπου CombiSystem
Ένα Κοντάρι… Πολλά Εξαρτήματα για κάθε σας ανάγκη 
στην περιποίηση του κήπου, της βεράντας και της αυλής για 
περισσότερα από 40 χρόνια!!!
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. 
Oλα τα κοντάρια είναι κατάλληλα για όλα τα εργαλεία της σειράς Combisystem.

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.

Χ
Ρ

ΟΝ Ι Α  E Γ ΓΥΗ
ΣΗ

 25 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.

Ένα κοντάρι...
πολλά εξαρτήματα...
ΟΛΕΣ οι εργασίες
του κήπου 
γρήγορα, εύκολα  
και απλά!
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ΚΟΝΤΑΡΙΑ COMBI

ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ COMBI
Από ανθεκτικό ξύλο φλαμουριάς
υψηλής ποιότητας, που απορροφά τους 
κραδασμούς. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

 130CM KΏΔ.: 03723-20  11,99€
150CM KΏΔ.: 03725-20  14,99€
180CM KΏΔ.: 03728-20  17,99€

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 
COMBI
Διαθέτει:
- ένα εύχρηστο κουμπί εναλλαγής μήκους, για 
εύκολη ρύθμιση του ύψους και
- λειτουργία κλειδώματος, για σταθερότητα
(Δεν ταιριάζουν με τα φτυαρια χιονιού).

 προτεινόμενη λιανική τιμή

90-145CM KΏΔ.: 03719-20  26,99€
160-290CM KΏΔ.: 03720-20  41,99€
210-390CM KΏΔ.: 03721-20  47,99€

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ COMBI
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, άρα είναι 
ιδιαίτερα ελαφρύ και ανθεκτικό. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

130CM KΏΔ.: 03713-20  17,99€
150CM KΏΔ.: 03715-20  19,99€

ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ERGOLINE 
COMBI
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο κι άρα ιδιαίτερα 
ελαφρύ και ανθεκτικό.
Το γωνιακό κοντάρι αποτρέπει την ολίσθηση & 
βελτιώνει τη θέση του χεριού.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

130CM KΏΔ.: 03734-20  18,99€
 150CM KΏΔ.: 03745-20  23,99€

ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI 78CM
- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας. 
- Διαθέτει ειδική βίδα στερέωσης, για ασφαλή σύνδεση μεταξύ κονταριού και εργαλείου.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08900-20  8,69€
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ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ COMBI
Διαθέτει:
- 12 δόντια
- Πλάτος εργασίας 30cm 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03177-20  14,29€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ  
ΤΟΞΏΤΗ COMBI
Διαθέτει:
- 14 δόντια
- Πλάτος εργασίας 36cm

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03168-20  14,99€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ COMBI B
Ιδανικό για κοπή χλωρών κλαδιών. Διαθέτει:
- Ανθεκτικό σχοινί μήκους 4,7m.
- Λαβή σχήματος D.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00298-20  59,90€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ COMBI A
Ιδανικό για κοπή ξερών κλαδιών. Διαθέτει:
- Ανθεκτικό σχοινί μήκους 4,7m.
- Λαβή σχήματος D.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00297-20  59,90€

ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ COMBI
Ιδανική για χρήση στο κήπο και στους γύρω 
χώρους. Διαθέτει:
- Πλάτος εργασίας 45cm.
- Σκληρές και μαλακές τρίχες.
- Αποξεστικό για την αφαίρεση σκληρής 
βρωμιάς. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03622-20  16,99€

ΣΚΟΥΠΑ ΜΑΛΑΚΗ COMBI
Ιδανική για χρήση μέσα στο σπίτι. Διαθέτει:
- Πλάτος εργασίας 34cm.
- Μαλακές τρίχες για να μην προκληθεί φθορά 
στα έπιπλα. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03630-20  14,99€

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΔΡΟΡΡΟΏΝ COMBI
Ιδανικός για τον εύκολο καθαρισμό και την 
αποτελεσματική εκκαθάριση των υδρορροών. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03651-20  24,99€

ΣΚΟΥΠΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ COMBI
Ιδανική για απομάκρυνση νερού από πέτρινες & 
επίπεδες επιφάνειες, με πλάτος εργασίας 43cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03642-20  14,99€

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ COMBI

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ  
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ COMBI
- Διαθέτει εύκαμπτα πλαστικά δόντια & ρυθμιζόμενο πλάτος 
εργασίας από 35 έως 52cm.
- Κατάλληλη για τσουγκράνισμα χοντρού και λεπτού υλικού. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03099-20  16,99€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ  
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΣΤΗ COMBI
Διαθέτει εύκαμπτα πλαστικά δόντια & μεγάλο πλάτος εργασίας 
77cm. Αναδιπλώνει για:
- Εύκολη συλλογή του τσουγκρανισμένου υλικού.
- Εύκολη αποθήκευση. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03107-20  24,99€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ COMBI 
Ιδανική για το τσουγκράνισμα και συλλογή φύλλων, απομειναριών 
χλόης αλλά και λοιπών απορριμμάτων κήπου.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03120-20  19,99€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ COMBI
Διαθέτει εύκαμπτα ψευδαργυρωμένα δόντια από ελαστικό ατσάλι 
& ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας από 30 έως 50cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03103-20  19,99€

Ιδανικά για τσουγκράνισμα

Ιδανικά για καθάρισμα

Ιδανικά για κλάδεμα

NEO
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ΠΡΙΟΝΙ COMBI 300 PP
Με εργονομική λαβή και μήκος λεπίδας 325mm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08737-20  29,99€

ΤΣΑΠΑ COMBI
Με πλάτος εργασίας 16cm, είναι ιδανικό για αφαίρεση ζιζανιών. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03113-20  12,99€

ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ COMBI
Ιδανικό για συλλογή καρπών από τα δέντρα, χάρη στα 
ενσωματωμένα δόντια που διαθέτει. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03115-20  18,99€

ΠΡΙΟΝΙ ΚΥΡΤΟ COMBI 300 PP
Με εργονομική λαβή και μήκος λεπίδας 315mm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08738-20  34,99€

ΤΣΑΠΑ - ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ COMBI  
ΜΕ 3 ΔΟΝΤΙΑ
Με πλάτος εργασίας 9cm, είναι ιδανικό για 
σκάλισμα, αυλάκωμα & ίσιωμα. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03219-20  14,99€

ΦΡΕΖΑΚΙ COMBI
Με πλάτος εργασίας 14cm, είναι ιδανικό για αφράτεμα χώματος. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03196-20  39,99€

ΦΡΟΥΤΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ COMBI
Ιδανικό για συλλογή καρπών από το έδαφος, χάρη στις ελαστικές 
μπαρες. Έχει διάμετρο 4-9cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03108-20  44,99€

ΕΞΑΕΡΏΤΗΡΑΣ ΓΚΑΖΟΝ / ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ COMBI
Πολυεργαλείο 2 σε 1, με πλάτος εργασίας 35cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03392-20  28,99€

ΚΟΦΤΗΣ ΖΙΖΑΝΙΏΝ COMBI
Με πλάτος εργασίας 16cm, ιδανικό για 
ξερίζωμα και αφράτεμα. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03193-20  14,99€

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ COMBI
Με πλάτος εργασίας 10cm, είναι ιδανικό για αφράτεμα χώματος, 
έως μέτριας πυκνότητας. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03135-20  14,99€

Ιδανικά για πριόνισμα

Ιδανικά για κάθε άλλη κηπουρική εργασία
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΓΑΤΖΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ
- Με μέγιστο βάρος συγκράτησης 10kg.
- Κατάλληλο είτε για μεμονωμένη χρήση είτε σαν επέκταση της 
μεταλλικής βάσης στήριξης (Κωδ. 03501-20).

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03503-20  6,29€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ COMBI
Ιδανικό για τσουγκράνισμα, με πλάτος εργασίας 
12cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08919-20  10,99€

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ 5 CM
Ιδανικό για αφράτεμα, με πλάτος εργασίας 5cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08913-20  10,99€

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΏΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
- Από αλουμινένια ράβδο
- Με θήκες από ενισχυμένο πλαστικό
- Και εύκολη τοποθέτηση στον τοίχο. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 03501-20  29,99€

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ 6,5 CM COMBI
Ιδανικό για αφράτεμα, με πλάτος εργασίας 
6,5cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08915-20  10,99€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ COMBI
Ιδανικό για τσουγκράνισμα, με πλάτος εργασίας 
8,5cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08925-20  11,69€

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ COMBI
Ιδανικό για φύτευση, με πλάτος εργασίας 8,5cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08929-20  8,49€

ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΣ COMBI
Ιδανικό για απομάκρυνση χλόης, βρύων & 
ζιζανιών. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08927-20  12,99€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ 8CM
Ιδανικό για φύτευση, με πλάτος εργασίας 8cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08950-20  4,79€

ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΧΕΙΡΟΣ 6CM
Ιδανικό για φύτευση, με πλάτος εργασίας 6cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08951-20  4,79€

ΕΚΡΙΖΏΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
Ιδανικό για αφαίρεση ζιζανιών, με βάθος 
εργασίας 14,5cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08935-20  9,99€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ
Περιλαμβάνει φτυαράκι χειρός, 
κλαδευτήρι Classic, γάντια φύτευσης 
(κωδ.0206-20) & πλαστικό δοχείο, ιδανικό 
για πότισμα και φτυάρισμα. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08966-32  21,99€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ - ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΤ
Σετ που περιλαμβάνει Φτυαράκι Χειρός 
Φαρδύ και Κλαδευτήρι Classic, για κλαδιά 
έως 18 MM.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 12201-20  16,99€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ CITY 
GARDENING - ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ
Κουτί που περιλαμβάνει φτυαράκι, 
σκαλιστήρι, κλαδευτήρι και σκουπάκι. 
Το καπάκι του κουτιού μπορεί να 
χρησιμποιηθεί ως φαράσι. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08970-20  34,99€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΤ  
CITY GARDENING
Σετ που περιλαμβάνει Φτυαράκι και 
Τσουγκράνα Χειρός.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08974-20  13,99€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT
Ιδανικό για σκάψιμο και αφράτεμα, με πλάτος εργασίας 6cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08955-20  8,99€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT
Ιδανικό για τσουγκράνισμα, με πλάτος εργασίας 12cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08956-20  8,99€

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT
Ιδανικό για αφράτεμα, με πλάτος εργασίας 7cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08957-20  8,99€

COMFORT

CLASSIC

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ COMFORT
Ιδανικό για τσουγκράνισμα, με πλάτος εργασίας 
8,5cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08958-20  8,99€

ΦΤΥΑΡΙ ΧΕΙΡΟΣ
Ιδανικό για φύτευση, με πλάτος εργασίας 8,5cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08960-20  8,99€

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΗΡΟΥΝΑ ΧΕΙΡΟΣ
Ιδανικό για φύτευση, με πλάτος εργασίας 6cm. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08952-20  4,79€

NEO NEO
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ΦΤΥΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
NATURELINE
Με συνολικό μήκος 117cm, διαθέτει:
- εργονομική ξύλινη λαβή D
- φαρδύ υποπόδιο
- κοφτερή λεπίδα από ανθεκτικό ατσάλι.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17000-20  37,99€

ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ ΜΥΤΕΡΟ NATURELINE
Με συνολικό μήκος 117cm, διαθέτει:
- εργονομική ξύλινη λαβή D
- φαρδύ υποπόδιο
- κοφτερή λεπίδα από ανθεκτικό ατσάλι 
- υποπόδιο από ανθεκτικό και αντιολισθητικό 
πλαστικό.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17001-20  37,99€

ΠΑΤΟΦΤΥΑΡΟ NATURELINE ΜΕ 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
Με μήκος που κυμαίνεται από 106 έως 126cm, 
διαθέτει:
- λεπίδα από ανθεκτικό ατσάλι 
- υποπόδιο από ανθεκτικό και αντιολισθητικό 
πλαστικό.
- ειδική επικάλυψη από πλαστικό που δεν 
παγώνει
- αντικραδασμικό σύστημα Softec για προστασία 
των καρπών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17020-20  52,99€

ΠΗΡΟΥΝΑ ΕΞΑΕΡΏΣΗΣ NATURELINE
Με συνολικό μήκος 117cm, διαθέτει:
- εργονομική ξύλινη λαβή D
- αιχμές σε σχήμα λόγχης, από επισκληρυμένο 
ατσάλι.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17002-20  37,99€

ΠΗΡΟΥΝΕΣΠΑΤΟΦΤΥΑΡΑ
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Εργαλεία Σκαψίματος GARDENA
Κάνουμε τη Δύσκολη Εργασία… Εύκολη!
Γνωρίστε τις δυο νέες σειρές εργαλείων σκαψίματος της GARDENA:
Πρόκειται για τα εργαλεία Natureline & Ergoline που θα γίνουν οι απόλυτοι βοηθοί σας για κάθε δύσκολη εργασία 
στο κήπο σας. Διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για άνετη εργασία.

Χ
Ρ

ΟΝ Ι Α  E Γ ΓΥΗ
ΣΗ

 10 Σειρά Natureline:
• Ανθεκτική λαβή
• Εξαιρετικά ευρύ και ασφαλές πέλμα για τα πόδια
• Κοφτερή λεπίδα για καλλιέργεια του εδάφους

Χ
Ρ

ΟΝ Ι Α  E Γ ΓΥΗ
ΣΗ

 25Σειρά Ergoline:
• Εργονομική πλαστική χειρολαβή για τέλειο κράτημα σε κάθε θέση
• Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για εργασία που δεν επιβαρύνει τη πλάτη 

καθώς μπορεί να προσαρμοστεί από 1,06 m έως 1,26 m. 
• Το φτυάρι με τηλεσκοπικό κοντάρι είναι βολικό ανεξάρτητα από το ύψος σας 
• Εξαιρετικά ευρύ και ασφαλές πέλμα για τα πόδια
• Κοφτερή λεπίδα για καλλιέργεια του εδάφους
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ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
NATURELINE
Με πλάτος εργασίας: 43cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17105-20  17,99€

ΤΣΑΠΑ NATURELINE
Με πλάτος εργασίας: 16cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17109-20  22,99€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ NATURELINE
Με πλάτος εργασίας: 36cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17106-20  17,99€

ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ NATURELINE
Με πλάτος εργασίας: 7,5cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17110-20  17,99€

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΟΣΚΟΥΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ NATURELINE
Με ρυθμιζόμενο πλάτος εργασίας από 30 έως 
50cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17107-20  24,99€

ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ NATURELINE
Με πλάτος εργασίας 45cm, είναι ιδανική για χρήση στον κήπο, αλλά 
και για τους χώρους γύρω από
το σπίτι.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17111-20  22,99€

ΑΝΑΜΟΧΛΕΥΤΗΣ NATURELINE
Με πλάτος εργασίας: 9cm.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 17108-20  16,99€

Χ
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ΣΗ
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Εργαλεία Κήπου NATURELINE από τη GARDENA
...και αναλαμβάνετε Δράση!
Κανένας κήπος δεν είναι πλήρης χωρίς τη νέα σειρά εργαλείων κήπου Natureline από τη Gardena που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για κάθε πιθανή εργασία. Η υψηλής ποιότητας ξύλινη λαβή και το στιβαρό εξάρτημα, 
κατασκευασμένο είτε από υψηλής ποιότητας ατσάλι είτε από υψηλής ποιότητας πλαστικό, αποτελούν ένα ανθεκτικό 
προϊόν, για άνετο χειρισμό και με μακρά διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά (όλων των προϊόντων της κατηγορίας):
• Αξιόπιστο, στιβαρό και εργονομικό προϊόν
• Διαθέτει ξύλινη λαβή και υψηλής ποιότητας εξάρτημα
• Η αποθήκευση και η παρουσίαση αυτών των εργαλείων είναι εύκολη και γρήγορη χάρη στην τρύπα που 

διαθέτουν στην μια πλευρά του κονταριού.
• Η σύνδεση εξαρτήματος-λαβής είναι απόλυτα αξιόπιστη και σταθερή

Η μεγάλη γκάμα των προϊόντων της σειράς Natureline προσφέρουν το κατάλληλο εργαλείο για κάθε πιθανή χρήση 
στην αυλή ή τον κήπο.

Δείτε τις εργασίες του 
κήπου σας με άλλη 
ματιά! Τα εργαλεία κήπου 
Νatureline & Ergoline σας 
προσφέρουν ασφαλές 
κράτημα & μεγαλη 
διάρκεια ζωής!
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Διανομείς Σπόρων / Λιπάσματος
Ακριβής δοσολογία και εύκολος χειρισμός. Ευέλικτος κύλινδρος διανομής
για λιπάσματα, σπόρους, 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 μπορεί να αποθηκευτεί πρακτικά,  
είτε να κρεμαστεί είτε να σταθεί.

Ψεκαστήρες GARDENA
Για φροντίδα των φυτών σας με άρδευση, λίπασμα ή φυτοπροστασία
Οι ψεκαστήρες χειρός και πίεσης με αυλό είναι χρήσιμα εργαλεία για την εκτόξευση νερού ή για τη διανομή 
λιπασμάτων ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για κάθε απαίτησή σας, υπάρχει το σωστό μοντέλο

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΏΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 
CITY GARDENING M
Μικρός κι εργονομικός διανομέας χειρός, για 
εκτάσεις έως 100τμ. Διαθέτει: 
- Εύρος διανομής 1-4m. 
- Χωρητικότητα 1,8L.
- Διακόπτη για ελεγχόμενη ροή (4 θέσεων).

