
akcia trvá od 24.4. do 13.05.2017,
alebo do vypredania zásob

Vaše trendové a praktické domáce potreby

Jarná akciaJarná akcia

0.99 €

1.49 €

1.19 €

3.79 €

1.59 €

5.99 €0.99 € 2.79 €
cena za 1KS:

2,9950 € 

rozmery: 60x16.5x14.5cm, materiál: plast, farby: antracit, hnedá, 
mramorová, terakota

rozmery: 40x16.5x14.5cm, materiál: plast, farby: antracit, hnedá, 
mramorová, terakota

rozmery: 50x16.5x14.5cm, materiál: plast, farby: antracit, hnedá, 
mramorová, terakota

rozmery: 50x16.5x14.5cm / 60x16.5x14.5cm, materiál: plast, farby: hnedá, 
terakota, samozavlažovací systém

rozmery: 40x16.5x4.2cm / 50x16.5x4.2cm / 60x16.5x4.2cm, 
materiál: plast, farby: antracit, hnedá, mramorová, terakota

Truhlík GARDEN 40 cm Truhlík GARDEN 50 cm Truhlík GARDEN 60 cm

Truhlík GARDENFLOR 
samozavlažovací

Miska pod truhlík GARDEN Držiaky na truhlík nastaviteľné 
kovové 2ks
rozmery: 50x16.5x14.5cm, materiál: kov,  farba: antracit, biela, terakota 

1838139961341

319331951348

439531961344

164371643616435

19737
19738

13430

49161

13432

19736
19774

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Český

výrobok 

Český

výrobok Český

výrobok 

50 CM40 CM 50 CM 60 CM 60 CM

16607
5755

16406

7214

16615
13950

1339

13949

16619
13952

736

13951

1.19 €

rozmery: 20x11x9.5cm, materiál: plast, farba: biela, hnedá , terakota rozmery: 40x20x15.5cm, materiál: plast, farba: biela, béžová, terakota rozmery: 60x20x15.5cm, materiál: plast, farba: biela, béžová, terakota 
Truhlík s miskou CLOVER Truhlík s miskou MINI CLOVER Truhlík s miskou CLOVER 

1.49 € 2.99 € 3.99 €

6534

6533

6578

35225 35231

34893 34909

34886
34896

Slovenský 

výrobok

Slovenský 

výrobok Slovenský 

výrobok
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rozmery: Ø25x12cm, materiál: plast, farba: biela, hnedá , terakota rozmery: Ø30x12cm, materiál: plast, farba: biela, hnedá , terakota rozmery: Ø10x26cm, materiál: plast, náhrobná váza s vlisovanou záťažou 
1.5kg, čo zaručuje stabilitu vo veternom počasí,  farba: biela, čierna, 
mramorová, šedá, zlatá 

Náhrobná váza zaťažená Žardiniera Ø25 cm Žardiniera Ø30 cm 

1.79 € 4.29 €
4040040401 40402 40404 40405

3578 3634

3571 3605

3577 3622

1.49 €

Slovenský 

výrobok
Slovenský 

výrobok

Slovenský 

výrobok

rozmery: Ø40x35cm / 40x40x35, materiál: plast,  farba: antracit  materiál: plast, farba: antracitrozmery: 51.5x23x20cm, materiál: plast, farba: antracit

