
JEDNODRUHOVÁ KOŘENÍ

Anýz
Kořeněná chuť podobná lékořici.
Do zavařenin, kompotů, při výrobě lihovin a 
také do pečení různých chlebů a cukrovinek.

mletý 100 g – 39,–
celý 50 g – 29,–

Bazalka
K pokrmům připravovaným z rajčat, ideálně 
ve spojení s česnekem a olivovým olejem – 
typická pro italskou kuchyni.

100 g – 39,– / 500 g – 109,–

Bobkový list
Do polévek, kyselých jídel – k pečení masa a 
zvláště zvěřiny, nakládání masa, okurek, hub.

10 g – 19,– / 100 g – 99,–

Badyán celý
Vůni má podobnou anýzu, příjemnou 
kořenně nasládlou a jemnější chuť než 
skutečný anýz.
Do pečiva, perníků, do hruškových a jableč-
ných kompotů a povidel i svařeného vína.

20 g – 29,– 

Česnek granule, mletý
Granulovaný je stále po ruce – pod masa, 
zeleninu, do luštěninových jídel, bramboro-
vých placek atd..

100 g – 59,– / 500 g – 299,–

Česnek plátky
Sušený je stále po ruce – pod masa, 
zeleninu, do luštěninových jídel, 
bramborových placek atd.

100 g – 59,–

Hlíva sušená
Všestranné použití – do polévek, omáček, 
nádivek, salátů, do masových i zeleninových 
pokrmů.

30 g – 49,– / 100 g – 139,–

Hřebíček celý, mletý
Do šunky, hovězího masa, omáček, 
zeleninových jídel, rýže – do marinád. 
Vhodný také do perníčků, vánočního cukroví 
či svařeného vína.

50 g – 59,–

Chilli mleté 100 g – 29,–
Do všech pokrmů, kterým potřebujeme dodat správný 
říz.

Chilli papričky 20 g – 25,–
Do všech pokrmů, kterým potřebujeme dodat 
správný říz.

10 g – 49,–

Jalovec
Ke skopovému masu a zvěřině, do kysaného 
zelí.

20 g – 19,– / 100 g – 49,–

Kmín
Ke kořenění brambor, do zelí, polévek 
a omáček – k rybám, pečení masa, ke 
konzervaci.

 mletý, drcený
100 g – 29,– / 500 g – 119,–

celý 
100 g – 19,– / 500 g – 79,–/1 kg – 119,– 

Kmín římský celý
Do nakládané zeleniny, zelí, omáček a 
dušených mas.

50 g – 29,–

Kopr sušený
Pro dochucení a doladění chuti pokrmů a 
dalších potravin, např. masných výrobků. 
Kopr je vynikající v kombinaci s kořenovou 
zeleninou, zelím, květákem a okurkami.

50 g – 29,–

Koriandr celý
Pod maso, ke grilování, a nakládaní hub a 
zeleniny, také do těst na pečení chleba.

30 g – 25,–

Kurkuma mletá
Do rýžových pokrmů a omáček, do brambor, 
těstovin, pečiva.

50 g – 29,– / 250 g – 79,–

Libeček (nať)
Dodává jídlům aromatický masovou chuť.
Převážně do polévek vývarového 
charakteru.

Zázvor
Nezbytná součást indické a čínské kuchyně, 
do limonád, guláše i pečených mas.

50 g – 35,–

Majoránka
Do těžce stravitelných jídel – do omáček, du-
šených mas, paštik, uzenin, vaječných jídel, 
k rybám, do bramboráků, luštěnin.

50 g –19,– / 500 g – 129,–

Muškátový ořech
Zjemňuje bramborové a zeleninové pokrmy 
– do ragú a jídel se zapečeným sýrem 
jako lasagne.

mletý 20 g – 39,– / celý 2 ks– 39,–

Nové koření celé, mleté
K marinování a nakládání ryb, vepřového 
i hovězího masa – do omáček a polévek.
Do koláčů a cukrovinek - chutí připomíná 
skořici, muškát a hřebíček.

50 g – 29,– / 500 g – 179,–

Paprika maďarská 
sladká exklusive
(baleno v ČR)
Maďarská nejkvalitnější paprika.
Intenzivní červená barva! ASTA 160.

100 g – 45,– / 500 g – 169,–

Paprika pálivá
Španělská paprika k dochucení a provonění 
všech pikantních pokrmů. ASTA 80.

100 g – 29,– / 500 g – 109,–

Paprika uzená
Je dobrou přísadou k dochucení a dobarvení 
jídel, do omáček, uzenin, sýrů, polévek. Svou 
vůní dodá jídlům nádech uzení.