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00431-20  19,99€

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΏΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ L
Ωθούμενος διανομέας για εκτάσεις έως 400 τμ. Διαθέτει: 
- Πλάτος διανομής 45cm. 
- Χωρητικότητα 12,5L.
- Λαβή για ελεγχόμενη ροή.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00432-20  47,99€

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΏΝ / ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ XL
Μεγάλος, ωθούμενος διανομέας για εκτάσεις έως 
800 τμ. Διαθέτει: 
- Εύρος διανομής 1,5-6m. 
- Χωρητικότητα 18L.
- Λαβή για ελεγχόμενη ροή.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00436-20  79,90€

ΜΕ ΑΥΛΟΧΕΙΡΟΣ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 
Κατάλληλος για τη φροντίδα των φυτών στον 
κήπο. Διαθέτει: 
- Μέγιστη πίεση 3 bar & βαλβίδα ασφάλειας.
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή D.
- Πλήρως ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού.
- Ιμάντα ώμου. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

5,0 LT KΏΔ.: 00822-20  29,99€

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ COMFORT
Για γενική χρήση στο σπίτι & τον κήπο. Διαθέτει:
- Μέγιστη πίεση 3 bar.
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή.
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού.
- Φίλτρο και ένδειξη στάθμης.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

1,25LT KΏΔ.: 00814-20  22,99€

ΠΛΑΤΗΣ

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ COMFORT
Κατάλληλος για φροντίδα φυτών, δέντρων, 
αμπελιών. Διαθέτει:
- Ιμάντες με επένδυση, για άνετη στήριξη. 
- Τηλεσκοπικό πιστόλι ψεκασμού, με 
ρυθμιζόμενο μεταλλικό ακροφύσιο για μεγάλη 
ακτίνα δράσης.
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς.
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

12 LT KΏΔ.: 00884-20  79,90€

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ COMFORT
Πολυχρηστικός για το σπίτι & τον κήπο. Διαθέτει:
- Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή.
- Ρυθμιζόμενη εκτόξευση νερού. 
- Φίλτρο και ένδειξη στάθμης. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

0,5 LT KΏΔ.: 00804-20  8,29€
1 LT KΏΔ.: 00805-20  9,99€

KΏΔ.: 00804-20
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Συλλέκτης Φύλλων
Ο τρόπος για να εξοικονομείς χρόνο, 
καθώς μαζεύεις φύλλα
σε μεγάλους κήπους.
Κατάλληλο και για τη συλλογή τεμαχισμένων 
υλικών και κομμένου γκαζόν.
KΏΔ.: 03565-20

Χωρίς κινητήρα = 
Φιλικό στο περιβάλλον

Εργονομικά 
σχεδιασμένη λαβή

Το ύψος μπορεί να 
ρυθμιστεί εύκολα 
για να ταιριάζει στο 
έδαφος αλλά και στο 
ύψος του χειριστή

Η τσάντα συλλογής 
αποσπάται εύκολα

Ο συλλέκτης φύλλων 
της GARDENA είναι εδώ 
για να σας ξεκουράσει 
και να σας προσφέρει 
έναν καθαρό κήπο... 
χωρίς κόπο!
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Εξοικονόμηση χώρου
Το σύστημα κάθετης φύτευσης απαιτεί μόνο λίγο χώρο από τον τοίχο σας και 
το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε δημιουργικοί.

Αυτονομία
Το σύστημα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη χωρίς να 
χρειάζεται περιττά εργαλεία και κόπο για την εγκατάστασή του. Η τοποθέτησή του 
μπορεί να γίνει είτε στο έδαφος είτε στον τοίχο.

Έξυπνο σύστημα ποτίσματος
Το νερό συγκεντρώνεται απευθείας στο πιάτο που υπάρχει στη βάση του συστήματος 
παρέχοντας έτσι ένα ιδανικό σύστημα αποστράγγισης, χωρίς το νερό να περνάει από τα 
ενδιάμεσα επίπεδα.

GARDENA Nature-UP!

Σύστημα κάθετης φύτευσης
Με το σύστημα κάθετης φύτευσης της GARDENA, μπορείτε να μετατρέψετε τους μονότονους τοίχους σας 
σε μια όαση φρεσκάδας με λουλούδια, βότανα, λαχανικά κ.ά. Με τον έξυπνο σχεδιασμό του, τη δυνατότητα 
προσαρμογής του έτσι ώστε να ποτίζεται αυτόματα και την ανθεκτικότητά του στις καιρικές συνθήκες,  
θα έχετε περισσότερο χρόνο για άλλες εργασίες.

Φτιάξτε τη δική σας όαση 
φρεσκάδας μέσα στην πόλη  
με συνεργάτη την GARDENA! 
Με το σύστημα κάθετης 
φύτευσης έχετε ένα μπαλκόνι 
γεμάτο λουλούδια, ολόφρεσκα
βότανα και λαχανικά ενώ 
ταυτόχρονα εξοικονομείτε  
χώρο για την άνεση σας.
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ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ NATURE UP
- Με δυνατότητα φύτευσης έως 9 φυτών.
- Διαστάσεις 65cm x 15cm x 54cm.
- Περιλαμβάνει 3 θήκες κάθετης φύτευσης, 3 καπάκια, 1 βάση και 12 κλιπς.
- Τοποθετείται στο έδαφος ή στον τοίχο.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 13150-20  54,90€

ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ NATURE UP
Περιέχει όλα τα εξαρτήματα για το πότισμα 27 φυτών ή 9
κάθετων θηκών, με μία παροχή νερού. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 13156-20  29,99€

ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ MICRO-DRIP M
- Περιέχει όλα τα εξαρτήματα ποτίσματος, εκτός από προγραμματιστή
ποτίσματος, για 7 γλάστρες και 3 ζαρντινιέρες. 
- Με δυνατότητα επέκτασης.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 13001-20  44,99€

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΓΏΝΙΑΣ NATURE UP
- Με δυνατότητα φύτευσης 6 φυτών.
- Διαστάσεις 17cm x 17cm x 54cm.
- Περιλαμβάνει 3 θήκες κάθετης φύτευσης, 3 καπάκια, 1 βάση και 6 κλιπς.
- Τοποθετείται στο έδαφος ή στον τοίχο.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 13153-20  34,99€

ΣΕΤ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ NATURE UP ΓΏΝΙΑΣ
Περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα ποτίσματος για το πότισμα 12 φυτών ή 12 γωνιακών 
θηκών, με μία παροχή νερού. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 13157-20  29,99€

ΚΑΘΕΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΑ (MICRO-DRIP)
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Και για να κρατήσετε καθαρή τη δική σας μικρή πράσινη όαση, η Gardena σας δίνει τη λύση:
Tο νέο σκουπάκι μπαταρίας Easyclean είναι ιδανικό για καθάρισμα σε εξωτερικό αλλά και σε 
εσωτερικό χώρο (με τα ανάλογα ακροφύσια).
Πλέον το καθάρισμα γίνεται σε χρόνο ρεκόρ και η βρωμιά εξαφανίζεται εύκολα και χωρίς κόπο.
Με το Easyclean το καθάρισμα μπορεί να είναι ακόμη και διασκεδαστικό, όταν γίνεται τόσο 
γρήγορα και εύκολα.
Με ένα χέρι καθαρίζετε:
• Επιφάνειες στον εξωτερικό αλλά στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού
• Επιφάνειες στεγνές αλλά και βρεγμένες
• Καθημερινά
• Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία ακροφυσίων για κάθε πιθανή περίπτωση βρωμιάς
• Με ένα μοναδικό προϊόν με ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου

City Gardening
Ένας κήπος μπορεί να δημιουργηθεί παντού... 
Ακόμη και στην καρδιά της πόλης!  
Οι περισσότεροι ζούμε σε μεγαλουπόλεις. Ωστόσο, ποιος δεν  
θα ήθελε να χαλαρώνει σε ένα μπαλκόνι που να θυμίζει κήπο;
Ρίξτε μια ματιά στα γύρω μπαλκόνια και θα δείτε ότι γύρω σας όλο και περισσότερα φυτά και λουλούδια ανθίζουν.
Η GARDENA σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια πράσινη όαση γεμάτη από φυτά και πολύχρωμα 
λουλούδια, για να ξεκουράζεστε και να χαλαρώνετε στην καρδιά της πόλης... και γιατί όχι να καλλιεργείτε τα δικά 
σας λαχανικά και αρωματικά φυτά!
Το σύνθημα μας είναι: Πρασινίστε τα μπαλκόνια σας!
Με τα προϊόντα City Gardening, η Gardena σας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσετε το πάθος σας  
για την κηπουρική, ακόμη και σε ένα μικρό μπαλκόνι ή μια μικρή ταράτσα.
Ψάχνετε για πράσινο στην πόλη; Η αναζήτησή σας μόλις τελέιωσε!
Η Gardena με τα προϊόντα της οικογένειας City Gardening κάνει τις πόλεις:
• Πιο πράσινες
• Πιο χρωματιστές
• Πιο χαρούμενες.
Και δημιουργεί ένα όμορφο μέρος για να ζείς… 
ακριβώς έξω από τη μπαλκονόπορτα σου!

Μικροί αστικοί κήποι (έως 100 m2):
Αν διαθέτετε ένα μικρό κήπο ή μια μικρή αυλή, θα χρειαστείτε:
-Έναν μικρό χώρο με γκαζόν
-Έναν μικρό αποθηκευτικό χώρο
-Μία διαθέσιμη (στο χώρο) παροχή νερού
Και αποκτάτε τη δική σας όαση!

Ταράτσες (20-50 m2):
Αν διαθέτετε ένα μεσαίο μέγεθος ταράτσας (20-30 m2), θα χρειαστείτε:
-Πολλά φυτά σε γλάστρες 
-Ελάχιστο χώρο αποθήκευσης
-Διαθέσιμη παροχή νερού
Και θα χαίρεστε το ιδιωτικό σας καταφύγιο!!! 

Μπαλκόνια (5-30 m2):
Αν διαθέτετε ένα εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, θα χρειαστείτε:
-Πολλές γλάστρες, μικρές και εύχρηστες
-Εξαιρετικά μικρό χώρο αποθήκευσης 
-Διαθέσιμη παροχή νερού είτε στο μπαλκόνι είτε από βρύση στο εσωτερικό του σπιτιού
Και ο μικροσκοπικός σας παράδεισος είναι έτοιμος!

