
Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας
 Σειρά προϊόντων GARDENA



�� �� ��������� ������� 
GARDENA �� ���� �������� 
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Το εμπιστεύονται χιλιάδες καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.
Παραμένει σύγχρονο και πρωτοποριακό.

������	� ������

Συνδέεται στη βρύση. Για τη 
λειτουργία μέχρι 4 ποτιστικών 
 συσκευών. Δυνατότητα ρύθμισης
& διακοπής της ροής του νερού.
Για βρύση 26,5 χιλ. (G3/4) με
σπείρωμα 33,3 χιλ. (G1) και για 
βρύση 21 χιλ. (G1/2) με σπείρωμα 
26,5 χιλ. (G3/4). 
���. 8194

���	� ������

Συνδέεται στη βρύση. Για τη 
λειτουργία μέχρι 2 ποτιστικών 
συσκευών. Δυνατότητα ρύθμισης
& διακοπής της ροής του νερού. 
Για βρύση 26,5 χιλ. (G3/4) με
σπείρωμα 33,3 χιλ. (G1) ή για 
βρύση 21 χιλ. (G1/2) με σπείρωμα 
26,5 χιλ. (G3/4). 
���. 8193

������������� ��� ������ 
 �������� ��� ������
Για τη σύνδεση του συστήματος 
GARDENA σε εσωτερικές βρύσες 
(π.χ. κουζίνας ή μπάνιου).
Κατάλληλο για βρύσες με 
M 22 x 1 θηλυκό σπείρωμα ή 
M 24 x 1 αρσενικό σπείρωμα.
���. 8187

�������������

Για γρήγορη σύνδεση με το λάστιχο. 
Ελευθερώστε τον ταχυσύνδεσμο με 
ένα απλό τράβηγμα.
Για λάστιχα 13 χιλ. (1/2").
���. 915
Για λάστιχα 19 χιλ. (3/4").
���. 916

������ �����

Αποτρέπει το τσάκισμα του λάστιχου 
στη βρύση χάρη στον περιστρεφό-
μενο σύνδεσμο. Ιδανικό για χρήση 
σε καρούλια λάστιχου. Για βρύση 
26,5 χιλ. (G3/4) με σπείρωμα 33,3 χιλ. 
(G1) και για βρύση 21 χιλ. (G1/2) με 
σπείρωμα 26,5 χιλ. (G3/4).
���. 2999

������������� stop

Για σύνδεση στο τέλος του λάστιχου: 
όταν συνδέετε κάποιο εξάρτημα 
ποτίσματος το νερό ρέει, όταν 
το αποσυνδέετε η ροή του νερού 
σταματά αυτόματα.
Για λάστιχα 13 χιλ. (1/2").
���. 913
Για λάστιχα 19 χιλ. (3/4").
���. 914

������������� stop Premium 

Μοντέρνος σχεδιασμός. Γρήγορη 
& εύκολη σύνδεση και εναλλαγή 
ποτιστικών εξαρτημάτων στην άκρη 
του λάστιχου. Πολύ δυνατή σύνδεση 
χάρη στο σταθερό μεταλλικό 
σφικτήρα.
Για λάστιχα 13 χιλ. (1/2").
���. 8168
Για λάστιχα 19 χιλ. (3/4").
���. 8169

������������� Premium 

Μοντέρνος σχεδιασμός. 
Πολύ δυνατή σύνδεση χάρη στο 
σταθερό μεταλλικό σφικτήρα.
Για λάστιχα 13 χιλ. (1/2").
���. 8166
Για λάστιχα 19 χιλ. (3/4").
���. 8167
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Υψηλής ποιότητας λάστιχα για κάθε χρήση. 
Πρωτοποριακή τεχνολογία για την άνετη μεταφορά τους.

��� �
	��� ��� 
�	��������  �������

������ Classic 1/2", 20 �

PVC λάστιχο κήπου, με υψηλής 
 ποιότητας ενίσχυση. Διατηρεί το 
σχήμα του, είναι ανθεκτικό σε 
πίεση μέχρι 22 bar. 
12 χρόνια εγγύηση. 
���. 8533

����		��� �����	� 	������ 60

Με χειρολαβή ρυθμιζόμενου 
ύψους: προσαρμόζεται στο ύψος 
σας. Εξοικονόμηση χώρου κατά 
την  αποθήκευση. Πολύ σταθερό. 
Σταθερός και ανθεκτικός μεταλλικός 
άξονας, με μανιβέλα. Με ειδικές 
ρόδες για ελεύθερη κίνηση. Για 
λάστιχα 1/2" έως 60 μ. ή για λάστιχα 
3/4" έως 35 μ.
���. 2681

������ Comfort Skintech 1/2", 
20 �
Με επικάλυψη Skintech και υψηλής 
ποιότητας ενίσχυση. Δεν τσακίζει, 
δε στρίβει και γλιστράει εύκολα. 
Είναι πολύ ευέλικτο και ανθεκτικό 
σε πίεση μέχρι 30 bar. 
18 χρόνια εγγύηση
���. 8593

�����	� 	������ GARDENA 
Comfort easy roll plus
Σταθερό και εύχρηστο καρούλι 
λάστιχου. Μαζεύετε το λάστιχο 
ξεκούραστα ενώ είστε όρθιοι,
χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε. 
Τυλίγεται αυτόματα σε στρώματα 
και συνεπώς δε χρειάζεται να το 
πιάσετε και να λερωθείτε. Μεγάλες 
ρόδες με  μεγάλο πέλμα για εύκολη 
μετακίνηση σε ανώμαλο αλλά και 
σε ομαλό έδαφος. Με πρακτική 
θήκη για την τοποθέτηση μικρών 
αντικειμένων. Εξοπλισμένο με 20 μ. 
λάστιχο Comfort Skintech 13 χιλ. 
(1/2"), συνδέσμους του Αυθεντικού 
Συστήματος GARDENA, βολικό 
πιστόλι εκτόξευσης/ντους και
συνδέσμους για τη σύνδεση στη 
βρύση.
���. 2684

����		��� �����	� ���� ����� 
�����
Τρεις ρυθμιζόμενοι τύποι 
 εκτόξευσης: ντους, λεπτή ομίχλη 
και πίδακας νερού με πίεση. Με 
πλήρως ρυθμιζόμενη ροή νερού 
&  δυνατότητα διακοπής της ροής. 
Σταθερή κατασκευή από μέταλλο 
και πλαστικό.
���. 8154

����	� ���� ����� ����� �� 
 �������� ���� �����
Δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ δύο 
τύπων εκτόξευσης: πίδακα νερού 
με πίεση ή λεπτή ομίχλη. Πλήρως 
ρυθμιζόμενη ροή νερού. Σκανδάλη 
με ασφάλεια για το άνοιγμα και το 
κλείσιμο του νερού. 
���. 8117

����� / �����	� ���� �����

Τρεις τύποι εκτόξευσης: ντους, 
λεπτή ομίχλη και πίδακας νερού με 
πίεση. Πλήρης ρύθμιση της ροής του 
νερού. Σκανδάλη με ασφάλεια, για το 
άνοιγμα και το κλείσιμο του νερού.
���. 8102

��������� ����, 
�� ���
�����
Με επιλογή ανάμεσα σε 
τρεις τύπους εκτόξευσης: 
ντους, λεπτή ομίχλη και 
πίδακα  νερού με πίεση. Πλήρως 
ρυθμιζόμενη ροή νερού. Σκανδάλη 
με ασφάλεια, για το άνοιγμα και το 
κλείσιμο του νερού. Μήκος 90 μ. 
για μεγαλύτερη ακτίνα εκτόξευσης.
���. 8109
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Για πλήρη έλεγχο του ποτίσματος 
και άριστη ρύθμιση του ποτιστικού.