100 g – 45,– / 500 g – 159,–

Pepř černý celý, mletý
K dochucení všech pokrmů i polévek.

celý – 100 g – 79,– / 500 g – 349,– 
mletý – 100 g – 49,– / 500 g – 199,–

Pepř barevný celý

bílý 30 g – 39,–
růžový 20 g – 39,–
zelený 30 g – 39,–

mix barev 30 g – 39,–
mix barev 100 g – 109,–

Skořice celá
Do silně kořeněných masových jídel – 
vynikající také pod jehněčí.

50 g – 39,– / 250 g – 109,–

Máta peprná
Do omáček, při přípravě jehněčího masa či zeleniny.

50 g – 25,–
Oregano
Využití v italské kuchyni – do pečených mas, kar-
banátků, zeleninových salátů.

50 g – 29,–

Skořice mletá
Do sladkých jídel, kompotů, pudinků, 
vánočního cukroví – do čaje i svařeného 
vína.

100 g – 39,– / 500 g – 129,–

Cibule restovaná
Do omáček, polévek, dušených pokrmů.

100 g – 39,–

Česneková pasta
Česnek, 10% sůl.

720 ml – 139,–

Dýňové semínko 
loupané
K pražení, při přípravě různých druhů pečiva, 
přírodní zdroj zinku.
Olejnatá semena.

250 g – 49,– / 1 kg – 149,–

Hořčice bílá celá
Přísada nakládání zeleniny, do salátů 
i masitých pokrmů.
Ostré aroma a řízná chuť.

200 g – 19,– / 500 g – 49,–

Fenykl mletý 50 g – 29,–
Šalvěj mletá 30 g – 29,–
Medvědí česnek 20 g – 39,–
Sezamové semínko 100 g – 25,–

500 g – 49,–
Kardamon celý 20 g – 39,–

Tymián
Do tučných jídel (usnadňuje trávení), do omáček, 
mas, sýrů, těstovin, luštěnin.

20 g – 15,–

Šafrán
Do moučníků, sušenek, pokrmů z masa, rýže a zeleniny.

sklenička 0,25g – 109,–

Lněné semínko 
K pražení a přípravě různých druhů pečiva.

250 g – 19,–
1 kg – 49,–

Chia semínka 
250 g – 39,–
1 kg – 119,–

Chilli Habanero

NOVINKY
Chlebové koření
Pro přípravu domácího chleba a pečiva bez 
lepku. Koriandr, fenykl, anýz, kmín.

100 g – 29,–50 g – 39,–100 g – 49,–

Paela
Určena k přípravě tradiční španělské Paely, také do 
masových směsí, pokrmů z ryb, rizot, zapečených 
těstovin, polévek a omáček.
Paprika sladká, kurkuma, paprika drcená, petržel, 
cibule, česnek, pepř bílý, chilli.

Piri piri
Mírně ostrá směs na pečená a rožněná 
masa či po smíchání s olejem použití jako 
marináda.
Sůl 29 %, cibule, chilli, česne, paprika, pepř 
černý a zelený, petržel, medvědí česnek.
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ZÁKLADNÍ NÁŘADÍ (při objednávce prosím uveďte kód zboží)

Gola sada 45 ks
– kvalitní sada i pro profesionální 

použití
– chromvanadiová ocel
– hroty bitů ze slitiny oceli S2
– ráčny mají jemné dělení 72 zubů

Kleště kombinačky 
200 mm
– ergonomická rukojeť
– antikorozní úprava

Nůžky Profi na větve 
teleskopické
– převodové s teleskopickými rameny
– délka 640–970 mm
– na tvrdé a suché větve do Ø 40 mm

Pila na kov 300 mm
– kovový rám
– 300 mm ocelový plátek s kalenými zuby
– kovový šroub pro rychlou výměnu plátku

Lopata standard
– rozměr 240 x 290 mm
– kolínková buková násada

Provázek na trnu 50 m
– zednický provázek s navíječem 50 m
– praktická rukojeť s otáčivou cívkou
– možnost aretace

Sada očkoploché klíče 
8 ks
–  nástrčné očkoploché klíče z kované 

chromvanadiové oceli
– povrchově upraveno matným 

tvrdochromem

– z chromvanadiové oceli
– 3x plochý šroubovák (5, 6, 8 mm)
– 3x křížový šroubovák (1, 2, 3 mm)
– zakončení šestihraného dříku lze použít 

jako úderovou plochu nebo pro povolování 
a utahování pomocí klíče

– z chromvanadiové oceli s esovitým tvarem 
čelistí

– drážkované čelisti se zuby proti směru otáčení
– rychlé a jednoduché nastavení rozteče
– max. rozsah čelistí 55 mm