Η GARDENA 
φέρνει το 
πράσινο στην 
πόλη και βγάζει 
από τη ζωή μας 
το γκρι!
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ΚΑΡΟΥΛΙ ΣΕΤ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 10M CITY GARDENING
Μικρό και συμπαγές καρούλι, με αναδιπλούμενη μανιβέλα και 
λαβή μεταφοράς. 
Το σετ περιλαμβάνει:
- 10 μέτρα λάστιχο 11mm, 
- Λάστιχο 1,5 μέτρου για σύνδεση με τη βρύση
- Ένα ακροφύσιο 18300 και συνδέσμους OGS.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18400-20  72,90€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ CITY GARDENING
- Συμπαγές σε μέγεθος, με εργονομική λαβή και εργονομική σκανδάλη click-on/ click-off.
- Διαθέτει ομαλή και μαλακή σχεδίαση ψεκασμού, για το πότισμα ευαίσθητων φυτών και λουλουδιών.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18405-20  12,99€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ CITY GARDENING 
-ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ
Κουτί που περιλαμβάνει φτυαράκι, σκαλιστήρι, 
κλαδευτήρι και σκουπάκι. Το καπάκι του κουτιού 
μπορεί να χρησιμποιηθεί ως φαράσι.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08970-20  34,99€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΣΕΤ CITY GARDENING
Σετ που περιλαμβάνει Φτυαράκι και Τσουγκράνα 
Χειρός.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08974-20  13,99€

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΕΝΣΏΜΑΤΏΜΕΝΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EASYCLEAN LI 
Εξαιρετικά ισχυρό σκουπάκι, ιδανικό για χρήση σε 
εξωτερικό χώρο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Τύπος Μπαταρίας: 18 V / 2.6Αh
- Χρόνος φόρτισης: max 4 ώρες 
- Αυτονομία: max 20 λεπτά
- Βάρος: 1,3kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09340-20  119,00€

ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΏΤΕΡΙΚΟΥ 
& ΕΞΏΤΕΡΙΚΟΥ ΧΏΡΟΥ 
EASYCLEAN LI
Ιδανικό για το σκουπάκι 09340-20. 
Περιλαμβάνει σωλήνα επέκτασης, κοντό 
ακροφύσιο, βουρτσάκι και φίλτρο.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09343-20  16,99€

ΥΔΡΟΝΕΦΏΣΗ CITY GARDENING
Δημιουργία δροσιστικής ομίχλης σε μπαλκόνια, ταράτσες, 
ομπρέλες, τέντες, κ.ά. 
- Δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα
- Η ροή του νερού είναι 13l/h και δροσίζει την θερμοκρασία έως 
και 6°C.
Περιλαμβάνει 10m λάστιχο (3,5mm), 7 μπεκ υδρονέφωσης (1 
μπεκ με stop), 13 σφιγκτήρες και συνδέσμους OGS.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 13135-20  49,99€

ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ CITY GARDENING 7,5M  
ΣΕΤ ΜΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ OGS

Περιλαμβάνει:
- 7,5 μέτρα λάστιχο 9mm
- Ακροφύσιο 18300 και συνδέσμους OGS
- Ενσωματωμένο στήριγμα για το λάστιχο. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 18401-20  32,99€

CITY GARDENING: ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΝΕΡΟΥ

CITY GARDENING: ΛΑΣΤΙΧΑ & ΚΑΡΟΥΛΙΑ

CITY GARDENING: ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

CITY GARDENING: 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 5

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 5

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
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Τηλεσκοπικά 
Κονταροπρίονα
Πρόσθετη δύναμη για 
τις εργασίες κοπής στον 
κήπο σας
Το ηλεκτρικό τηλεσκοπικό 
κονταροπρίονο της Gardena 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. 
Μπορεί να σας βοηθήσει 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.

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! Ο ηλεκτρικός φυσητήρας/
αναρροφητήρας της GARDENA μπορεί να σας 
βοηθήσει να τακτοποιήσετε τον κήπο σας. Ένα 
πράγμα είναι σαφές: τα σκουπίδια, τα φύλλα και 
το κομμένο γρασίδι, θα αφαιρεθούν χωρίς να 
χρειάζεται να σκύψετε ή να κουραστείτε.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
TCS 720/20
Ιδανικό για κοπές σε ύψος έως και 4,4m.

Διαθέτει:   
- στενή & ρυθμιζόμενη 
κεφαλή κοπής για δυσπρόσιτα 
σημεία  
- στήριξη κοπής   
   
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 720W
- Μήκος λάμας: 20cm
- Αλυσίδα / Ταχύτητα: 3/8" 
1,1mm / 13m/s
- Βάρος: 3,9kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08868-20  149,00€

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ERGOJET3000 
Iδανικός για φύσημα, αναρρόφηση & τεμαχισμό των 
φύλλων.
Διαθέτει:   
- σύστημα ClickFit, για εύκολη μετατροπή
- μεταλλική φτερωτή για τεμαχισμό των φύλλων
- ρύθμιση ταχύτητας SpeedControl
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 3000W
- Ταχύτητα αέρα: 310km/h 
- Δυνατότητα αναρρόφησης: 170lt/h
- Σακούλα: 45lt
- Μείωση όγκου φύλλων: 16:1
- Βάρος: 4,8kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09332-20  99,90€

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η δύναμη  
στα χερια 
σας!
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ΕΞΑΕΡΏΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
Δύο μοντέλα για εργασία χωρίς διακοπή.
Διαθέτουν:   
- Πανίσχυρο μοτέρ PowerPlus
- Αιχμηρές λεπίδες από γαλβανισμένο ανοξείδωτο 
ατσάλι 
- Θέση μεταφοράς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 500 ή 1000W (ανάλογα το μοντέλο)
- Πλάτος εργασίας: 30cm 
- Στάδια ύψους κοπής: 3
- Για εκτάσεις: έως 600m²
- Βάρος: 10,5kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ES 500 KΏΔ.: 04066-20  169,00€
EVC 1000 KΏΔ.: 04068-20  189,00€

ΚΑΛΑΘΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΡΤΟΥ
Κατάλληλο για τους εξαερωτήρες:
- ES 500 (Κωδ. 4066)
- EVC 1000 (Κωδ. 4068)
Εύκολη τοποθέτηση και χωρητικότητα περίπου 40 λίτρα

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 04065-20  43,90€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

KΏΔ.: 04066-20

Εξαερωτήρες Ρεύματος
Απομακρύνετε αποτελεσματικά τα βρύα και αφήστε το 
γκαζόν σας να αναπνεύσει και πάλι
Εξαερωτήρες 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.

Αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες 
καταστάσεις με άριστα 

αποτελέσματα

Αποτελεσματική και δυναμική 
εργασία

Εξοικονόμηση χώρου

Δώστε στο  
γκαζόν σας....  
τον αέρα του!!!
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ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
SMALLCUT 300/23
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα
- Διάμετρος / Μήκος πετονιάς: 1,6mm / 6m
- Τύπος άξονα: Ευθύς 
- Πλάτος κοπής: 23cm
- Ισχύς: 300W 
- Βάρος: 1,6kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09805-20  39,99€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TURBO 
COMFORTCUT 550/28
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 550 W
- Πλάτος κοπής: 28 CM
- Διάμετρος πετονιάς: 1,6 ΜΜ
- Μήκος πετονιάς: 6 Μ
- Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα
- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής
- Προφυλακτήρας φυτών
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής
- Βάρος: 2,8 KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09872-20  84,90€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TURBO 
EASYCUT 450/25
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 450 W
- Πλάτος κοπής: 25 CM
- Διάμετρος πετονιάς: 1,6 ΜΜ
- Μήκος πετονιάς: 6 Μ
- Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα
- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Προφυλακτήρας φυτών
- Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής
- Βάρος: 2,5 KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09870-20  74,90€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ TURBO 
POWERCUT 650/30
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 650 W
- Πλάτος κοπής: 28 CM
- Διάμετρος πετονιάς: 1,6 ΜΜ
- Μήκος πετονιάς: 6 Μ
- Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα
- 2 χειρολαβές για εύκολη καθοδήγηση
- Τηλεσκοπική λαβή
- Προφυλακτήρας φυτών
- Ρυθμιζόμενη γωνία κεφαλής
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής
- Βάρος: 3,0 KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09874-20  99,90€

NEO

NEO NEO

Χορτοκοπτικά
Εκεί όπου οι χλοοκοπτικές μηχανές δεν 
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. 

Χορτοκοπτικά  
GARDENA γιατί...  
η λεπτομέρεια 
κάνει την 
διαφορά!
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ EASYCUT
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο: 
- Ισχύς:  420W 450W 500W  
- Μήκος λεπίδας:  45cm 50cm 55cm  
- Άνοιγμα δοντιού: 18mm 18mm 18mm
- Βάρος: 2,6kg 2,7kg 3,5kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

420/45 KΏΔ.: 09830-20  64,90€
450/50 KΏΔ.: 09831-20  84,90€
500/55 KΏΔ.: 09832-20  96,90€

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  
POWERCUT 700/65

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 700W - Άνοιγμα δοντιού: 27mm
- Μήκος λεπίδας: 65cm - Βάρος: 3,7kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09835-20  175,00€

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ THS 500/48

Κατάλληλο για εργασία ύψους έως 3m
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 500W - Άνοιγμα δοντιού: 25mm
- Μήκος λεπίδας: 48cm - Βάρος: 4,1kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 08883-20  145,00€

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
COMFORTCUT 550/50

Τεχνικά χαρακτηριστικά:   
- Ισχύς: 550W - Άνοιγμα δοντιού: 27mm
- Μήκος λεπίδας: 50cm - Βάρος: 3,5kg 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09833-20  129,00€

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μπορντουροψάλιδα
Ισχυρά ηλεκτρικά μπορντουροψάλιδα για εύκολη περιποίηση 
και φροντίδα των δέντρων και των θάμνων σας
Κάθε εργασία στο κήπο σας μετατρέπεται σε άνετη και ευχάριστη 
ενασχόληση με τα μπορντουροψάλιδα της Gardena, τα οποία 
διαθέτουν:
Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή: 
το ένα μεγάλο κουμπί έναρξης 
διασφαλίζει εύκολη και ασφαλή 
εκκίνηση σε κάθε κατάσταση 
κοπής

Προστασία πρόσκρουσης: το 
προστατευτικό που διαθέτουν 
στο άκρο τους παρέχει απόλυτη 
ασφάλεια κατά τη διάρκεια 
εργασιών κοντά στο έδαφος

Υψηλής ποιότητας λεπίδες: οι 
ειδικά ακονισμένες λεπίδες και 
τα ενισχυμένα δόντια παρέχουν 
απροβλημάτιστη κοπή ακόμη και σε 
πολύ γερά κλαδιά

Τα τηλεσκοπικά μπορντουροψάλιδα
εξασφαλίζουν την ανετη κοπή υψηλών φρακτών από μια 
ασφαλή θέση στο έδαφος, χωρίς να χρειάζονται πλέον σκάλες.
Διαθέτουν κεφαλή με κλίση για να φτάνουν στα πιο ψηλά & 
δυσπρόσιτα σημεία.