materiál: plast, farba: terakota

rozmery: 20x20x17.2cm, materiál: plast, farba: antracit, hnedá, terakota

materiál: plast, farba: terakota

rozmery: 30x30x25cm, materiál: plast, farba: antracit, hnedá, terakota

materiál: plast, farba: terakota

rozmery: 40x40x33cm, materiál: plast, farba: antracit, hnedá, terakota 

Kvetinový obal WOODY Kvetinový obal RIBBKvetinový obal CAPRI oválny 

Kvetináč VENÉZIA terakota 

Kvetináč QUATTRO 20x20cm 

Kvetináč VENÉZIA terakota 

Kvetináč QUATTRO 30x30cm 

Kvetináč VENÉZIA terakota 

Kvetináč QUATTRO 40x40cm 

13.99 €
2032

16.99 € 17.99 €

2022 337182030 66393
hranatý Ø 40 x 34 CMokrúhly Ø 40 x 30 CM

15.99 € 15.99 €

Český 

výrobok Český 

výrobok Český 

výrobok

Český 

výrobok Český 

výrobok

0.69 €

1.49 € 3.49 € 5.49 €

1.69 € 2.99 €0.39 € 0.89 € 2.19 €0.49 € 0.99 €
Ø 12 CM Ø 18 CM Ø 30 CMØ 14 CM Ø 20 CMØ 16 CM Ø 25 CM Ø 35 CM
6427

12770

12871 1287812849

12729 1273212707 12796 12840

24476 2464524474 2447724475 24238 752
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 rozmery: 40x40x30cm, materiál: plast, farba: antracit, sivá 

 rozmery: 35x35x55cm, materiál: plast, farba: antracit, sivá 

 rozmery: Ø40x42cm, materiál: plast, farba: antracit, sivá 

 rozmery: Ø40x60cm, materiál: plast, farba: antracit, sivá

 rozmery: 40x40x42cm, materiál: plast, farba: antracit, sivá 

Kvetinovy obal STONE

Kvetinovy obal RIBB

Kvetinovy obal RIBB

Kvetinovy obal RIBB

Kvetinovy obal RIBB

17.99 €

24.99 € 28.99 €

18.99 € 19.99 €

1.89 € 2.99 €
10.0 L 5.0 L

22592

substrát na báze rašeliny a kompostova-
nej kôry, obohatený základnými živinami

s píniovou kôrou 

Substrát pre 
izbové rastliny 

Substrát pre 
orchidee

6354

Český 

výrobok

cena za 1L:
0,1890 €

cena za 1L:
0,5980 €

3.29 € 5.99 €

substrát určený na výsev nenáročných druhov rastlín - zeleniny a kvetov

Substrát výsevný 
univerzálny substrát na báze rašeliny s kompostom pre nenáročné použitie

Substrát univerzálny 

1.89 €
cena za 1L:

0,1690 € 
cena za 1L:

0,1990 € 
cena za 1L:

0,1198 € 
cena za 1L:

0,1295 € 
cena za 1L:

0,1198 € 
cena za 1L:

0,1645 € 

substrát na báze rašeliny a kompostovanej kôry, obohatený základnými živinami

Substrát pre pelargónie

10.0 L 20.0 L 50.0 L
7938 7940 38638

cena za 1L:
0,1890 € 

cena za 1L:
0,1445 € 

5.99 €1.69 € 1.99 € 2.89 €2.59 €
10.0 L 10.0 L20.0 L 50.0 L 20.0 L
7860 29917 480607868

66574

66397 66394

33715 3869566399

66396 66395

33714 38696

858

Český 

výrobok

Český 

výrobok

Český 

výrobok

2.99 €

čistá rašelina, kyslá, na vyrovnanie pôdnej reakcie, pre azalky, čučoriedky, 
rododendróny

Rašelina 

919

1.69 €

7877
20.0 L10.0 L

cena za 1L:
0,1690 € 

cena za 1L:
0,1495 € 

Český 

výrobok

obmedzuje rast burín, udržuje vlhosť pôdy, je dôležitým doplnkom celkového 
estetického stvárnenia okrasných záhrad, parkov, átrií

Mulčovacia kôra píniová 

3.99 € 4.99 €
70 L50 L

obmedzuje rast burín, udržuje vlhosť pôdy, je dôležitým doplnkom 
celkového estetického stvárnenia okrasných záhrad, parkov, átrií, atď.