��� �
	��� �������

�������������� ����������
T 1030 plus 
Εύχρηστα, στρεφόμενα κουμπιά, 
για εύκολο προγραμμα τισμό. 
Μέχρι 3 κύκλοι ποτίσματος την 
ημέρα. Διάρκεια ποτίσματος 
από 1 – 120 λεπτά. Δυνατότητα 
σύνδεσης με αισθητήρα. 
Λειτουργεί με μπαταρία. 
���. 1860

�������� Aquazoom 350/3
Με δυνατότητα ρύθμισης της ροής 
του νερού, για εύκολη ρύθμιση της 
ακτίνας ποτίσματος και του πλάτους 
εκτόξευσης. Πλήρως ρυθμιζόμενη 
ακτίνα εκτόξευσης από 7 έως 21 μ. 
Ρυθμιζόμενο πλάτος εκτόξευσης 
από 4 – 17 μ. Περιοχή κάλυψης από 
28 έως 350 τ.μ. (με πίεση νερού στο 
ποτιστικό 4 bar).
���. 1977

�������� ��������� ���	��
���������� AquaContour
Για το πότισμα κήπων οποιουδήποτε 
σχήματος. Μπορείτε εύκολα να
προγραμματίσετε το πότισμα δυο
διαφορετικών σχημάτων κήπου και
να το ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε 
στιγμή. Με δυνατότητα αποθήκευσης 
έως και 50 ακτίνων ποτίσματος σε
κάθε πρόγραμμα. Ρυθμιζόμενος
τομέας ποτίσματος από 25 – 360Æ. 
Ακτίνες ποτίσματος από 2,5 – 9 μ.
(2 bar) / 4 – 10,5 μ. (4 bar) με πολλές
δυνατότητες αποθήκευσης. Για
περιοχές ποτίσματος μέχρι 350 τ.μ.
���. 8133

�������������� ���������� 
C1030 plus
Με μεγάλη οθόνη για εύκολο 
 προγραμματισμό. Με στρεφόμενο 
κουμπί για γρήγορες αλλαγές 
των ρυθμίσεων. Μέχρι 3 κύκλοι 
 ποτίσματος την ημέρα. Διάρκεια 
ποτίσματος από 1 λεπτό έως 7 ώρες 
και 59 λεπτά. Ελεύθερη επιλογή των 
ημερών ποτίσματος. Δυνατότητα 
σύνδεσης με αισθητήρα. Λειτουργεί 

με μπαταρία. ���. 1862

�������� Turbo-Drive
Ποτιστικό μεγάλης ακτίνας ποτί-
σματος με σταθερή πλαστική βάση. 
 Ομοιόμορφη κατανομή νερού χάρη 
στο πότισμα σε 2 ζώνες. Μεγάλο 
στρεφόμενο κουμπί για βολική, 
 πλήρη ρύθμιση της ακτίνας από 
5 έως 12 μ. Περιοχή κάλυψης 75 έως 
450 τ.μ. Με ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι 
για την απλή ρύθμιση του τομέα 
 ποτίσματος από 20Æ έως 360Æ. 
 Ανθεκτικό στη βρωμιά, με πατενταρι-
σμένο γρανάζι. 
���. 8143

�	���� ��������� ���
� � 
�	����� ���	��
Σταθερή κατασκευή σε πάσσαλο. Με 
ρυθμιζόμενο δαχτυλίδι για την απλή 
ρύθμιση του τομέα ποτίσματος από 
25Æ έως 360Æ. Μεγάλο στρεφόμενο 
κουμπί για εύκολη, πλήρη  ρύθμιση 
της ακτίνας από 5 έως 12,5 μ. 
Περιοχή κάλυψης 75 έως 490 τ.μ. 
���. 8141

��� ��������� ����������

Έτοιμο για χρήση. 
Με προγραμματιστή ποτίσματος 
και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
(σταλάκτες, συνδέσμους, λάστιχο 
κτλ), για πότισμα 35 φυτών σε 
γλάστρες.
���. 1397-22

��� ���������� ��� ��� ������
�

Για 36 φυτά σε γλάστρες. 
Μεμονωμένο πότισμα: 
η ροή του νερού καθορίζεται μέσω 
3 καναλιών με διαφορετική ροή 
νερού. Το πότισμα  ενεργοποιείται 
μέσω του μετασχηματιστή με τον 
 ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη – 
απόλυτα αυτόματο.
���. 1265

������
�� 	��������

Για την πρόσμιξη του υγρού λιπάσμα-
τος GARDENA (κωδ. 8303). Μεγάλο 
άνοιγμα για γέμισμα. Με ένδειξη 
του επιπέδου του λιπάσματος. 
Με  βαλβίδα αποστράγγισης για το 
άδειασμα πριν τον παγετό και πριν 
το γεμίσετε με υγρό λίπασμα. 
Με σύνδεσμο για σωλήνα σύνδεσης 
και παροχής. 
���. 8313
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illus 8250

������� ������ 

Για την υπόγεια σύνδεση του λάστιχου 
με το σύστημα υπόγειου ποτίσματος. 
Πλήρης, με σύστημα σύνδεσης με 
 βρύση "Profi" Maxi-Flow. Διαθέτει pop-
up κάλυμμα και αποσπώμενο φίλτρο 
που προφυλλάσει την παροχή από 
τη βρωμιά, όταν το κάλυμμά της είναι 
ανοικτό. Με αρσενικό σπείρωμα 3/4".
���. 2722

Pop-Up ��������� � 380 Turbo

Για το πότισμα μεγαλύτερων  εκτάσεων 
με γκαζόν.  Περιοχή  ποτίσματος 
μέχρι 380 τ.μ.  Ρυθμιζόμενη ακτίνα 
ποτίσματος από 6 έως 11 μ. Πλήρως 
 ρυθμιζόμενος τομέας  ποτίσματος από 
25Æ - 360Æ. Με  λειτουργία  προστασίας 
των  ρυθμίσεων. Εξοπλισμένο με 
4  ακροφύσια τα οποία μπορούν να 
 εναλλαγούν, ανάλογα με τη ροή του 
νερού που επιθυμείτε. Ανθεκτικό 
 γρανάζι. Σύνδεση: Θηλυκό σπείρωμα 
3/4".
���. 8205

�������� ��������� Pop-up
���	�� ���������� AquaContour
Απλό και βολικό πότισμα μεμονωμέ-
νων περιοχών του κήπου με τη χρήση 
υπόγειου ποτίσματος. Ευελιξία στον 
καθορισμό της περιοχής κάλυψης,
χάρη στη δυνατότητα αποθήκευσης
μέχρι 50 ακτινών ποτίσματος. Ρυθμι-
ζόμενη ακτίνα από 2,5 έως 9 μ. (2 bar)/ 
4-10,5 μ. (4 bar). Περιοχή ποτίσματος 
μέχρι 350 τ.μ. Ρυθμιζόμενος τομέας 
ποτίσματος από 25Æ - 360Æ. Ανθεκτικό 
στον παγετό χάρη στην αυτόματη απο-
στράγγιση. Σπείρωμα 3/4". ���. 1559

������� ������ �� ����

Υπόγεια παροχή νερού με βαλβίδα 
για αυτόματο κλείσιμο. Με pop-up 
κάλυμμα και αποσπώμενο φίλτρο για 
προστασία από τη βρωμιά όταν το 
κάλυμμα είναι ανοικτό. Με αρσενικό 
σπείρωμα 3/4".
���. 8250

��� ��� ���

������

���

������� ������� GARDENA
����	� ������� �� pop-up ��������

Πρωτοποριακή τεχνολογία "Quick & Easy" 
για εύκολη σύνδεση.