Πολύ ελαφριά μπορντουροψάλιδα
με εργονομικά διαμορφωμένη λαβή για άνετη και ασφαλή κοπή 
μικρών και μεγάλων φράχτων. Οι λεπίδες, υψηλής ποιότητας, 
εξασφαλίζουν αποτελεσματική, γρήγορη και καθαρή κοπή. 

Με εργονομική λαβή 
και λεπίδες υψηλής 
ποιότητας, τα 
μπορντουροψάλιδα της 
GARDENA μετατρέπουν 
την περιποίηση 
του κήπου σας, σε 
ευχάριστη εμπειρία!
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ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ACCU (ΓΚΑΖΟΝ & ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΕΤ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ  
ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ιδανικό για όλα τα ψαλίδια ACCU, με: 
 - εύκολη σύνδεση χωρίς καλώδιο
 - εργονομική λαβή με χειριστήριο ελέγχου των λειτουργιών του ψαλιδιού
 - ρυθμιζόμενο ύψος κονταριού από 74 έως 96cm

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09859-20  34,99€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΚΑΖΟΝ CLASSICCUT LI
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Πλάτος κοπής: 8cm - Τάση μπαταρίας: 3,6V
- Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά - Χωρητικότητα μπαταρίας: 2,5Ah
- Βάρος: 0,55kg
Περιλαμβάνεται κάλυμμα λεπίδας και φορτιστής μπαταρίας

*Στη κατηγορία Classiccut περιλαμβάνεται και ο κωδικός σετ.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09853-20  64,90€
ΣΕΤ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ  
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟΥ

KΏΔ.: 09854-20  89,90€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΚΑΖΟΝ COMFORTCUT LI
Διαθέτει άνετη περιστρεφόμενη λαβή, για βέλτιστη προσαρμογή στη φυσική 
θέση του χεριού
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Πλάτος κοπής: 8cm - Τάση μπαταρίας: 3,6V
- Χρόνος λειτουργίας: 80 λεπτά - Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,0Ah
- Βάρος: 0,60kg
Περιλαμβάνεται κάλυμμα λεπίδας και φορτιστής μπαταρίας

*Στη κατηγορία Comfortcut περιλαμβάνεται και ο κωδικός σετ.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09856-20  79,90€
ΣΕΤ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟΥ

KΏΔ.: 09857-20  92,90€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΚΑΖΟΝ 
ACCUCUT LI 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Πλάτος κοπής: 8cm 
- Τάση μπαταρίας: 3,6V
- Χρόνος λειτουργίας: 40 λεπτά 
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 1,5Ah
- Βάρος: 0,55kg 
- Χρόνος φόρτισης: Περίπου 5 ώρες
 
Περιλαμβάνεται κάλυμμα λεπίδας και 
φορτιστής μπαταρίας.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09850-20  55,90€

KΏΔ.: 09857-20KΏΔ.: 09854-20

Περιστρεφόμενη λαβή

Ψαλίδια γκαζόν & μπορντούρας 
με ενσωματωμένη μπαταρία
Επιτυγχάνετε κομψό φινίρισμα σε χλοοτάπητες και 
καλοσχηματισμένους φράχτες & θάμνους 
Με την ισχύ της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου ACCU και την κοπή 
ακριβείας που παρέχουν τα επαναφορτιζόμενα ψαλίδια της Gardena, ο κήπος σας 
θα είναι πάντα περιποιημένος χωρίς ιδιαίτερο κόπο.
Χάρη στα δύο είδη λεπίδων που περιέχονται στους κωδικούς σετ, επιτυγχάνετε 
το ιδανικό κόψιμο και σχήμα σε ότι βρίσκεται στο κήπο σας από το γκαζόν, τους 
θάμνους, τους φράχτες έως και τα δέντρα σας!
Βασικά χαρακτηριστικά των ψαλιδιών:
• Η εναλλαγή των λεπίδων είναι απόλυτα ασφαλής, εύκολη και γρήγορη.
• Διαθέτουν λυχνία LED, για προβολή της κατάστασης της 
μπαταρίας.
• Οι λεπίδες υψηλής ποιότητας, με τρόχισμα ακριβείας και 
αντικολλητική επίστρωση, αντικαθίστανται εύκολα, χωρίς 
εργαλεία, για μετατροπή σε ψαλίδι μπορντούρας.

Για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ευκολία, χρησιμοποιείστε  
τη ρυθμιζόμενη λαβή και τα ροδάκια.

Χρησιμοποιείστε 
τα ψαλίδια γκαζόν 
& μπορντούρας με 
ενσωματωμένη μπαταρία 
της GARDENA, για 
να φροντίσετε τις 
μικρές επιφάνειες με 
λεπτομέρεια!
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ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΕΝΣΏΜΑΤΏΜΕΝΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ EASYCUT LI
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Τάση μπαταρίας: Li-lon 14,4V  
- Μήκος λεπίδας: 40cm 
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2,0Ah  
- Άνοιγμα δοντιού: 16mm
- Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά 
- Χρόνος πλήρους φόρτισης: Περίπου 4 ώρες
- Βάρος: 2,1kg 
 
 *Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ο φορτιστής.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09836-20  119,00€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΝΣΏΜΑΤΏΜΕΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
SMALLCUT LI-23R
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Τάση μπαταρίας: Li-lon 14,4V 
- Πλάτος κοπής: 23cm 
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2,0Ah 
- Χρόνος λειτουργίας: 40 λεπτά
- Χρόνος πλήρους φόρτισης: Περίπου 4 ώρες
- Βάρος: 1,7kg 
 
*Στη συσκευασία περιλαμβάνεται ο φορτιστής και 5 λεπίδες.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 09822-20  109,00€

Προϊοντα Περιποίησης Κήπου
με Ενσωματωμένη Μπαταρία
Χορτοκοπτικό SmallCut Li-23R
(με ενσωματωμένη μπαταρία)
Τα χορτοκοπτικά της Gardena είναι τα ιδανικά εργαλεία για κάθε πρόκληση. 
Ειδικά όταν διέπονται από τη δύναμη της μπαταρίας των ιόντων λιθίου.
Το νέο στιβαρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό της Gardena είναι ιδανικό:
• για το τριμμάρισμα των γωνιών του γκαζόν, γρήγορα και αποτελεσματικά
• για την κοπή γρασιδιού σε δυσπρόσιτες περιοχές
• για την αντιμετώπιση σκληρών γρασιδιών ή περιοχών με έντονη βλάστηση.
Διαθέτει:
• Το σύστημα κοπής RotorCut: δηλαδή, ανθεκτική πλαστική λεπίδα για 

ιδιαίτερα ακριβή κοπή και αποδοτική εργασία. Με ιδιαίτερα εύκολη 
αντικατάσταση.

• τη δύναμη της μπαταρίας των ιόντων λιθίου.

Μπορντουροψάλλιδο EasyCut Li 
(με ενσωματωμένη μπαταρία)
Η Gardena διαθέτει μια τεράστια γκάμα μπορντουροψάλιδων που μπορούν 
να ικανοποιήσουν κάθε κηπουρική σας απαίτηση. 
Το νέο μπορντουροψάλιδο με ενσωματωμένη μπαταρία, είναι εξαιρετική 
λύση για άνετη και γρήγορη εργασία, χάρη:
• στην εργονομικά διαμορφωμένη λαβή του, που καθιστά ασφαλή τη 

κοπή μεγάλων και μικρών φράχτων.
• στις βελτιστοποιημένες λεπίδες του, που εξασφαλίζουν 

αποτελεσματική, γρήγορη και καθαρή κοπή.
Διαθέτει:
• Προστασία πρόσκρουσης: ένα προστατευτικό λεπίδας στο άκρο της 

λεπίδας προστατεύει από το χτύπημα στο έδαφος, όταν κόβει κοντά 
στο έδαφος.