Mulčovacia kôra 

28852 7937

Český 

výrobok

cena za 1L:
0,0798 €

cena za 1L:
0,0712 € 

cena za 1L:
0,2398 € 

cena za 1L:
0,2398 € 

cena za 1L:
0,2331 € 

13.99 €11.99 € 11.99 €
50.0L / 25-40 MM 50.0L / 40-60 MM 60.0L / 10-25 MM

55647 55648 19057
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1.79 € 16.99 €

5.99 €

35.99 €

41700 66658

173

66659

1.49 € 14.99 €

2.99 €1.99 €

1319 66657

66434

0.50 L 5.00 L

HOME

1.00 L 7.00 L

PRO

rozmery: Ø8.5x12x20cm / Ø8.5x12x29cm, materiál: plast   

Rozprašovač Postrekovač tlakový na plece Postrekovač tlakový na chrbát 12.0L

rôzne farby a veľkosti

Záhradné rukavice 
dámske pogumované

50423

38459

6.99 € 1.19 €

rozmery: 11.5x2.5x17.5cm palstový / 11x3x28cm drevenýsúprava obsahuje: hrabličky, úzku a širokú lopatku, materiál: kov, plast 

Kolík na sadenie Záhradné náradie 3-dielne 

38476 38474
drevo / kov plastový

1.49 €

0.25 €0.15 €
13 CM 20 CM

farba: čierna, 1ks

Plastový klinec na záhradné textlie

3492934927

rozmery: +/- 14.5cm, rôzne druhy a farby 

široké využitie pre záhradu, zabrňuje rastu buriny a podporuje rast kvetov 
a zeleniny, rozmer: 1.6x10 m, farba: hnedá

Záhradná netkaná textília 
1.6x10m 

Nožík skladací PROMO 

4.99 €
66660

2.99 €
39898

rozmery: 9.5x8x39 cm, odpudzuje krtkov zvukom a vibráciami každých 
30 sekúnd, cez deň aj noc, solárne napájanie, pokrytie až 700m²

Plašič krtkov solárny vibračný 

9.99 €
2687

4.99 €
48888

objem: 11.0L, materiál: plast, farba: zelená materiál: plast, farba: zelená 

Krhla so sitkom GARDEN Krhla so sitkom RETRO

4.89 €2.49 € 2.99 €
2.00 L 5.00 L 10.00 L

23195 41280 2352

Český 

výrobok

obsahuje: rukavice s protišmy-
kovými terčíkmi a nožnice, farby: 

ružová a zelená 

Záhradný set 
2-dielny 

66435
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6.99 €

3.99 € 9.99 € 11.99 €

4.99 €

3.99 €

Podložka na kolieskach pod kvetinače 

6.99 €

rozmery: Ø35x6.5cm, materiál: kov, farba: sivá

66

9.99 €

rozmery:  Ø40x185cm, materiál: kov, farba: zelená 

Veža na popínavé rastliny

54956

5.99 €

rozmery: 220x100cm, 18 magnetov, upevnenie suchýchmi zipsami a pripínačka-
mi, sieť sa sama po prechode cez ňu uzavrie, uľahčí prechod cez sieť aj domácim
miláčikom

Sieť proti hmyzu na dvere magnetická

38466

POZNÁTE
Z TV !

rozmery: +/-69cm, 1xLED, farebné svetlo - svetelný preliv, 
tvar: motýľ, kolibrík, vážka 

rozmer: 70cm, 1xLED, studené biele svetlo, materiál: nehrdzavejúca oceľ / plast 

Solárne svetlo záhradné stĺpik 
1xLED nerezový 

Solárna záhradná svietiaca dekorácia 
na paličke 1xLED 

3.59 €3.59 €

2701

2694

270339777

66444

41626 66409 66411

66445

66306

rozmery: 10.5x7x12cm, 1xLED studené biele svetlo, materiál: polyrezin / plast 

rozmery: Ø7.5x56cm, materiál: nehrdzavejúca oceľ / plast, 2xLED, teplé 
žlté svetlo 

rozmery: 11x11x38cm, funguje na batérie 3xAA, batérie nie sú súčasťou 
balenia, farebné svetlo 

ozmery: Ø9x59cm, materiál: plast, 1xLED, studené biele svetlo 

rozmery: 20x10x22cm, materiál: polyrezin,1xLED, studené biele svetlo rozmery:20x9x21cm, materiál: polyrezin,1xLED, studené biele svetlo rozmery: 14x12x26.5cm, materiál: polyrezin,1xLED, farebné svetlo 