�������� ���������

Αρσενικό σπείρωμα 25 mm x 1/2". Για 
τη σύνδεση των Pop-Up ποτιστικών 
S 80 και των Τ 100 και Τ 200 Turbo 
σε γωνιακά σημεία.
���. 2782

��
����� ������ �����

Υπέργεια παροχή νερού με βαλβίδα 
για αυτόματο κλείσιμο. Το γωνιακό, 
περιστρεφόμενο ρακόρ αποτρέπει 
το τσάκισμα του λάστιχου. Μπορεί να 
στερεωθεί στον τοίχο ή να καρφωθεί 
στο χώμα.
���. 8254

��� �������� ����������

Αρχικό σετ με 2 υπόγειες παροχές. 
Περιέχει: 1 σύστημα συνδέσεων 
"Profi" Maxi Flow, 1 υπόγεια παροχή, 
2 υπόγειες παροχές με στοπ, 
1 σύνδεσμο Τ, 3 συνδέσμους 25 χιλ. 
x 3/4" με θηλυκό σπείρωμα και 
1 βαλβίδα αποστράγγισης. Για τη 
σύνδεση χρειάζονται επιπλέον: 
Σωλήνας 25 χιλ. και λάστιχο κήπου 
19 χιλ. (3/4") GARDENA.
���. 8255

Υπόγεια παροχή Υπόγεια παροχή με στοπ

Υπόγεια παροχή με βάνα Pop-up ποτιστικό

5



Entwässerung Klarwasser
Tauchpumpen

Entwässerung Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpen

Autom. Gartenbewässerung
Hauswasserautomaten

Autom. Hauswasserversorgung
Hauswasserautomaten

Autom. Gartenbewässerung
Hauswasserautomaten

Autom. Hauswasserversorgung
Hauswasserautomaten

Gartenbewässerung
Gartenpumpen

Entwässerung Klarwasser
Tauchpumpen

Entwässerung Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpen

������

� ����� ������ ������� �����: 
���	��� GARDENA

Ισχυρές και εύχρηστες. Με επιπλέον  καινοτομικά  χαρακτηριστικά 
για πολλές εφαρμογές σε πότισμα,  αποστράγγιση και παροχή 
νερού στο σπίτι.

����� ����� ��� ������� �����

�����������

�����, �����
� ���
� � �� ����
� 
����� – �� ���	��� ����� GARDENA, 
�� ���	��� �������� ����� ��� �� 
����������� ���	��� ������, ���-
��
���� ��� ����� �����		���� 
���		������� ����� ����� ��� �� 
������� ���� ����.

����� �� �������������� �� ��	����� 
������ ���� ��� �� �������� ��� ���� 
���, �� �	����� �� ����� ��� � ��� 
��� ����	
�� ���� ������� 		�� 
����
����� ���
� �����;
�� ���	��� ������ GARDENA ��� 
�� �	��������
� ���	��� ������ 
����
���� �� ��	����� ���� �
�� 
��� ����� ��� ��� ���� ��� ���	���� 
��������.

������� �����
����� �� �	��-
������
�� ������� � ���
	��; 
�� ����������� ���	��� ��� �� 
���	��� �������� ����� ����� 
������
� ��� ������� �������-
���� ��� ��	��� ������� 
�� 
��	� �������� �����. 

������ ������������� 3000/3 Jet 3000/3 Jet 9000/3 2000/1 5500/3 6000/5  5500/5 inox 
      automatic  
Κωδικός 1704 1710 1436 1466 1461 1476 1489

Ισχύς 600 W 600 W 0,9 kW (1,2 hp) 300 W 900 W 1.050 W  850 W

Μέγιστη απόδοση 3.000 l/h  3.000 l/h 9.0000 l/h 2.200 l/h  5.500 l/h 6.000 l/h 5.500 l/h

Μέγιστο ύψος παροχής/πίεση  32 m/3,2 bar 32 m/3,2 bar 25 m/2,5 bar 11 m/1,1 bar 30 m/3,0 bar 45 m/4,5 bar 45 m/4,5 bar

Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 7 m 7 m 5 m - -  - -

Μέγιστη βύθιση - - - 7 m 13 m 13 m 20 m

Χαρακτηριστικά - - - - 14,9 cm Ø 15,1 cm Ø 9,8 cm Ø

������ ������������� 3000/4  4000/5 5000/5  5000/5 inox 4000/4 4000/5 LCD  5000/5 LCD
     electronic plus
Κωδικός  1770  1772  1774  1775  1481 1765 1767

Ισχύς  650 W  850 W  1.100 W 1.200 W 800 W  1.000 W  1.300 W

Μέγιστη απόδοση  2.800 l/h  3.500 l/h  4.500 l/h 4.500 l/h  3.600 l/h  3.600 l/h 4.500 l/h

Μέγιστο ύψος παροχής  40 m 45 m  50 m  50 m 44 m 50 m 52 m

Μέγιστη πίεση 4,0 bar  4,5 bar 5,0 bar 5,0 bar 4,4 bar 5,0 bar  5,2 bar 

Μέγιστο ύψος αναρρόφησης  8 m 8 m 8 m 8 m 9 m 9 m 9 m

������ �������������  6000 7000  9000  21000 inox 6000 7500  8500
    aquasensor     aquasensor
Κωδικός  1777  1780  1783 1787 1790 1795 1797

Ισχύς 220 W  250 W  320 W  1.000 W 220 W 340 W  380 W 

Μέγιστη απόδοση  6.000 l/h  7.000 l/h  9.000 l/h 21.000 l/h  6.000 l/h  7.500 l/h 8.300 l/h

Μέγιστο ύψος παροχής/πίεση  5 m/0,5 bar  6 m/0,6 bar  7 m/0,7 bar  11 m/1,1 bar 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 6 m/0,6 bar

Μέγιστη βύθιση 8 m  8 m  8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης  5 mm 1 mm 1 mm 3 mm - - -

Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 25 mm 25 mm 30 mm
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������ ������������� 3000/3 Jet 3000/3 Jet 9000/3 2000/1 5500/3 6000/5  5500/5 inox 
      automatic  
Κωδικός 1704 1710 1436 1466 1461 1476 1489

Ισχύς 600 W 600 W 0,9 kW (1,2 hp) 300 W 900 W 1.050 W  850 W

Μέγιστη απόδοση 3.000 l/h  3.000 l/h 9.0000 l/h 2.200 l/h  5.500 l/h 6.000 l/h 5.500 l/h

Μέγιστο ύψος παροχής/πίεση  32 m/3,2 bar 32 m/3,2 bar 25 m/2,5 bar 11 m/1,1 bar 30 m/3,0 bar 45 m/4,5 bar 45 m/4,5 bar

Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 7 m 7 m 5 m - -  - -

Μέγιστη βύθιση - - - 7 m 13 m 13 m 20 m

Χαρακτηριστικά - - - - 14,9 cm Ø 15,1 cm Ø 9,8 cm Ø

������ ������������� 3000/4  4000/5 5000/5  5000/5 inox 4000/4 4000/5 LCD  5000/5 LCD
     electronic plus
Κωδικός  1770  1772  1774  1775  1481 1765 1767

Ισχύς  650 W  850 W  1.100 W 1.200 W 800 W  1.000 W  1.300 W

Μέγιστη απόδοση  2.800 l/h  3.500 l/h  4.500 l/h 4.500 l/h  3.600 l/h  3.600 l/h 4.500 l/h

Μέγιστο ύψος παροχής  40 m 45 m  50 m  50 m 44 m 50 m 52 m

Μέγιστη πίεση 4,0 bar  4,5 bar 5,0 bar 5,0 bar 4,4 bar 5,0 bar  5,2 bar 

Μέγιστο ύψος αναρρόφησης  8 m 8 m 8 m 8 m 9 m 9 m 9 m

������ �������������  6000 7000  9000  21000 inox 6000 7500  8500
    aquasensor     aquasensor
Κωδικός  1777  1780  1783 1787 1790 1795 1797

Ισχύς 220 W  250 W  320 W  1.000 W 220 W 340 W  380 W 

Μέγιστη απόδοση  6.000 l/h  7.000 l/h  9.000 l/h 21.000 l/h  6.000 l/h  7.500 l/h 8.300 l/h

Μέγιστο ύψος παροχής/πίεση  5 m/0,5 bar  6 m/0,6 bar  7 m/0,7 bar  11 m/1,1 bar 5 m/0,5 bar 6 m/0,6 bar 6 m/0,6 bar

Μέγιστη βύθιση 8 m  8 m  8 m 8 m 8 m 8 m 8 m

Ελάχιστο επίπεδο αναρρόφησης  5 mm 1 mm 1 mm 3 mm - - -

Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 25 mm 25 mm 30 mm

���

���
��� ���
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Εύκολες και άνετες λύσεις για την κατασκευή, τις 
αντλίες, την περιποίηση και τη διακόσμηση λιμνών.

