
BP 3 Garden Set Plus
Záhradné čerpadlo s príslušenstvom,
Vrát. kompletnej sady na pripojenie 
a polievanie
Obj. číslo: 1.645-357.0
Prietok max: (l/h)  3500  
Dopravná výška/tlak max: (m/bar) 40/4
Výška nasávania: (m) 8 
Výkon motora max: (W) 800

BP 3 Home & Garden 
DOMÁCA vodáreň bez zberníka,

sériovo vybavený spätným ventilom 
a ochranou proti chodu na sucho

Obj. číslo: 1.645-353.0
Prietok max: (l/h)  3300  

Dopravná výška/tlak max: (m/bar) 40/4  
Výška nasávania: (m) 8 

Výkon motora max: (W) 800

BP 4 Deep Well 
Ponorné tlakové čerpadlo,integrovaný 
spätný ventil, vrátane 15 m
upevňovacieho lana
Obj. číslo: 1.645-421.0
Prietok max: (l/h) 4600    
Dopravná výška/tlak max: (m/bar) 43/4,3   
Hĺbka ponoru max. (m) 12
Výkon motora max: (W) 700
    

SP 5 Dual
Ponorné čerpadlo 2-v-1, aj na kalovú
vodu aj na čistú vodu
Obj. číslo: 1.645-580.0
Prietok max: (l/h)  9500  
Dopravná výška: (m) 7  
Hĺbka ponoru max. (m) 7  
Zrnitosť max: (mm) 20
Výška zvyšnej vody: (mm) 1 

BP 3 Home
Pohodlná manipulácia

a jednoduchá preprava 
Obj. číslo: 1.645-365.0

Prietok max: (l/h)  3000  
Dopravná výška/tlak max: (m/bar) 36/3,6    

Pracovný tlak (bar): 1,7/2,8    
Nasávacia výška max: (m) 7 
Výkon motora max: (W) 800

Integrovaná nádoba na vyrovnávanie
tlaku: 19 l   
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Štvorcový závlažovač 
OS 5.320 SV 

Zavlažovač na stredne veľké až 
veľké plochy

Obj. číslo: 2.645-135.0
Zavlažovaná plocha 2 bar  20 - 190 m²  

Zavlažovaná plocha 4 bar  30 - 320 m²   
Šírka rozstrekovania (2 bar) (m)  5 - 12  
Šírka rozstrekovania (4 bar) (m)  6 - 16 
Dĺžka rozstrekovania (2 bar) (m)  5 - 16 
Dĺžka rozstrekovania (4 bar) (m)  6 - 20

Regulácia šírky zavlažovania

Mutlifunkčná polievacia 
pištoľ Plus
Ideálne sa hodí na náročné zavlažovanie

Obj. číslo: 2.645-269.0
regulovateľný prietok • otočná rukoväť
 • rozprašovaná hmla • horizontálny plochý 
prúd • bodový prúd • sprcha

Kovová striekacia pištoľ
Premium
Kvalitná a extra robustná kovová striekacia pištoľ 
Premium je koncipovaná na dlhodobý pôžitok zo 
zavlažovania a pohodlne sedí v ruke
Obj. číslo: 2.645-270.0
Hmotnosť: (kg)  0,2  
otočná rukoväť • aretácia na rukoväti • regulovateľný 
prietok • funkcia samovyprázdňovania • prvky
z mäkčeného plastu  

Polievaci tyčový nástavec 
Premium
Všestranné využitie – od zavlažovania pôdy 
až po prácu nad hlavou 
Obj. číslo: 2.645-137.0
• kuželový bodový prúd • nastavenie prietoku 
vody jednou rukou a funkcia zapínania
a vypínania • možnosť pohodlného zavesenia •
6 tvarov rozstrekovaného prúdu   

€ 17,99

€ 25,99 € 45,99

Hadica PrimoFlex® 
(3/4“ - 25m)

Kvalitná záhradná hadica 25 m dlhá s 
odolným výpletom  voči tlaku

Obj. číslo: 2.645-142.0

Prietržný tlak 24 bar

€ 49,99

€ 19,99
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Pečiatka predajcu:

Ceny sú platné od 1.1.2018 do 31.12.2018. Tlačové chyby a omyly sú vyhradené. Obrázky sú ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. 3
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