Solárne svetlo záhradné 1xLED Solárne svetlo záhradné 
stĺpik 2xLED nerezový 

Visiaca svietiaca dekorácia 3xLED 

Solárne svetlo záhradné stĺpik s teplomerom 

Solárne svetlo záhradné 1xLED Solárne svetlo záhradné 1xLED Solárne svetlo záhradné 1xLED

4.59 €
2720
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rozmery: 10x10x65cm, materiál: plech / plast, rôzne druhy a farby, vhodné na 
zapichovanie do truhlíkov, kvetináčov, trávnatých a skalkových plôch

rozmery: 7x5x70cm, materiál: plech / plast, rôzne druhy a farby, vhodné na 
zapichovanie do truhlíkov, kvetináčov, trávnatých a skalkových plôch

Záhradná dekorácia Záhradná dekorácia 

1.99 €

2.49 €

6.99 €

12.99 € 6.59 €

1.99 €
15498 33815

rozmery: 10x9x38cm, materiál: plast / kov

rozmery: 12.5x8x70cm, materiál: plech / plast, rôzne druhy a farby, vhodné na 
zapichovanie do truhlíkov, kvetináčov, trávnatých a skalkových plôch 

rozmery: 13.5x32x20.5cm, materiál: plech, rôzne farby 

rozmery: 19x19x38cm, materiál: plast, výrobok v životnej veľkosti, po umiestnení 
na balkón / plot svojim zjavom odplašuje holuby a vtáky, kývajúca sa hlava 

rozmery:  58.5x41x11cm, materiál: plast, výrobok v životnej veľkosti, po umiest-
není na balkón / plot svojim zjavom odplašuje holuby a vtáky

rozmery: 15x17x60cm, materiál: plech / plast, rôzne farby, vhodné na zapichova-
nie do truhlíkov, kvetináčov, trávnatých a skalkových plôch

Záhradná dekorácia

Záhradná dekorácia

Záhradná dekorácia krhlička 

Plašič na škodcov - sova Plašič na škodcov - vrana závesná

Záhradná dekorácia

1.99 €
14012

rozmery: 12x5x62cm, materiál: kov 

Záhradná dekorácia zvieratko 
veterný mlyn

2.59 € 2.49 €
39852 1549633811

52527

54518 38951

rôzne druhy: korytnačka, slimák, žaba

Záhradná dekorácia

32658 34465 
17x8x13 CM

kreamika
22x15x15 CM

polyrezin

6.59 €3.59 €

rozmery: 14x23x42.5cm, materiál: plast, výrobok v životnej veľkosti, po umiest-
není na balkón / plot svojim zjavom odplašuje holuby a vtáky

rozmery: 19x19x41cm, materiál: plast, výrobok v životnej veľkosti, po umiestne-
ní na balkón / plot svojim zjavom odplašuje holuby a vtáky

Plašič na škodcov - vrana

Plašič na škodcov - sova 

15528

17240

11.99 €

3.99 €
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rozmery: 1.7x1.7x10cm, 4xLED studené biele svetlo, vrátane karabíny a batérií 
4xAG13

rôzne motívy rozprávok: Frozen, Mimions, Smurfs 

v praktickom plastovom vedierku v praktickom plastovom vedierku

Kriedy na chodníky 6ks

Baterka svietiaca 4xLED klúčenka Lopta Ø23cm 

Kriedy na chodníky 15ks Kriedy na chodníky 20ks 

0.79 €

2.49 € 3.59 €

1.99 € 2.59 €
66456

55975
66400

42833

66401

50391 66316

rozmery: 87x76x19cm, materiál: plast , 2ks=pieskovisko+veko

cena za 1 KS:
9,9950 € 

cena za 1 KS:
0,1316 € 

cena za 1 KS:
0,1326 € 

cena za 1 KS:
0,1295 € 

Pieskovisko MUŠLA 2ks 

19.99 €
32165

rozmery: 50x50x45cm, materiál: plast, skladací - odnímateľné nohy rozmery: 29x29x41.5cm, materiál: plast, rôzne farby rozmery: 37x40x60cm, materiál: plast, rôzne farby, perforácia čísel na operadle

rozmery: 37x40x60cm, materiál: plast, rôzne farby, rôzne farby a tvary ovocia 
na operadle 

rozmery: 37x40x60cm, materiál: plast, rôzne farby, perforácia srdiečok na operadle rozmery: 37x40x60cm, materiál: plast, rôzne farby, perforácia písmenok na 
operadle 