�� 	����� ��� ������� 
���  ���������� ����	�: 
GARDENA aquamotion

��������� 	����� ���	��� 	����� ��������� 	����� ���������� 	�����

���	�� ������������ WP 600

Για σιντριβάνια σε εξωτερικούς 
χώρους με δικό τους δοχείο νερού. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης 
για τη διοχέτευση νερού σε αγάλ-
ματα. 8 Watt. Μέγιστη απόδοση 
600 λίτ /ώρα. 3 χρόνια εγγύηση.
���. 7630

��	��� 	���� 	����� 260 	��

Σχεδιασμός φυσικής λίμνης με διά-
φορα επίπεδα φυτέματος και περιοχή 
για λάσπη. Ανθεκτικό PE πλαστικό. 
Προστασία από ακτίνες UV και 
παγετό. Χαρακτηριστικά: Χωρητικό-
τητα 260 λίτ., Διαστάσεις (Μ x Π x Β) 
περίπου 135 x 115 x 50 εκ.
���. 7755

���������� �����	
�� LED 
UL 3 S
Για εντυπωσιακό φωτισμό. Με 3 
αποδοτικά 3 x 3 W LED φώτα, βάση 
(3 x), πασσάλους για το έδαφος (3 x), 
στηρίγματα για τον τοίχο (3 x), ακρο-
φύσιο (1 x) για αντλίες σιντριβανιού 
καθώς και 3 x 5 καλώδιο. Με μετα-
σχηματιστή 12 V. Η διεύθυνση της 
δέσμης φωτός ρυθμίζεται πλήρως. 
���. 4351

��� ���	��� ������������ FP 1000

Πλήρες, με αντλία, τηλεσκοπικό 
 σωλήνα και 4 ακροφύσια σιντρι-
βανιού, διαφορετικής εκτόξευσης 
νερού. Η δεύτερη έξοδος μπορεί 
να ελέγχεται ξεχωριστά. Πλήρως 
ρυθμιζόμενη ροή νερού. 11 Watt. 
Μέγιστη απόδοση 1000 λίτ/ώρα. 
3 χρόνια εγγύηση.
���. 7600

��� ��	������������

Ολοκληρωμένο πακέτο με ασύρματο 
τηλεχειριστήριο και τηλεχειρι-
στήριο πρίζας. Για εύκολο έλεγχο 
ηλεκτρικών συσκευών έως 230 V, 
χωρίς καλώδιο. Για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. Με προστασία 
από τις πιτσιλιές νερού. Έλεγχος 
4 ασύρματων κυκλωμάτων. Εμβέλεια 
50 μ. Περιλαμβάνει μπαταρία 3 V. 
Τηλεχειριστήριο πρίζας για την 
προστασία από τα παιδιά. 3500 W.
���. 7680

��� ��������� ��	��� UV ��� ���	�� 
������������ FFP 5000 UVC
Φίλτρο και σιντριβάνι σε ένα. Για 
λίμνες μέγιστης χωρητικότητας 
5000 λίτ. Έτοιμο με 11 W ακτίνες 
UV, αντλία (35 W, 2500λίτ/ώρα) και 
4 διαφορετικά ακροφύσια σιντριβα-
νιού (καταρράκτης, χοάνη νερού, 
λουλούδι, πίδακες νερού). 
���. 7883

��� ��	���� UV CF 5000 S
Με 6 αποτελεσματικά στάδια καθαρι-
σμού του νερού χωρίς κόπο. Φίλτρο 
σωματιδίων και ειδικός έλεγχος του 
νερού για εντατικό βιολογικό και 
μηχανικό καθαρισμό του νερού της 
λίμνης. Έτοιμο με φίλτρο λίμνης, 
7 W ακτίνες UV, σετ αντλία- φίλτρο 
(25 W, απόδοση 1500 λίτ./ώρα) και 
όλους τους συνδέσμους. Περιλαμβά-
νει: 3 μέτρα λάστιχο σύνδεσης 3/4". 
Για λίμνες χωρητικότητας μέχρι
5000 λίτρα.
���. 7889

��� ����	
���� ��	��� PS 2500 S
Γρήγορος και αποτελεσματικός 
 καθαρισμός της επιφάνειας του 
νερού για λίμνες μέχρι 25 τ.μ. Με 
υψηλής απόδοσης αντλία (40 W, 
απόδοση 2500 λίτ./ώρα) για αφαί-
ρεση της βρωμιάς. Με λειτουργία 
εξαερωτήρα λίμνης για την αύξηση 
της περιεκτικότητας του νερού σε 
οξυγόνο. Αυτόματη προσαρμογή στο 
επίπεδο του νερού. Αποσπώμενο 
καλάθι συλλογής (0,9 λίτ.)
���. 7948
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  360º

43 cm

360º 30º

45º

��	�� ��������
Ιδανικός συνδυασμός διαφορετικών χειρολαβών και 
 εξαρτημάτων για κάθε διαφορετική εργασία.

��	�� ���������
Όλα τα στυλιάρια νερού είναι εξοπλισμένα με διανομέα 
 καθαριστικού υλικού GARDENA. Με δυνατότητα πλήρους 
ρύθμισης της ροής καθαρού νερού και πρόσθετα υλικά 
καθαρισμού.

Συνδυασμός του συστήματος καθαρισμού με τρεχούμενο νερό και του 
αυθεντικού συστήματος συνδέσμων GARDENA.

�
	��� ���� �������� �� ������������: 
�� �� ��������� ������� ���������� 
GARDENA

������������ �������

Για τον καθαρισμό γυάλινων επιφα-
νειών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή 
χωρίς στυλιάρι, ως εργαλείο χειρός. 
Με υψηλής ποιότητας, αποσπώμενο 
ύφασμα για εντατικό καθάρισμα. 
Ευελιξία κατά τη χρήση, χάρη στην 
περιστρεφόμενη κλείδωση 360Æ. 
Με υψηλής ποιότητας, 
ανθεκτικά χείλη από 
καουτσούκ. 
���. 5564

������� ���������� �� ���������� 
������ ��������
Για καθαρισμό σκληρών επιφανειών 
(π.χ. βεράντες, σκαλιά κτλ.) Ευελιξία 
κατά τη χρήση χάρη στο στρεφόμενο 
σημείο σύνδεσης 360Æ. Πρακτικό 
 τριγωνικό σχήμα για εύκολη 
πρόσβαση σε στενά σημεία.
���. 5562

��	��� ������� ����������

Για καθαρισμό σκληρών  επιφανειών 
(π.χ. βεράντες, μονοπάτια, πάτωμα 
γκαράζ κτλ.). Διαφορετικά μήκη 
σκληρής τρίχας: για δύσκολο 
καθάρισμα και πιο συγκεκριμένα για 
ανομοιόμορφες επιφάνειες, αρμούς 
και κουφώματα. Με ειδικό ακροφύσιο 
εκτόξευσης σκούπα και άκρη για 
ξύσιμο, σε περιπτώσεις επίπονης 
βρωμιάς.
���. 5568

������� ���������� �� 
������ ������������
Για καθαρισμό σκληρών επιφανειών 
και απομάκρυνση του νερού που 
απομένει (π.χ. για βεράντες, πάτωμα 
γκαράζ κτλ). Με ειδική σκληρή 
τρίχα για περιπτώσεις επίμονης 
βρωμιάς. Σπόγγος αποστράγγισης 
από  ανθεκτικό καουτσούκ. Με πολύ 
μεγάλο πλάτος εργασίας 43 εκ.
���. 5566

���	��� ����� – ���
����� 
�� �����
Για εύκολη εργασία σε ψηλά και 
δυσπρόσιτα σημεία (π.χ. οροφές 
λεωφορείων, τροχόσπιτων ή χειμω-
νιάτικων κήπων). Απλή τεχνολογία 
συνδέσεων με βίδωμα. Δυνατότητα 
περιστροφής 45Æ προς κάθε πλευρά 
στο σημείο της κλείδωσης.
Μήκος: 53 εκ.
���. 5556

��������� 
��� ���������� 
����������
Βιοδιασπώμενα

���	���� �����
Για την προέκταση όλων των 
 εξαρτημάτων του συστήματος 
 καθαρισμού. Απλή τεχνολογία
συνδέσεων με βίδωμα. Ελαφριά 
και σταθερά, κατασκευασμένα 
από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο. 
Με επικάλυψη μαλακού πλαστικού 
στα σημεία κρατήματος.