Νιώστε την ελευθερία 
και την άνεση 
χρησιμοποιώντας 
μηχανήματα 
GARDENA που 
ενσωματώνουν  
την μπαταρία!
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ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ POWERMAX 1800/42
Κατάλληλη για εκτάσεις έως 800m²,  
με κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής (QuickFit). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 1800W
- Πλάτος κοπής: 42cm
- Χωρητικότητα κάδου: 45lt 
- Στάδια ύψους κοπής: 5
- Βάρος: 14,3kg
- Ύψος κοπής: 20 - 60mm
Περιλαμβάνει μονάδα mulching 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05042-20  245,00€

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ POWERMAX 1200/32
Κατάλληλη για εκτάσεις έως 300m²,  
με κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής (QuickFit). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 1200W   
- Πλάτος κοπής: 32cm
- Χωρητικότητα κάδου: 30lt  
- Στάδια ύψους κοπής: 10
- Βάρος: 8,3kg  
- Ύψος κοπής: 20 - 60mm 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05032-20  105,00€

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ POWERMAX 1400/34
Κατάλληλη για εκτάσεις έως 400m²,  
με κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής (QuickFit). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 1400W   
- Πλάτος κοπής: 34cm
- Χωρητικότητα κάδου: 40lt  
- Στάδια ύψους κοπής: 10
- Βάρος: 9,7kg  
- Ύψος κοπής: 20 - 60mm 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05034-20  165,00€

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ POWERMAX 1600/37
Κατάλληλη για εκτάσεις έως 500m²,  
με κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής (QuickFit). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Ισχύς: 1600W 
- Πλάτος κοπής: 37cm
- Χωρητικότητα κάδου: 45lt  
- Στάδια ύψους κοπής: 5
- Βάρος: 13,7kg  
- Ύψος κοπής: 20 - 60mm
Περιλαμβάνει μονάδα mulching 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05037-20  199,00€

ErgoTec

QuickFit

ErgoTec

QuickFit

ErgoTec

QuickFit

ErgoTec

QuickFit

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.

Άμεση απόδοση - απλά 
συνδέστε και ξεκινήστε

Καμία ανάγκη για χορτοκοπτικό 
όταν μπορείτε να κουρέψετε 
δίπλα στις άκρες QuickFit

Η ρύθμιση του ύψους 
κοπής γίνεται πολύ 
εύκολα και κεντρικά 
μέσω του διακόπτη 
QuickFit

ErgoTec

Νέος σχεδιασμός 
λαβής για 
εργονομία και 
άνεση
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Χαρακτηριστικά ρομποτικών 
χλοοκοπτικών Gardena

Οι αισθητήρες σύγκρουσης, ανύψωσης και κλίσης 
εγγυόνται την ασφαλή λειτουργία του χλοοκοπτικού 

Αντικλεπτική προστασία 
και αποφυγή κακόβουλων 
επεμβάσεων με τη βοήθεια 
κωδικού Pin 

Οι περιστρεφόμενες κοπτικές λεπίδες προσφέρουν 
ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας 

Η φωτιζόμενη οθόνη LCD σε συνδυασμό με το ευκολονόητο 
χειριστήριο εξασφαλίζουν τον εύκολο προγραμματισμό του 

χλοοκοπτικού 

Στιβαρό και ανθεκτικό κάλυμμα για προστασία 
από πιθανές προσκρούσεις

Υψηλή αυτονομία ανά 
φόρτιση λόγω της ισχυρής 
μπαταρίας τεχνολογίας 
Li-Ιon

Πλεονεκτήματα Ρομποτικών Χλοοκοπτικών 

• Δυνατότητα εργασίας εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
• Φιλικό προς το περιβάλλον.
• Η καθημερινή λειτουργία του ρομποτικού χλοοκοπτικού θα 

αναδείξει την ποιότητα και την εμφάνιση του χλοοτάπητα σας.
• Εύκολη εκκίνηση και προγραμματισμός λειτουργίας. 
• Τα ρομποτικά χλοοκοπτικά της Gardena κουρεύουν το γκαζόν σας, 

ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.
• H πιο ήσυχη ρομποτική μηχανή στην αγορά ( μόνο 58 dbA )

ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO CITY 250
Είναι το κατάλληλο ρομποτικό για εκτάσεις έως 250m²
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah  - Μέγιστη κλίση εδάφους: 25%
- Αυτονομία: 65 λεπτά  - Ύψος κοπής: 20 - 50mm 
- Χρόνος φόρτισης: 60 λεπτά  - Βάρος: 7,0kg 
 Η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον σταθμό φόρτισης, 150m καλώδιο και 200 γάντζους.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 15001-32  879,00€

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ SILENO CITY 500
Είναι το κατάλληλο ρομποτικό για εκτάσεις έως 500m²
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
- Μπαταρία: Li-Ion 18V/2,1Ah  - Μέγιστη κλίση εδάφους: 25%
- Αυτονομία: 65 λεπτά  - Ύψος κοπής: 20 - 50mm 
- Χρόνος φόρτισης: 60 λεπτά  - Βάρος: 7,0kg 
 Η συσκευασία περιλαμβάνει επιπλέον σταθμό φόρτισης, 150m καλώδιο και 200 γάντζους.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 15002-32  1.099,00€

Γιατί είναι  
ωραίο να βάζεις 
τις εργασίες  
“στον  
αυτόματο”!
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GARDENA Προϊόντα μπαταρίας
Η GARDENA σας βοηθάει να κάνετε τη σωστή επιλογή μπαταρίας με μια 
μόνο ματιά!

Ποια εικόνα περιγράφει τις ανάγκες που 
επιθυμείτε να καλύψετε?

Ποια είναι η ιδανική επιλογή μπαταρίας  
για το μηχάνημά σας, ώστε να ολοκληρώσετε  
την εργασία σας εύκολα και γρήγορα;

Σύστημα Μπαταρίας GARDENA 18V
Mία μπαταρία.  
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανημάτων κήπου.

Επιλέξτε 18V όταν ο κήπος σας  
έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Μικρή-Μεσαία έκταση
2. Τακτικές απαιτήσεις συντήρησης
3. Περιορισμένη πολυπλοκότητα

Φροντίδα 
γκαζόν

Φροντίδα 
δέντρων & 

θάμνων

Καθαριότητα 
& Περιποίηση

Πότισμα

Αρχικά, ξεκινήστε με έναν κωδικό σετ 
με μπαταρία και φορτιστή. Στη συνέχεια, 
επεκτείνετε την γκάμα σας με κωδικούς 
solo ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ HANDYMOWER 
LI-18/22
Κατάλληλη για εκτάσεις έως 50 m². 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 - Max χρόνος λειτουργίας: 20min 
 -Πλάτος κοπής: 22 CM 
 - Στάδια ύψους κοπής: 3 
 - Ύψος κοπής: 30 - 50 ΜΜ
- Περιστρεφόμενη λαβή 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ 
KΏΔ.: 05023-20 249,00€

SOLO
KΏΔ.: 05023-55 169,00€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
COMFORTCUT LI-18/23
Κοπή με ακρίβεια και δεύτερη ρυθμιζόμενη 
χειρολαβή, για μεγαλύτερη άνεση. 
Η ρυθμιζόμενη γωνία της κεφαλής 
περιστρέφεται κατά 90° (κάθετη κοπή). 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 - Πλάτος κοπής: 23 CM 
 - Max Αυτονομία: 1400m/ φόρτιση 
 - Max χρόνος λειτουργίας: 55 λεπτά 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ
KΏΔ.: 09878-20 169,00€

SOLO
KΏΔ.: 09876-55 109,00€

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ACCUJET 18-LI 
Πολύ ελαφρύ και εύκολο στη χρήση, για το αποτελεσματικό 
φύσημα των φύλλων. Εύκολο στην αποθήκευση.  
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Max Ταχύτητα αέρα: 190 KM/h 
- Max Χρόνος λειτουργίας: 130 ΜΙΝ

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ KΏΔ.: 09335-20  139,00€
SOLO KΏΔ.: 09335-55   79,00€

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ POWERMAX LI-18/32
Κατάλληλη για εκτάσεις έως 200 m².
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 -Πλάτος κοπής: 32 CM 
 -Στάδια ύψους κοπής: 10 
 -Ύψος κοπής: 20 - 60 ΜΜ 
 -Χωρητικότητα κάδου: 30 LT 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ
KΏΔ.: 05039-20 359,00€

SOLO
KΏΔ.: 05039-55 239,00€

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕΤ 2000/2 
LI-18 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 - Max Χρόνος λειτουργίας: 60 min 
 - Μax ικανότητα άντλησης: 2000 LT/h 
 - Μax πίεση: 1,9 bar  - Min ύψος αναρρόφησης: 5 ΜΜ 
 - Μax βάθος βύθισης: 1,8 M

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ KΏΔ.: 01748-20    149,00€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
EASYCUT LI-18/23
Κοπή με ακρίβεια και δεύτερη ρυθμιζόμενη 
χειρολαβή, για μεγαλύτερη άνεση. 
 Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 - Πλάτος κοπής: 23 CM 
 - Max Αυτονομία: 1400m/ φόρτιση 
 - Max χρόνος λειτουργίας: 55 λεπτά 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ
KΏΔ.: 09876-20 149,00€

SOLO
KΏΔ.: 09876-55 89,00€

NEO NEO NEO

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ THS LI-18/42
Ιδανικό για την εύκολη και άνετη κοπή ψηλών  
φραχτών σε ύψος έως 3 Μ. Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Μήκος λεπίδας: 42 CM 
- Max Αυτονομία: 200 m2/ φόρτιση -
- Άνοιγμα δοντιού: 16 ΜΜ 
- Τηλεσκοπική ρύθμιση: + 50 CM 
- Μax Χρόνος Λειτουργίας 60 λεπτά

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ KΏΔ.: 08881-20 185,00€
SOLO KΏΔ.: 08881-55  119,00€

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TCS LI -18/20
Ιδανικό για την εύκολη και άνετη κοπή ψηλών  
φραχτών σε ύψος έως 4 Μ. Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
- Μήκος λάμας: 20 CM 
- Κοπές/ φόρτιση: - 80 σε κλαδιά διαμέτρου 8cm 
- 180 σε κλαδιά διαμέτρου 5cm 
- Μax Χρόνος λειτουργίας: 30 λεπτά

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ KΏΔ.: 08866-20   179,00€
SOLO KΏΔ.: 08866-55   119,00€

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ & 
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
ΣΕΤ TCS LI-18/20 & THS LI-18/42 
Ένα εργαλείο για 2 χρήσεις.
Η κεφαλή αλλάζει και προσαρμόζεται ή το 
Τηλεσκοπικό Κονταροπρίονο Μπαταρίας (Κωδ. 8866), 
ή το Τηλεσκοπικό Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας 
(Κωδ. 8881).