Detský stolík LULU Detská stolička s obrázkom Detská stolička ČÍSLA 

Detská stolička OVOCIEDetská stolička SRDIEČKA Detská stolička ABECEDA 

9.99 € 5.99 € 6.99 €

8.99 €6.99 €6.99 €

18841

34845

34844

43478

89264

89265

89262

89263

89260

89257 89252 89248

89261

89254 89253 89249

89258

89255 89250 89246

89259

89256 89251 89247
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rozmery: stôl: 75x75x82cm / stolička: 58x52x83cm, farba: biela, 
materiál: plast / hliník, imitácia ratanu 

rozmery: 58x52x84cm, materiál: plast / hliníkové nohy, imitácia ratanu, farby: 
biela, krémová, okrová, hnedá

rozmery: 43x51x87cm, materiál: plast, imitácia ratanu, farby: biela, krémová, 
okrová, hnedá 

rozmery: 56x58x88cm, materiál: plast / hliníkové nohy, imitácia ratanu, farby: 
biela, krémová, okrová, hnedá 

rozmery: 75x75x73cm, materiál: plast, imitácia ratanu, farby: biela, krémová, 
okrová, hnedá 

rozmery: stôl: 75x75x82cm / stolička: 58x52x83cm, farba: krémová, 
materiál: plast / hliník, imitácia ratanu 

rozmery: stôl: 75x75x82cm / stolička: 56x58x88cm, farba: hnedá, 
materiál: plast / hliník, imitácia ratanu

rozmery: 61x170x95cm, materiál: kov / texalin, farba: sivá, nosnosť: 110kg 

rozmery: 81x70x195cm, materiál: polyratan / hliník, farba: hnedá, konštruk-
cia z ľahkých hliníkových profilov 20x20mm s hrúbkou 1.2mm, nosnosť: 
110kg 

rozmery: 103x220x105cm, materiál: kov / texalin, farba: sivá, nosnosť: 110kg rozmery: 294x185x168cm, materiál: oceľ / textil / polyester, farba: čierna / 
oranžová, nosnosť 300kg,  konštrukcia oceľ Ø40mm, hrúbka 2mm

Záhradný nábytok 5d BELLA

Záhradná stolička BELLA RATAN Záhradná stolička DALIA RATAN Záhradná stolička LUX RATAN 

Záhradný stôl LUX RATAN Záhradný nábytok 5d BELLA

Záhradný nábytok 5d LUX Lehátko preklápacie 

Záhradné lehátko LAURA      Zahradná posteľ LUX Hojdačka pre 2 osoby ŽANETA    

175.99 €

35.49 €

44.99 €

36.99 € 39.99 €

175.99 €

199.99 €

44149 44150

44151

rozmery: 188x55x24cm, kovová konštrukcia Ø trubky 1.8cm, nosnosť: do 
110kg, farby: oranžová a modrá, skladateľné na rozmer: 73x13.5x61cm 

Lehátko so strieškou PARASOLE

34.99 €19.99 €

99.99 € 149.99 € 399.99 €

3629322681

32043 55053 54865

55012 55016

5501756430

54764

54765 54766

54767 54793

54794 55822

54792

56431

56433 55000

56432
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súprava obsahuje: 2x kreslo 60x84x61cm, 1x dvojkreslo 106x84x61cm,1x stôl 
80x39x48cm, materiál: kovová konštrukcia s práškovou farbou a polyratan, 
farba: hnedá

súprava obsahuje: 4x kreslo 54x74x54cm, 4x taburet 50x44x46cm,1x stôl 
111x74x111cm, materiál: kovová konštrukcia s práškovou farbou a polyratan, 
farba: hnedá

súprava obsahuje: 2x kreslo 58x72x61cm, 1x dvojkreslo 106x72x61cm,1x stôl 
75x37x40cm, materiál: kovová konštrukcia s práškovou farbou a polyratan, 
farba: hnedá