���	��� ����� 90
Μήκος: 90 εκ.
���. 5552

���	��� ����� 150
Μήκος: 150 εκ.
���. 5550

��	�������� ���	��� �����
Μήκος: Από 155 – 260 εκ.
���. 5554

��� �	�������� 
�����������
Έτοιμο για χρήση. 
Ειδικό για απαλό 
και αποτελεσματικό 
καθαρισμό 
αυτοκινήτων και ευαίσθητων 
 επιφανειών. Στυλιάρι νερού με 
 συνδέσμους του Αυθεντικού 
Συστήματος GARDENA. 
Περιέχει: 1 βούρτσα πλυσίματος, 
στυλιάρι νερού 90 και σαμπουάν.
���. 5580
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���������������� �	��������� 
������ Accu PowerMaxTM 36 A Li
Ισχυρή μηχανή για εύκολο κούρεμα 
χωρίς καλώδια. Εξοπλισμένη με 
ισχυρή, ανταλλακτική μπαταρία λιθίου. 
Εξάρτημα mulching που σας δίνει τη 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο 
ρυθμίσεων: κουρέματος & περισυλλο-
γής ή mulching κοπής. Χωρητικότητα 
καλαθιού 40 λίτ. Ρόδες με πέλμα από 
μαλακό πλαστικό και ειδική επεξερ-
γασία για σταθερότητα και απαλή 
κίνηση. Κεντρική ρύθμιση του ύψους 
κοπής σε 5 στάδια από 27 – 65 χιλ. 
Εργονομικοί διακόπτες, με κουμπί 
εκκίνησης. Μπαταρία λιθίου 36 V / 
3,0 Ah. Πλάτος κοπής: 36 εκ. 
���. 4035
Διαθέσιμη από το Μάρτιο του 2010!

�	������� �	��������� ������ 
PowerMaxTM 32 �
Ισχυρή και εύχρηστη χλοοκοπτική 
 μηχανή. Με ισχυρό μοτέρ PowerPlus. 
Χωρητικότητα καλαθιού 29 λίτ. 
 Ρόδες με πέλμα από μαλακό πλα-
στικό για σταθερότητα και μαλακή 
κίνηση. Κεντρική ρύθμιση του ύψους 
κοπής σε 5 στάδια από 20 – 60 χιλ. 
Εργονομικός διακόπτης με κουμπί 
εκκίνησης και οδηγό καλωδίου. 
1200 W. Πλάτος κοπής: 32 εκ. 
Για εκτάσεις γκαζόν έως 200 τ.μ. 
περίπου.
���. 4033

�	������� �	��������� ������ 
PowerMaxTM 42 �
Ισχυρή και εύχρηστη ηλεκτρική 
χλοοκοπτική μηχανή. Με ισχυρό 
μοτέρ PowerPlus.  Εξάρτημα mulching 
με δυνατότητα δύο ρυθμίσεων: 
κουρέματος & περισυλλογής ή 
mulching κοπής. Χωρητικότητα 
καλαθιού 50 λίτ. Ρόδες με πέλμα από 
μαλακό πλαστικό για σταθερότητα 
και μαλακή κίνηση. Κεντρική ρύθμιση 
του ύψους κοπής σε 5 στάδια από 
20 – 60 χιλ. Εργονομικά σχεδιασμέ-
νος διακόπτης με κουμπί εκκίνησης 
και οδηγό καλωδίου. 1700 W. Πλάτος 
κοπής: 42 εκ. Για εκτάσεις γκαζόν 
έως 500 τ.μ.
���. 4043

�	�������� � ��������� EVC 1000

Αφαιρεί αποτελεσματικά βρύα, 
 γρασίδι ή αγριόχορτα. Με  ισχυρό 
 μοτέρ 1000 W, για εκτάσεις 
γκαζόν μέχρι 600 τ.μ. Μηχανή 
μεγάλης  ισχύος χάρη στο σύστημα 
PowerPlus. Ανθεκτικές λεπίδες 
από ανοξείδωτο ατσάλι. Κεντρική 
ρύθμιση του βάθους κοπής. 
Πλάτος κοπής 30 εκ.
���. 4068

�	������ �����������
��

Ακριβής δόση. Έναρξη λειτουργίας 
με την κίνηση: σπέρνει μόνο κατά 
την ώθηση. Για λίπασμα, σπόρους, 
αμμοχάλικο ή αλάτι. Με πίνακα 
 δοσολογίας. Χωρητικότητα 10 λίτ. 
Πλάτος διασποράς 45 εκ.
���. 430

�	��������� ������ �� ��	����� 
300
Ιδιαίτερα απαλή κίνηση, χωρίς 
 θόρυβο και χωρίς κόπο. Καθαρό 
 κόψιμο, ακριβείας. Λεπίδες ακρι-
βείας. Ρύθμιση ύψους κοπής από 
12 – 42 χιλ. Πλάτος κοπής 30 εκ.
���. 4020

������ ������ ��� ������� 
��� ����� ������

Ο πιο έξυπνος τρόπος να περιποιηθείτε το γκαζόν σας.
Υψηλή απόδοση, άνεση και ευκολία χειρισμού.

��	��� ������ Accu TwinCut

Ιδανικό για ισχυρό κούρεμα μικρής 
περιοχής γκαζόν ή αποτελεσμα-
τικό κόψιμο των άκρων. Εύκολη 
λειτουργία. Ισχυρή απόδοση κοπής 
(με μπαταρίες λιθίου). Διάρκεια 
 αυτόνομης λειτουργίας 60 λεπτά 
περίπου, για εκτάσεις γκαζόν μέχρι 
130 τ.μ. Πλάτος κοπής 20 εκ.
���. 8830

���
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���������� ������� 
SmallCut 300
Ελαφρύ και εύχρηστο κουρευτικό 
πετονιάς. Λειτουργία με τα δύο χέρια 
για μεγαλύτερη άνεση και σταθερό-
τητα. Με διακόπτη ασφαλείας και 
οδηγό καλωδίου. Αυτόματη τροφο-
δοσία πετονιάς. Με προστατευτικό 
πετονιάς. Απλή αντικατάσταση 
της κασέτας πετονιάς. 300 Watts. 
Διάμετρος κοπής 230 χιλ. Με δύο 
ανταλλακτικές κασέτες.
���. 8845

���������� ������� 
EasyCut 400
Με διακόπτη ασφαλείας και οδηγό 
καλωδίου. Μεγάλος διακόπτης. 
Πρόσθετη, μακριά, ρυθμιζόμενη 
χειρολαβή. Περιστρεφόμενη 
και τηλεσκοπική χειρολαβή από 
90 – 120 εκ. Η γωνία της χειρολα-
βής μπορεί να ρυθμιστεί. Με οδηγό 
προστασίας φυτών. Τροφοδοσία 
πετονιάς με μηχανισμό Tip – Εύκολη, 
με νέο οδηγό τροφοδοσίας. Απλή 
αντικατάσταση κασέτας πετονιάς. 
400 Watts. Διάμετρος κοπής 250 χιλ.
���. 8846

���������� ������� AccuCut 450 Li
Ελαφρύ, εύχρηστο κουρευτικό 
 πετονιάς με ανταλλακτική 
μπαταρία λιθίου 18 V για αυτόνομη 
λειτουργία 30 λεπτών περίπου (για 
περίπου 1000 μ. γκαζόν). Διάμετρος 
κοπής 230 χιλ. Μεγάλος διακόπτης, 
ασφαλείας. Πρόσθετη, μακριά, ρυθμι-
ζόμενη χειρολαβή. Περιστρεφόμενη 
και τηλεσκοπική χειρολαβή από 
90 – 120 εκ, ρυθμιζόμενης γωνίας. 
Κούρεμα υπό 90Æ για πολύ ανα-
πτυγμένο γρασίδι. Με πρόσθετες, 
πτυσσόμενες ρόδες. Οδηγός 
 προστασίας φυτών. Σύστημα Rotor-
Cut για ακριβές κούρεμα, με ελάχιστο 
θόρυβο. Με φορτιστή και 20 ανταλ-
λακτικές λεπίδες με θήκη.
���. 8841