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ KΏΔ.: 08867-20   259,00€

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMFORTCUT LI-18/50
Ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών. Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
- Μήκος λεπίδας: 50 CΜ 
- Max Αυτονομία: 200 m²/ φόρτιση
- Άνοιγμα δοντιού: 20 ΜΜ 
- Max Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ KΏΔ.: 09837-20  189,00€
SOLO KΏΔ.: 09837-55  129,00€

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ COMFORTCUT LI-18/60
Ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μικρών φραχτών. Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
- Μήκος λεπίδας: 60 CΜ 
 - Max Αυτονομία: 220 m²/ φόρτιση
- Άνοιγμα δοντιού: 20 ΜΜ 
- Max Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ KΏΔ.: 09838-20  199,00€
SOLO KΏΔ.: 09838-55  139,00€

 ΣET= Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στην συσκευασία     SOLO= Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στην συσκευασία. 55WWW.GARDENA.GR



GARDENA Προϊόντα μπαταρίας
Η GARDENA σας βοηθάει να κάνετε τη σωστή επιλογή μπαταρίας με μια 
μόνο ματιά!

Ποια εικόνα περιγράφει τις ανάγκες που 
επιθυμείτε να καλύψετε?

Ποια είναι η ιδανική επιλογή μπαταρίας  
για το μηχάνημά σας, ώστε να ολοκληρώσετε  
την εργασία σας εύκολα και γρήγορα;

Σύστημα Μπαταρίας GARDENA 40V
Mία μπαταρία.  
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανημάτων κήπου.

Επιλέξτε 40V όταν ο κήπος σας έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Μεγάλη έκταση
2. Εντατικές ανάγκες συντήρησης 
3. Ανάγκη χρήσης μηχανημάτων  
    υψηλής ισχύος 

Φροντίδα 
γκαζόν

Φροντίδα 
δέντρων & 

θάμνων

Καθαριότητα 
& Περιποίηση

Τέλος, επιλέξτε το σωστό 
προϊόν. Ξεκινήστε με έναν 
κωδικό σετ με μπαταρία και 
φορτιστή. Στη συνέχεια, επεκτείνετε 
την γκάμα σας με κωδικούς solo 
ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
POWERMAX LI-40/32
Kατάλληλη για εκτάσεις έως 280 m². 
Τεχνικά χαρακτηριστικα:  
- Πλάτος κοπής: 32 CM 
- Στάδια ύψους κοπής: 10 
- Ύψος κοπής: 20 - 60 ΜΜ 
- Χωρητικότητα κάδου: 30 LT

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ 
KΏΔ.: 05033-20 389,00€

SOLO
KΏΔ.: 05033-55 269,00€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
POWERCUT LI-40/30
Ισχυρό κι ελαφρύ χορτοκοπτικό μπαταρίας, για 
εργασία χωρίς κόπο. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 - Πλάτος κοπής: 30 CM 
 - Max Αυτονομία: 1000m/ φόρτιση - 200m2/ 
φόρτιση 
 - Μήκος πετονιάς: 6M 
 - Μηχανισμός τροφοδοσίας: Χτύπημα 
 - Max χρόνος λειτουργίας: 40 λεπτά 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ 
KΏΔ.: 09827-20 329,00€

SOLO
KΏΔ.: 09827-55 229,00€

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
POWERMAX LI-40/41
Κατάλληλη για εκτάσεις έως 450 m². 
Τεχνικά χαρακτηριστικα: 
- Πλάτος κοπής: 41 CM 
- Στάδια ύψους κοπής: 10 
- Ύψος κοπής: 25 - 75 ΜΜ 
- Χωρητικότητα κάδου: 50 LT 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ 
KΏΔ.: 05041-20 579,00€

SOLO
KΏΔ.: 05041-55 459,00€

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ/ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ POWERJET LI-40
Ο μοναδικός φυσητήρας/αναρροφητήρας 
μπαταρίας, για εργασία χωρίς κόπο. 
Με δυνατότητα χρήσης ως φυσητήρα, 
αναρροφητήρα ή ψιλοτεμαχιστή. 
Τεχνικά χαρακτηριστικα:  
- Max Ταχύτητα αέρα 320 KM/h 
- Λειτουργία Boost 
- Δυνατότητα αναρρόφησης: 160l/sec 
- Μείωση όγκου φύλλων: 8:1 
- Σακούλα: 30 LT 
- Max Χρόνος λειτουργίας: 40 λεπτά

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ 
KΏΔ.: 09338-20 379,00€

SOLO
KΏΔ.: 09338-55 259,00€

ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AQUACLEAN
LI-40/60
Ανεξάρτητο πλυστικό μπαταρίας, για εύκολο 
καθαρισμό και πότισμα με τέλεια αποτελέσματα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
 - Χωρητικότητα δοχείου νερού: 14 l 
 - Αποσπώμενος κάδος
 - Max Χρόνος λειτουργίας: έως 40min 
- Max Πίεση: 90 bar 
 - Μax διανομή νερού: έως 270 l/h
 - Max θερμοκρασία υγρου: 40°C
 - Λάστιχο υψηλής πίεσης: 3 m

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ
KΏΔ.: 09341-20 399,00€

SOLO
KΏΔ.: 09341-55 239,00€

 ΣET= Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στην συσκευασία     SOLO= Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής στην συσκευασία.

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟΔΟ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ POWERCUT LI-40/60
Ιδανικό για άνετο ψαλίδισμα μεγάλων φραχτών. 
Γενικά χαρακτηριστικά:                                                                                 
- Μήκος λεπίδας: 60 CΜ                                                                          
- Max Αυτονομία: 400 m2/ φόρτιση                                                        
- Άνοιγμα δοντιού: 24 ΜΜ    
- Max Χρόνος λειτουργίας: 65 λεπτά     
- Λειτουργία ECO για μέγιστη αυτονομία

 προτεινόμενη λιανική τιμή

ΣΕΤ
KΏΔ.: 09860-20 349,00€

SOLO
KΏΔ.: 09860-55 249,00€
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Gardenα αντλίες Eco Series
Ανακαλύψτε τις νέες αντλίες της Gardena
Η νέα γκάμα των αντλιών μας έρχεται για να καλύψει κάθε σας ανάγκη!

Βρείτε αντλίες επιφανείας, αποστράγγισης, βυθιζόμενες & πιεστικά συγκροτήματα  
με βαρελάκι με την εγγύηση ποιότητας της Gardena. 

Παρέχουν άριστη σχέση τιμής - απόδοσης & 2 χρόνια εγγύησης!!!
Αντλίες 
GARDENA,  
για να μην 
πείτε το νερό 
- νεράκι!
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 2

Μ

ΗΝ Ε Σ  E Γ Γ Υ Η Σ Η 

40

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 600 W 800 W
- Max ικανότητα άντλησης: 3000 LT/h 3600 LT/h
- Max πίεση: 35m/3.5bar 40m/4bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 7M
- Bάρος: 5.3KG 6.7KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

3000/4                             KΏΔ.: 09010-29                     79,90€
3600/4                            KΏΔ.: 09013-29                       94,90€

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
- Iσχύς: 550 W               
- Max ικανότητα άντλησης: 4700 LT/h         
- Max πίεση: 23m/2.3bar        
- Μax βάθος αναρρόφησης: 7M
- Bάρος: 5.9KG               

 προτεινόμενη λιανική τιμή

4700/2 KΏΔ.: 09025-29                     99,90€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 250 W 400 W
- Max ικανότητα άντλησης: 8800 LT/h 9300 LT/h
- Max πίεση: 4m/0.4bar 5m/0,55bar
- Μax βάθος βύθισης: 6M
- Μax μέγεθος σωματιδίων: 25MM
- Bάρος: 3,8KG 4KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

8800 KΏΔ.: 09005-29                     54,90€
9300 KΏΔ.: 09006-29                       62,90€

NEO

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  
(ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 2

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 600 W 800 W
- Max ικανότητα άντλησης: 3000 LT/h 3600 LT/h
- Max πίεση: 35m/3.5bar 40m/4bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 7M
- Bάρος: 10,5KG 14KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

3000/4                             KΏΔ.: 09020-29                     149,00€
3600/4 KΏΔ.: 09022-29                       169,00€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ  
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
 2

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ 
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 250 W 400 W
- Max ικανότητα άντλησης: 8200 LT/h 8600 LT/h
- Max πίεση: 5m/5bar 5,5m/0,55bar
- Μax βάθος βύθισης: 6M
- Bάρος: 3,8KG 4KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

8200 KΏΔ.: 09000-29                     49,99€
8600 KΏΔ.: 09001-29                       57,90€

NEONEO

NEO

NEO

59WWW.GARDENA.GR



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.