Záhradný nábytok KLAUDIA 9-dielnyZáhradný nábytok ESTER 4-dielny Záhradný nábytok KLÁRA 4-dielny 

219.99 €189.99 €

69.99 € 299.99 €

299.00 €

45.99 €

449.99 €
5475954757

38658 38659

16604

3866238661

54760

rozmery: stôl: 90x60x72cm / stolička: 38x50x80cm, farba: prírodná, materiál: aká-
ciové drevo, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu, vysoká 
tvrdosť, odolnosť voči hmyzu dodávajú drevu kvalitu a pevnosť 

rozmery: 60x100x70cm, farba: prírodná, materiál: akáciové drevo, vysoká 
odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu, vysoká tvrdosť, odolnosť 
voči hmyzu

rozmery stola: 120x74x70cm, rozmery: kresla: 60x57x90cm, rozmery dvojkresla: 
110x57x90cm  farba: prírodná, materiál: akáciové drevo, vysoká odolnosť voči 
poveternostným vplyvom a starnutiu, vysoká tvrdosť, odolnosť voči hmyzu

rozmery: 95x95x180cm, farba: biela, čierna, hnedá, materiál: oceľ / polyratan, 
nosnosť: 110kg 

Záhradný nábytok 3d balkónový skladacíKreslo húpacie Záhradný nábytok 4-dielny

Zavesne kreslo WICKER polyratan hnedé   

119.99 €
38657

rozmery: 95x95x180cm, farba: biela, čierna, hnedá, 
materiál: oceľ /  polyratan, nosnosť do 110kg 

rozmery: 95x95x180cm, farba: biela, čierna, hnedá, 
materiál: oceľ /  polyratan, nosnosť do 110kg 

Závesné relaxačné kreslo WICKY Závesné relaxačné kreslo WICKY

299.00 € 299.00 €
3860838607

rozmery: 185x77x195cm, farba: čierna, sivá, materiál: oceľ /  texalin, 
nosnosť do 110kg 

rozmery: 185x77x195cm, farba: čierna, sivá, materiál: oceľ /  texalin, 
nosnosť do 110kg 

rozmery hranatý: 50x50x55cm, okrúhly: Ø50x60cm, materiál: bambusové 
drevo

Závesné ležadlo STEEL so strieškou Závesné ležadlo STEEL so strieškou Skladací stôl BAMBUS 

239.99 € 239.99 €
3857438573
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jednoduché zapálenie dreveného uhlia, brikiet a dreva bez použitia papiera,
praktický bezpečnostný ventil s nálievkou, objem: 1.0L

Podpalovač tekutý 1.00L 

2.99 €
3850

nedymia, sú ľahko zapáliteľné pomocou tekutého podpaľovača, minimálne 
množstvo popoľa

vhodné pre všetky typy záhradných grilov a krbov 

cena za 1 KG:
1,1450 € 

cena za 1 KG:
1,0760 € 

cena za 1 KS:
1,9966 € 

Brikety na grilovanie 2.00kg Drevené uhlie na grilovanie 2,5 kg

2.29 €
1733221219

2.69 €

obsahuje citronelu ktorá odpudzuje komárov 

Vonné tyčinky CITRONELA so stojanom 

1.69 €4.99 € 5.99 €
5425420063 22676

materiál: pochrómovaný kov

rozmery: 21x2x35cm rozmer: Ø6x65cm, materiál: bambus / plech

cena za 1 KS:
0,2316 € 

Grilovacie ihlice 30cm 6ks

Grilovacia rukavica koženná Zapichovacie fakle BAMBUS 3ks 

41265

1.39 €

materiál: pochrómovaný kov / drevo

cena za 1 KS:
0,3725 € 

Grilovacie ihlice 38cm 4ks

25659

1.49 €

obsahuje: 1x dávkovač na kečup, 1x dávkovač na horčicu, 2x plastový košík, 
10x servítok  