���������� ������� ProCut 800

Ισχυρό κουρευτικό πετονιάς. 
 Πρόσθετη λαβή ρυθμιζόμενου ύψους, 
για άνετη χρήση και σταθερότητα. 
Με διακόπτη ασφαλείας. Οδηγός 
καλωδίου. Με λουρί για στήριξη στον 
ώμο. Σύστημα διπλής πετονιάς και 
ρυθμιζόμενη τροφοδοσία με μηχανι-
σμό tip. 800 Watts. Διάμετρος κοπής: 
350 χιλ. Μήκος πετονιάς: 2 x 3 μ.
���. 8851

��	��� ��� ��� ���� ��� ������ 
Accu 60
Εύχρηστο, χωρίς καλώδιο. Βολική 
λαβή που μπορεί να σχηματίσει 
γωνία και να προσαρμοστεί στη 
 φυσική θέση του χεριού. Ισχυρή 
 απόδοση  κοπής (με μπαταρία λιθίου). 
Δυνατότητα προέκτασης με 
 περιστρεφόμενη χειρολαβή. Αυτό-
νομη λειτουργία 60 λεπτών περίπου. 
Έκταση κοπής έως 1100 μέτρα 
περίπου. Πλάτος κοπής: 80 χιλ.
���. 8801

��	��� ��� ��� ���� ��� ������, 
��������������, �� ����� 
 �����	���
Εφαρμόζει άψογα στο χέρι και κόβει 
εύκολα χάρη στον ειδικό  σχεδιασμό 
της χειρολαβής – η δύναμη ασκείται 
μέσω του δείκτη και του μεσαίου 
δαχτύλου. Περιστρεφόμενες 
λεπίδες έως 360Æ. Άνετο κόψιμο 
για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. 
Με ρόδες για ακρίβεια και κούρεμα 
σε ομοιόμορφο ύψος. ���. 8735

��	��� ��� ��� ���� ��� ������ 

Άνετο κράτημα και εύκολο κούρεμα 
χάρη στη εργονομική χειρολαβή. 
Με ρόδες, για ακρίβεια και κόψιμο 
σε ομοιόμορφο ύψος.
���. 8733

��	��� ��� ��� ���� ��� ������, 
��������������.
Εξασφαλίζει την εργασία σε όρθια 
θέση, προστατεύοντας έτσι τη μέση 
σας. Λεπίδες με αντικολλητική επί-
στρωση - μπορούν να στραφούν κατά 
90Æ προς κάθε πλευρά. Χειρολαβή 
ρυθμιζόμενης γωνίας. Με μεγάλες 
ρόδες για εύκολη κίνηση. Εύχρηστη 
χειρολαβή με κρεμαστάρι.
���. 8740

Ο πιο έξυπνος τρόπος να περιποιηθείτε το γκαζόν σας.
Υψηλή απόδοση, άνεση και ευκολία χειρισμού.

�	� ��� ��������� ��  ������ 
���: ������� ����������� 
 ������ GARDENA

��	��������, ���������� 
 �����	���

Πλήρως ρυθμιζόμενο ύψος 
από 85 έως 120 εκ. για 
εύκολη εργασία σε όρθια 
θέση. Στρέφεται προς 
κάθε πλευρά.
���. 8817
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Με καινούριο σχεδιασμό λεπίδας και πανίσχυρο μοτέρ, τα 
νέα μπορντουροψάλιδα της GARDENA, εξασφαλίζουν ένα 
 αψεγάδιαστο κούρεμα.

�
�: �����������	��� GARDENA. 
�������� ��� �����!

���

���

���

���

�	������� �����������	���
EasyCut 42
Ελαφρύ μπορντουροψάλιδο, με 
εργονομική χειρολαβή και μεγάλο 
διακόπτη εκκίνησης, για εύκολη 
και ασφαλή εκκίνηση σε κάθε θέση 
κοπής. Η άψογη γεωμετρική διάταξη 
των κοπτήρων εξασφαλίζει γρήγορο 
και αποτελεσματικό κούρεμα. Με 
θήκη λεπίδας και οδηγό καλωδίου. 
Μήκος λεπίδας: 42 εκ. Απόσταση 
κοπτήρων: 16 χιλ. Ισχύς 400 W.
���. 8870

�	������� �����������	���
ErgoCut 48
Εύχρηστο ηλεκτρικό μπορντουροψά-
λιδο με στρεφόμενη λεπίδα, κατά 90Æ 
- ο χρήστης βρίσκεται πάντα στην 
ιδανική θέση εργασίας, δίπλα στο 
φράχτη. Εργονομικά σχεδιασμένη 
χειρολαβή - ξεκούραστο και ασφαλές 
κούρεμα σε κάθε θέση εργασίας. Νέα 
γεωμετρική διάταξη κοπτήρων για 
κούρεμα ακριβείας. Θήκη λεπίδας. 
Οδηγός καλωδίου. Μήκος λεπίδας: 
48 εκ. Απόσταση κοπτήρων 27 χιλ. 
Ισχύς: 550 W.
���. 8875

�����������	��� Accu
EasyCut 50-Li
Ελαφρύ μπορντουροψάλιδο Accu με 
εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή 
και μεγάλο διακόπτη εκκίνησης, για 
εύκολη και ασφαλή εκκίνηση σε κάθε 
θέση εργασίας. Η τέλεια γεωμετρική 
διάταξη των κοπτήρων  εξασφαλίζει 
αποτελεσματικό,  γρήγορο και 
αψεγάδιαστο κούρεμα. Θήκη 
λεπίδας. Αυτονομία μπαταρίας σε 
έντονη χρήση, 30 λεπτά τουλάχιστον 
(ονομαστική αυτονομία: περίπου 
60 λεπτά). Ανταλλακτική μπαταρία 
 λιθίου, κατάλληλη και για άλλα 
εργαλεία. Μήκος λεπίδας: 50 εκ. 
Απόσταση κοπτήρων: 16 χιλ.
Χαρακτηριστικά μπαταρίας 
18 V/1,6 Ah. Αυτονομία μπαταρίας: 
περίπου 60 λεπτά.
���. 8873

�	������� 
�����������	��� HighCut 48
Εύχρηστο ηλεκτρικό μπορντουρο-
ψάλιδο για το άνετο κούρεμα ψηλού 
φράχτη από ασφαλή θέση στο έδαφος 
- τηλεσκοπική ρύθμιση μέχρι 2 μ. - φτά-
νει περίπου μέχρι τα 3 μ. Λεπίδα ρυθ-
μιζόμενης κλίσης. Με την στρεφόμενη 
κατά 90Æ λεπίδα, ο χρήστης βρίσκεται 
πάντα στην ιδανική θέση εργασίας, 
δίπλα στο φράχτη. Εργονομικά σχεδια-
σμένη χειρολαβή - άνετο και ασφαλές 
κούρεμα σε κάθε θέση εργασίας. Νέα 
γεωμετρική διάταξη των κοπτήρων 
και ειδική επεξεργασία της λεπίδας 
για κούρεμα ακριβείας. Θήκη λεπίδας. 
Οδηγός καλωδίου. Μήκος λεπίδας: 
48 εκ. Απόσταση κοπτήρων: 27 χιλ. 
Ισχύς 550 W. Τηλεσκοπική ρύθμιση: 
+ 62 εκ. ���. 8880

���

����		������ �������� 	�����
18 V / 1.6 Ah
Ισχυρή και αξιόπιστη μπαταρία, 
κατάλληλη για διάφορα εργαλεία 
GARDENA. Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία που δε χρειάζεται ιδιαίτερη 
συντήρηση: πάντα έτοιμη για 
χρήση - μπορεί να επαναφορτιστεί 
οποιαδήποτε στιγμή. Ελαφριά 670 γρ. 
Χαρακτηριστικά: 18 V / 1,6 Ah.
���. 8839 �����������	��� 

Accu HighCut 48-Li
Ίδια χαρακτηριστικά με τον κωδ. 
8880, αλλά με ανταλλακτική 
μπαταρία λιθίου. Αυτονομία 
μπαταρίας σε έντονη χρήση, 
τουλάχιστον 30 λεπτά (ονομαστική 
αυτονομία: περίπου 60 λεπτά). 
Η ανταλλακτική μπαταρία λιθίου είναι 
κατάλληλη για διάφορα εργαλεία. 
Μήκος λεπίδας: 48 εκ. Απόσταση 
κοπτήρων: 16 χιλ. Τηλεσκοπική 
ρύθμιση: + 62 εκ. Χαρακτηριστικά 
μπαταρίας: 18 V / 1,6 Ah. Αυτονομία: 
περίπου 60 λεπτά.
���. 8882

���
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Κοπή υψηλής ποιότητας και καινοτομική 
τεχνολογία για την περιποίηση δέντρων και θάμνων.