Αντλίες για Άρδευση
Για πότισμα κήπου με νερό από πηγάδια ή δεξαμενές και για αύξηση της πίεσης του νερού
της βρύσης. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν:
• Οι Ανλτίες Επιφανείας
• Οι Βυθιζόμενες Αντλίες Άρδευσης
• Τα Ηλεκτρονικά Πιεστικά Συγκροτήματα

Αντλίες Αποστράγγισης
Για αποστράγγιση ή άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια & κελάρια, λίμνες ή πισίνες.
Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν:
• Οι Αντλίες Αποστράγγισης για Καθαρά Νερά
• Οι Αντλίες Αποστράγγισης για Ακάθαρτα Νερά

Αντλίες για Οικιακή χρήση
Για διανομή νερού σε σπίτι ή κήπο αλλά και παροχή νερού σε οικιακές
εργασίες όπως: νερό για το πλυντήριο ή την τουαλέτα.
Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν:
• Τα Πιεστικά Συγκροτήματα με Βαρελάκι
• Οι Αυτόματες Αντλίες Επιφανείας 
• Τα Αυτόματα Ηλεκτρονικά Πιεστικά Συγκροτήματα

Eπιλέξτε το σωστό προιόν για κάθε χρήση Αντλίες 
GARDENA 
και είσαστε 
σίγουροι πως 
δεν θα χάσετε... 
σταγόνα!
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
Χαρακτηριστικά ανά μοντέλο: 
- Ισχύς:  600W 800W
- Μέγ. ικανότητα άντλησης:  3100lt/h  3600lt/h
- Μεγ. πίεση:  3,6 bar  4,1 bar
- Βάρος:  6,5kg 7,0kg

 προτεινόμενη λιανική τιμή

3000/4 KΏΔ.: 01707-20 96,90€
3500/4 KΏΔ.: 01709-20 115,00€

ΑΝΤΛΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο: 
- Iσχύς: 900 W 900 W 1050W
- Max ικανότητα άντλησης: 5900 LT/h 5900 LT/h 6000 LT/h
- Max πίεση: 3,5bar 3,5bar 4,5bar
- Μax βάθος αναρρόφησης:  12M
- Αυτόματη Λειτουργια:  ✓ ✓
- Bάρος: 9.4KG 9,3KG 9.3KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

5900/4 KΏΔ.: 01768-20 219,00€
5900/4 AUTO KΏΔ.: 01771-20 289,00€
6000/5 AUTO KΏΔ.: 01476-20 445,00€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
- Iσχύς: 300 W 340 W 
- Max ικανότητα άντλησης: 7000 LT/h 7500 LT/h
- Max πίεση: 0.5bar 0.6bar 
- Μax βάθος βύθισης:               7M 
- Μax μέγεθος σωματιδίων:            25MM
- Bάρος: 4KG 4.3KG 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

7000/D KΏΔ.: 01665-20  69,90€
7500 KΏΔ.: 01795-20  115,00€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 300 W 250 W 
- Max ικανότητα άντλησης:         7000 LT/h
- Max πίεση:  5m/0.5bar 6m/0.6bar 
- Μax βάθος βύθισης:              7M 
- Bάρος: 3.8KG 4.3KG 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

7000/C KΏΔ.: 01661-20  64,90€
7000 KΏΔ.: 01780-20  94,90€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑQUASENSOR 
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 320 W 650 W 
- Max ικανότητα άντλησης: 9000 LT/h 13000 LT/h
- Max πίεση: 0.7bar 0.8bar 
- Μax βάθος βύθισης:              7M 
- Bάρος: 3.8KG 5,4KG 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

9000 KΏΔ.: 01783-20  139,00€
13000 KΏΔ.: 01785-20  189,00€

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑQUASENSOR
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 380 W
- Max ικανότητα άντλησης: 8300 LT/h 
- Max πίεση: 0.6bar 
- Μax βάθος βύθισης:  7M 
- Μax μέγεθος σωματιδίων: 30MM
- Bάρος: 4KG 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

8500 KΏΔ.: 01797-20  169,00€

KΏΔ.: 01709-20

KΏΔ.: 01780-20

KΏΔ.: 01795-20

KΏΔ.: 01785-20 

KΏΔ.: 01755-20 

KΏΔ.: 01476-20

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
(ΜΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 650 W 850 W 1100W
- Max ικανότητα άντλησης: 2800 LT/h 3500 LT/h 4500 LT/h
- Max πίεση: 4bar 4,5bar 5bar
- Μax βάθος αναρρόφησης:   8Μ 
- Χωρητικότητα δεξαμενής:  24LT
- Max ύψος κατάθλιψης: 40M 45M 50M
- Bάρος:  14KG 15.3KG 17.5KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

3000/4 KΏΔ.: 01753-20  199,00€
4000/5 KΏΔ.: 01754-20  279,00€
5000/5 KΏΔ.: 01755-20  359,00€

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
(ΧΏΡΙΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ)
Τεχνικά χαρακτηριστικά ανά μοντέλο:
- Iσχύς: 800 W 1100 W 1300W
- Max ικανότητα άντλησης: 3500 LT/h 4000 LT/h 5000 LT/h
- Max πίεση: 4bar 4,5bar 5bar
- Μax βάθος αναρρόφησης: 7M 8Μ 8Μ
- LCD οθόνη:  ✓ ✓
- Bάρος: 8,3KG 12,6KG 13,4KG

 προτεινόμενη λιανική τιμή

3500/4 KΏΔ.: 01757-20  219,00€
4000/5 KΏΔ.: 01758-20  275,00€
5000/5 KΏΔ.: 01759-20  329,00€KΏΔ.: 01759-20 
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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.

GARDENA  
και  
“καθαρίσατε”!
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ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM

ΒΟΥΡΤΣΕΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ CLEANSYSTEM

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ & ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM 90CM
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ελαφρύ και σταθερό. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05552-20  24,99€

ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ CLEANSYSTEM
Ιδανική για το καθάρισμα στενών σημείων και σκληρών 
επιφανειών, όπως π.χ. εργαλείων κήπου, λαστιχένιων μποτών κ.α.
- Συνδέεται απευθείας με το λάστιχο μέσω ταχυσυνδέσμου. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00988-20  13,99€

ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ CLEANSYSTEM 150CM
Κατασκευασμένο από αλουμίνιο, ελαφρύ και σταθερό. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05550-20  29,90€

ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ CLEANSYSTEM
Για τον ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό ευαίσθητων 
επιφανειών, όπως επίπλων κήπου, αυτοκινήτων κτλ. 
- Συνδέεται απευθείας με το λάστιχο μέσω ταχυσυνδέσμου. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05574-20  17,99€

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ  
CLEANSYSTEM 155-260CM
Ιδανικό για εργασίες σε ύψος.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05554-20  54,90€

ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΜΑΛΑΚΗ CLEANSYSTEM
Με πλάτος εργασίας 27cm, είναι ιδανική για τον ήπιο και 
αποτελεσματικό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών, όπως 
αυτοκινήτων, τροχόσπιτων κτλ. 
- Συνδέεται με όλα τα κοντάρια νερού ή απευθείας με το λάστιχο 
μέσω ταχυσυνδέσμου.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05570-20  24,99€

ΣΕΤ ΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 
ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ CLEANSYSTEM

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00990-20  14,99€

ΣΑΜΠΟΥΑΝ CLEANSYSTEM
 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 01680-20  3,99€

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΤΖΑΜΙΏΝ ΣΕΤ ΜΕ 
ΠΑΝΙ CLEANSYSTEM
Με πλάτος εργασίας 31cm, παρέχει τον τέλειο 
καθαρισμό οποιασδήποτε γυάλινης επιφάνειας. 
- Συνδέεται με όλα τα κοντάρια νερού ή 
απευθείας με το λάστιχο μέσω ταχυσυνδέσμου. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05564-20  29,99€

ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 
CLEANSYSTEM

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 00989-20  3,99€

ΠΑΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΏΝ 
CLEANSYSTEM
Ανταλλακτικό πανί καθαρισμού για τον 
καθαριστήρα τζαμιών.
Μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο στους 60°.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05565-20  12,29€

ΣΕΤ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
CLEANSYSTEM

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05580-20 44,99€

Χ ΡΟ Ν Ι Α  E Γ Γ Υ Η Σ Η
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ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΤΡΙΓΏΝΙΚΗ 
CLEANSYSTEM
Με πλάτος εργασίας 27 ή 13cm, είναι ιδανική 
για τον ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό 
ευαίσθητων επιφανειών, όπως περσίδων, 
θερμοκηπίων κτλ. 
- Συνδέεται με όλα τα κοντάρια νερού ή 
απευθείας με το λάστιχο μέσω ταχυσυνδέσμου. 

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05560-20  29,99€

ΒΟΥΡΤΣΑ ΝΕΡΟΥ ΣΚΛΗΡΗ 
CLEANSYSTEM
Με πλάτος εργασίας 27cm, είναι ιδανική για 
την αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων 
ακαθαρσιών σε μέρη όπως: αίθρια, μονοπάτια, 
είσοδοι γκαράζ, κτλ. 
- Συνδέεται με όλα τα κοντάρια νερού ή 
απευθείας με το λάστιχο μέσω ταχυσυνδέσμου.

 προτεινόμενη λιανική τιμή

KΏΔ.: 05568-20  24,99€
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Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105, 
e-mail: info@papadopoulos.com.gr, www.papadopoulos.com.gr
  GardenaHellas     GardenaHellas     GardenaHellas

Αναζητήστε το δίκτυο καταστημάτων GARDENA στο www.gardena.gr

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 Παντελής 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.Έκδοση 04/2020.

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