BBQ sada 14-dielna

4.99 €
54514

materiál: pochrómovaný kov, rozmery: 10x1x42cm 

Grilovacia mriežka na rybu 

1.49 €
38496

materiál: pochrómovaný kov, rozmery: 30x1x30cmrozmery: 6x1.5x24 až 85cm, materiál: chróm / soft grip úchyt

Grilovacia mriežka Vidlica grilovacia teleskopická

2.59 €1.99 €
356966431
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jednorázové alumíniové grilovacie tácky obdĺžnikové: 34x23x2.5cm

cena za 1 KS:
0,3345 € 

Grilovacie tácky sada 4ks

1.39 €
31619

materiál: nehrdzavejúca oceľ / plast 

Príbor steakový 

6.59 €
1202

súprava obsahuje: 1x kliešte, 1x obracačka, 1x vidlička, rozmery: 38cm, 
materiál: pochrómovaný kov / drevo 

rozmery: Ø75.5x58cm, materiál: oceľ, farba: čierna, súčasťou ohniska je aj sieťovaný 
kovový kryt a kutáč 

rozmery: 7x1x20cm, materiál: drevo / kov, rôzne humorné nápisy 

celkové rozmery: 42x42x69.5 cm, výška roštu: 62cm, lakované oceľové ohnisko: 
36x36cm, chrómovaná mriežka: 34.5x34.5cm, prenosný a ľahko zostaviteľý    

celkové rozmery: 61.5x39x77cm, výška roštu: 64cm, liatinové ohnisko: 52.5 
x30cm, chrómovaná mriežka 49x28cm, lakovaný oceľový plech s nastaviteľnou 
výškou roštu, dlhá životnosť  

celkové rozmery: 101x49x98cm, výška roštu: 82.5cm, lakované oceľové ohnisko: 
54x38cm, chromovaná mriežka: 50.5x34.5cm, 2 samostatne nastaviteľné horáky: 
5.3 kW, zapalovanie: piezo, stabilný a robustný podvozok s bočnými policami, 
čelným krytom, spodnou policou s otvormi na fľaše,  poličkou na korenie, háčiky 
na grilovacie náradie sú súčasťou balenia   

celkové rozmery: 54x64x89cm, výška roštu: 88cm, smaltované oceľové ohnisko: 
Ø43cm, chrómovaná mriežka: Ø41cm, smaltované oceľové veko s reguláciou 
vzduchu, systém ashpan na popoľ 

celkové rozmery: 64x78x88.5cm, výška roštu: 75.5cm, liatinové ohnisko: 52 x37.5cm, 
chromovaná mriežka 50.5x33cm, lakovaný oceľový plech s nastaviteľnou výškou 
roštu, integrovaný systém TURBOMAGIC zaručuje rozpálenie do 12 minút, stabil-
ný a robustný podvozok, drevenná doska a plechová polica s držiakmy na fľaše, 
háčiky na grilovacie náradie sú súčasťou balenia, dlhá životnosť 

celkové rozmery: 84.5x45x79.5cm, výška roštu: 67cm, lakované oceľové ohnisko: 
52x30cm, chrómovaná mriežka: 49x28cm, lakový oceľový plech s nastaviteľnou 
výškou roštu, stabilný a robustný podvozok s bočnou a spodnou policou

celkové rozmery: 66.5x63x84.5cm, výška roštu: 71cm, liatinové ohnisko: 52x37.5cm, 
chromovaná miežka 50.5x33cm, lakovaný oceľový plech s nastaviteľnou výškou 
roštu, stabilný a robustný podvozok, háčiky na grilovacie náradie sú súčasťou 
balenia, dlhá životnosť 

Grilovacie náradie BBQ 3-dielne Ohnisko oceľové BBQ s krytom

Otvárak korunkových úzáverov BEER

Oceľový gril PICNIC

Liatinový gril TIKAL

Plynový oceľový gril XALAPA 2-horáky 

Oceľový gril HASTINGS

Liatinový gril BORNEO

Oceľový gril MILANO 

Liatinový gril KOS

1.99 € 59.99 € 34.99 €

1.99 €

64.99 €56.99 €43.99 €

76.99 € 148.99 € 187.99 €

8369 35222 70201

66617

702137020770204

70214 70217 70240
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