������ ������: 
����	��� ����� GARDENA

�	�������� ������ 
������, ����� 
�����	���� StarCut 
160 BL
Εσωτερικός ιμάντας. 
Κυρτή κεφαλή κοπής. 
Ρυθμιζόμενη γωνία 
κοπής (200Æ). 
Λεπίδες  ακριβείας. 
Μηχανισμός 
 τροχαλίας για 
 εξοικονόμηση 
 ενέργειας. Συνολικό 
μήκος 160 εκ.
���. 8780

��	�������� �	�������� 
������, ������, ����� 
 �����	���� StarCut 410 BL
Τεχνικά χαρακτηριστικά όμοια 
με τον κωδ. 8780.  Επιπλέον: 
αλουμινένια χειρολαβή 
 πλήρως ρυθμιζόμενη από 
230 – 410 εκ.
���. 8782

�� ��� ������ 530

Ελαφρύ και ανθεκτικό. Αντισκωριακή 
λάμα 53 εκ. με σκληρά και κοφτερά 
δοντάκια. Εύκολη ρύθμιση της λάμας. 
Σταθερό, ατσάλινο τόξο. Βολική 
 χειρολαβή με προστατευτικό χεριών.
���. 8747

�	�������� Comfort SmartCut
Πολύ δυνατό και εύχρηστο 
κλαδευτήρι για εργονομική κοπή 
χοντρών και λεπτών κλαδιών. 
Η λειτουργία με το γρανάζι 
ενεργοποιείται ανάλογα με τη 
διάμετρο του κλαδιού. Άνω λεπίδα με 
αντικολλητική επίστρωση για κλάδεμα 
ακριβείας. Αλουμινένιες λαβές με 
κομμάτια μαλακού πλαστικού για 
άνετη χρήση. ���. 8798

��	�������� �	�������� �� �����
� 
�����	��
� 650 BT
Ιδανικό για χλωρά κλαδιά. Μεγαλύ-
τερη μόχλευση, μεγαλύτερο ύψος, 
καλύτερη πρόσβαση: με ένα απλό 
κλικ οι τηλεσκοπικές χειρολαβές 
προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση 
κοπής. Συνολικό μήκος 650 – 900 χιλ.
���. 8772

��	��� ����������� �� ������ 600

Τεχνολογία με γρανάζι για εξοικονό-
μηση ενέργειας. Άριστη απορρόφηση 
κραδασμών χάρη στα ενσωματωμένα 
στη χειρολαβή, μαξιλαράκια, από 
μαλακό πλαστικό. Συνολικό μήκος 
60 εκ.
���. 393

�	�������� �� �����
� 
�����	��
� 500 BL
Ιδανικό για χλωρά κλαδιά. Με γρανάζι 
για εξοικονόμηση ενέργειας. Λεπίδες 
ακριβείας. Διπλά στοπ στις λαβές. 
Συνολικό μήκος 500 χιλ.
���. 8770

��	���� ����������� 
Accu ContourCut
Ψαλίδι θάμνων και λεπίδα μπορ-
ντουροψάλιδου για εύκολο κόψιμο, 
ακριβείας. Υψηλή απόδοση κοπής 
(με μπαταρία λιθίου), διάρκεια 
 αυτόνομης λειτουργίας 45 λεπτών 
περίπου. Πλάτος κοπής 8 εκ. 
Ζυγίζει μόνο 600 γρ.
���. 8829

�	��������� �� �����
� �����	��
� GARDENA 
Comfort 
Με πρωτοποριακή τεχνολογία μετάδοσης κίνησης μέσω 
γραναζιών και μεγαλύτερη ακρίβεια στο κόψιμο.

����� ��� �	�� ��� �������

3 σκληροποιημένες,  αντισκωριακές 
λάμες, ειδικά τροχισμένες για 
κάθε ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό. 
 Εύχρηστος μηχανισμός αντικατά-
στασης λεπίδων, χωρίς εργαλεία. 
Βολική χειρολαβή με αντιολισθητική 
επιφάνεια. Συνολικό μήκος: 42 εκ.
���. 8749

��	��� XL

Εύχρηστο ψαλίδι για όλες τις 
χρήσεις! Ειδικά επεξεργασμένο 
 ανοξείδωτο ατσάλι. Πλένεται και 
στο πλυντήριο πιάτων. Εργονομικός 
σχεδιασμός. Συνολικό μήκος: 
210 χιλ.
���. 8705

������

�	�������� BP 30

Με λεπίδες ακριβείας. Η πάνω 
λεπίδα είναι κατασκευασμένη από 
 ανοξείδωτο ατσάλι και η κάτω λεπίδα 
είναι σφυρήλατη. Σταθερές, αλου-
μινένιες χειρολαβές για γρήγορο και 
δυνατό κλάδεμα. Δυνατότητα κοπής 
καλωδίων και συγκράτησης χυμών.
���. 8701
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Καινοτομική τεχνολογία, εύκολος χειρισμός. Μοναδικό 
 σύστημα συναρμολόγησης Quick fit. Τέντωμα αλυσίδας 
χωρίς εργαλεία, σε όλα τα μοντέλα. Εντυπωσιακή απόδοση, 
χάρη στην υψηλή ταχύτητα αλυσίδας και τη μεγάλη ισχύ. 
Φιλικό προς το χρήστη, απλή λειτουργία. Νέο: Αλυσοπρίονο 
Accu με ανταλλακτική μπαταρία λιθίου.

�	��������� GARDENA: 
����� ��� �������

���

���

���

���

���

���

�	������� �	��������� CSI 4020-X
Ισχυρό αλυσοπρίονο με άριστη 
 κατανομή βάρους και εύκολο χειρισμό. 
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία 
και χωρίς να χρειάζεστε βοήθεια: 
με μία κίνηση εφαρμόζει η λάμα 
και τεντώνει η αλυσίδα. Γρήγορη 
απενεργοποίηση: Η αλυσίδα σταματά 
μέσα σε 0,15 δευτ. Υψηλή ταχύτητα 
αλυσίδας, για αποτελεσματική και 
ξεκούραστη εργασία. Μπορείτε 
να πιάσετε το αλυσοπρίονο από 
οποιοδήποτε σημείο της  χειρολαβής: 
ιδανικό σε κάθε θέση εργασίας. 
Τα κομμάτια μαλακού πλαστικού 
εξασφαλίζουν βολικό και ασφαλές 
κράτημα. Συμπεριλαμβάνεται λάδι για 
την πρώτη χρήση. Απόδοση: 2000 W. 
Μήκος λάμας: 40 εκ. Ταχύτητα: 15 μ./
δευτ. Βήμα αλυσίδας: 3/8". 
���. 8863

�	������� �	��������� CST 3519-X
Ισχυρό. Γρήγορο τέντωμα αλυσίδας 
χωρίς εργαλεία και βοήθεια: Με μία 
μόνο κίνηση τοποθετείται η λάμα και 
τεντώνει η αλυσίδα. Γρήγορη απενερ-
γοποίηση: Η αλυσίδα σταματάει 
μέσα σε 0,15 δευτ. Υψηλή ταχύτητα 
αλυσίδας για αποτελεσματική και 
ξεκούραστη εργασία. Μπορείτε 
να πιάσετε το αλυσοπρίονο από 
οποιοδήποτε σημείο της χειρολαβής. 
Συμπεριλαμβάνεται λάδι για την 
 πρώτη χρήση. Απόδοση: 1900 W. 
Μήκος λάμας: 35 εκ. Ταχύτητα: 12 μ./
δευτ. Βήμα αλυσίδας: 3/8".
���. 8862

�	������� �	��������� CST 3518
Ανθεκτικό και ισχυρό. Εύχρηστο, με 
άριστη κατανομή βάρους. Τέντωμα 
αλυσίδας χωρίς εργαλεία, με λίγες 
μόνο κινήσεις. Γρήγορη απενεργοποί-
ηση: Η αλυσίδα σταματάει μέσα σε 
0,15 δευτ. Υψηλή ταχύτητα αλυσίδας 
για αποτελεσματική και ξεκούραστη 
εργασία. Μπορείτε να το πιάσετε 
από οποιοδήποτε σημείο της χειρο-
λαβής. Συμπεριλαμβάνεται λάδι για 
την πρώτη χρήση. Απόδοση 1800 W. 
Μήκος λάμας: 35 εκ. Ταχύτητα: 10 μ./
δευτ. Βήμα αλυσίδας: 3/8".
���. 8860

�	��������� Accu CST 2018-Li
Ισχυρό αλυσοπρίονο Accu με ανταλ-
λακτική μπαταρία λιθίου 18 V / 2,6 Ah, 
για αποτελεσματική και ασφαλή ερ-
γασία. Βέλτιστη ταχύτητα αλυσίδας. 
Πολύ ισχυρή μπαταρία: Κόβει εύκολα 
60 κορμούς διαμέτρου 8 εκ. Τέντωμα 
αλυσίδας χωρίς εργαλεία, με λίγες 
μόνο κινήσεις. Γρήγορη απενεργο-
ποίηση: Η αλυσίδα σταματά μέσα σε 
0,15 δευτ. Συμπεριλαμβάνεται λάδι 
για την πρώτη χρήση. Ανταλλακτική 
μπαταρία, κατάλληλη για διάφορα 
εργαλεία. Χαρακτηριστικά μπαταρίας: 
18 V / 2,6 Ah. Μήκος λάμας: 20 εκ. 
Ταχύτητα αλυσίδας: 4 μ./δευτ. Βήμα 
αλυσίδας: 3/8".
���. 8865

����		������ �������� 	�����
18 V / 2.6 Ah
Ισχυρή και αξιόπιστη μπαταρία για το 
αλυσοπρίονο GARDENA Accu καθώς 
και για πολλά από τα προϊόντα 
GARDENA. Επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία λιθίου που δε χρειάζεται 
ιδιαίτερη συντήρηση: πάντα 
έτοιμη για χρήση - μπορεί να 
επαναφορτιστεί οποιαδήποτε στιγμή. 
Ελαφριά 670 γρ. Χαρακτηριστικά: 
18 V / 2,6 Ah.
���. 8835

��������� ���������
Φορτιστής για γρήγορη φόρτιση μπα-
ταρίας, με φωτεινή ένδειξη LED για 
να γνωρίζετε το επίπεδο φόρτισης. 
Κατάλληλος για όλες τις μπαταρίες 
GARDENA 18 V, 25 V, 36 V. Διάρκεια 
φόρτισης: για την μπαταρία των 
18 V 45 λ., των 25 V 90 λ., των 36 V 
60 - 120 λ.
���. 8831
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Απλώς συνδέστε το κάθε εργαλείο στο στυλιάρι 
της επιλογής σας. Πολύ πρακτικό πραγματικά.

� ������ ���������� ��� ��� 
 ��������: GARDENA combisystem

���������������� combisystem

Για σκορπισμένα φύλλα, υπολείμματα 
γρασιδιού και άλλα σκουπίδια του 
κήπου. Πλάτος εργασίας 50 εκ.
���. 3102

������ � �������� ����� 
combisystem
Με σκληρές τρίχες για τον 
 καθαρισμό ακόμη και επίμονης 
 βρωμιάς, χωρίς κόπο. Πλάτος 
 εργασίας 45 εκ.
���. 3620

� ��������� ������ combisystem

Αφαιρεί βρύα, αγριόχορτα και 
 μπερδεμένο γρασίδι. Εργασία χωρίς 
κόπο, με υποστηρικτικό άξονα. 
 Ειδικές λεπίδες από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Πλάτος εργασίας 32 εκ.
���. 3395

����� ���	������� combisystem

Για αναμόχλευση και εξαέρωση του 
χώματος. Πλάτος κοπής 9 εκ.
���. 3166

����� �������� combisystem

Με σκληροποιημένα δοντάκια. 
Αντισκωριακό. Μήκος λάμας 350 χιλ. 
Αντιολισθητική λαβή. Δυνατότητα 
προέκτασης με τις τηλεσκοπικές 
χειρολαβές combisystem.
���. 8750

�	�������� ������ combisystem S

Τριπλή τροχαλία για εξοικονόμηση 
ενέργειας. Αντικολλητικές λεπίδες. 
Με 4,7 μ. ανθεκτικό σκοινί και 
 εύχρηστη λαβή ρυθμιζόμενου ύψους.
���. 304

��������		
���� combisystem

Ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας. 
Μεγάλη σακούλα που πλένεται. 
 Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι,
για κοτσάνια.
���. 3110

��������� ���	���� combisystem 
Alu 150 plus / NEO Alu 130

Για όλα τα εργαλεία combisystem. 
Ιδανικά για να μην κουράζεται 
η μέση σας.
Μήκος 150 εκ. / 130 εκ.
���. 3745 / 3734

�	�����
��� ���	���� 
combisystem
Για όλα τα εργαλεία combisystem. 
Ελαφριά αλλά σταθερά. 
Σε 2 μήκη: 130 εκ. / 150 εκ.
���. 3713 / 3715

��	��� ���	���� 
combisystem
Για όλα τα εργαλεία combisystem. 
Ευρωπαϊκό ξύλο με προδιαγραφές 
FSC. 
Σε τρία μήκη: 130 εκ. / 150 εκ. / 180 εκ.
���. 3723 / 3725 / 3728

��	������� ���	���� 
combisystem
Για όλα τα εργαλεία combisystem. 
Για άνετη εργασία σε ύψος μέχρι 
5 μ. Σε 2 μήκη: 210 – 390 εκ. / 
160 – 290 εκ.
���. 3712 / 3711

���
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Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας.
Ο σωστός συνδυασμός ποιότητας και άνεσης.

� �����	�� ���� �� ������: 
����	��� ����� GARDENA

���������� �	��� 12 	�����

Μεγάλη ακτίνα εκτόξευσης χάρη 
στον τηλεσκοπικό αυλό με το 
μεταλλικό, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 
ψεκασμού. Εύκολος στη χρήση με 
ενσωματωμένη χειρολαβή για μετα-
φορά, μεγάλο άνοιγμα για το γέμισμα 
και θήκη για τον αυλό. Με ένδειξη 
της πίεσης. Χωρητικότητα 12 λίτ.
���. 885

������ ������� �����

Καθιστά τη συλλογή απορριμμάτων 
κήπου εύκολη υπόθεση. Το κάλυμμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φαράσι. 
Το καρότσι μπορεί να μεταφέρει 
γλάστρες ή καφάσια με φρούτα και 
μπουκάλια. Μέγιστο φορτίο 70 κ.
���. 232

���������� ��������� 5 	��.
Με ιμάντα για στήριγμα στον ώμο. 
Ακροφύσιο ψεκασμού με γωνία, 
ρυθμιζόμενου ψεκασμού από πίδακα 
με πίεση μέχρι λεπτή ομίχλη. 
Χωρητικότητα 5 λίτρων. 
���. 875

����� �������� Pepita
Με αντιολισθητική, αδιάβροχη 
 επίστρωση στις παλάμες. 
Μέγεθος 7/S
���. 564

�	������� �������� EH 600/36

Για ισχυρό σκάλισμα συμπαγούς 
χώματος χωρίς κόπο. Αθόρυβο. Με 
4 ειδικά σκληροποιημένα μαχαίρια 
για άνετη διάτρηση του χώματος έως 
18 εκ. βάθος, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. 
600 Watts. Πλάτος εργασίας 36 εκ.
���. 2415

���������� �	����� GH 2000 
Γρήγορος. Εύχρηστος. Ασφαλής. 
2000 Watts. Αυτόματη τροφοδοσία. 
���. 3984

HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Υπ/μα Ηφαίστου 33Α
Βι. Πε. Κορωπίου
19 400 Κορωπί Αττικής
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Τηλ: 210 6620225-6
Fax: 210 6620227
www.husqvarna-consumer.gr
e-mail: info@husqvarna-consumer.gr

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα 
να πραγματοποιήσει αλλαγές 
προς όφελος της τεχνολογικής 
προόδου.