Kleště Rabitové 220 cm 
s gumou
– čelní štípací kleště
– broušené čelisti
– poplastované protiskluzné rukojeti

Nůžky Profi na větve 
75cm oblé
– převodové, délka 750 mm
– na tvrdé a suché větve do Ø 40 mm
– ergonomicky tvarované rukojeti

Prořezávací pila 300 mm
– rukojeť
– trojbroušené zuby
– tvrdost: 47–52HRC
– ozubení: 5TPI

Rýč černý s násadou T
– rozměr 190 x 300 mm
– T buková násada, 90 cm

Sada štětců 5 ks
– hobby štětce s plastovou rukojetí

Sada profi Imbus/Torx
– nejpoužívanější rozměry imbusů 

z chromvanadiové oceli, tvrzené v celé délce
– v praktickém zavíracím pouzdře

Stavitelný klíč 300 mm
– stavitelný klíč 300 mm 12“

Upínací guma 
nastavitelná
–  upínací lano s možností nastavení délky
–  plastové háčky na obou koncích
–  lze stavit do různých délek dle potřeby
–  průměr gumy 8 mm
–  max. délka 120 cm, 2 ks v balení

Kladivo
– sklolaminátová násada tlumí nárazy
– protiskluzová úprava rukojeti
– kovaná hlava je z kvalitní uhlíkové oceli

Kleště Siko s tlačítkem 
300 mm
– z kalené chromvanadiové oceli
– nastavení požadované rozteče jednou rukou
– odolný a přesný aretační mechanismus
– čelisti s broušenými zuby
– posuvná protiskluzová rukojeť

Oblouková pila 450
– pilový list z kvalitní oceli s kalenými zuby
– ochranná rukojeť chrání ruku před poraněním
– jednoduché upevnění pilového listu pro 

snadnou výměnu

Krumpáč kovaný 2,5 kg 
s násadou
– tvrdost krumpáče 35–40 HRC
– buková násada

Bukové násady
na lopatu rovná 130 cm – 61201
na lopatu/vidle kolínko – 61200
na rycí vidle úzká – 61209
na železné hrábě 1,6 m – 61184

Sada elektro 
šroubováků 6 ks
– nejpoužívanější typy šroubováků + 

zkoušečka s certifikaci elektro VDE 1000 V, 
IEC/EN 60900-2004

– kovový dřík z chromvanadiové oceli
– kalený magnetický hrot

–  pevný nasazovací stojánek
–  přesné ovládání a rychlý ohřev
–  použití tavných tyčinek 11,2/7,2 mm
–  doba předehřátí 3–5/5–8 minut
–  tok lepidla 14–16/6–8 gramů za minutu

Upínací gumy 200 cm 
x 10 mm, 2 ks
–  elastické gumové popruhy
–  zakončené oboustranně háky
–  k uchycování zavazadel atd

Nůžky na plech rovné
– čelisti z chromvanadiové ocel
– převodový mechanismus pro usnadnění 

námahy
– plastová ochrana rukojeti

Ocaska 400 mm
– ABS rukojeť s měkčenou TPR gumou
– kalené trojbroušené zuby
– tvrdost: 47-52HRC
– ozubení: 7TPI
– rukojeť umožnuje vyznačit úhly 45 a 90

Lopata srdcovka
– rozměr 240 x 280 mm
– kolínková buková násada

Sada očkoplochých 
klíčů 25 ks 6–32 mm
– nástrčné očkoploché klíče z kované 

chromvanadiové oceli
– povrchově upraveno matným 

tvrdochromem

Sada šroubováků 6 ks
– kovový dřík z chromvanadiové oceli
– kalený magnetický hrot
– 3 x 75,5 x 100,6 x 150; + PH0,PH1PH2

Vázací drát 30 m
–  k přichycení pletiva k napínacím 

drátům
–  výroba dekorací, zahradní práce

17233 – 699 Kč

17003 – 119 Kč

45003 – 359 Kč

24102 – 139 Kč

61051 – 139 Kč

38899 – 59 Kč

17528 – 219 Kč

18423 – 259 Kč

17068 – 299 Kč

17019 – 89 Kč

45000 – 359 Kč

24152 – 89 Kč

oblý 61098 – 139 Kč
špičatý 61097 – 139 Kč

52071 – 90 Kč

17202 – 199 Kč

51013 – 55 Kč

19023 –     300 g – 109 Kč
19025 –     500 g – 129 Kč
19030 – 1 000 g – 179 Kč 
19036 – 4 000 g – 589 Kč

17062 – 239 Kč

24141 – 119 Kč

61042 – 189 Kč

99 Kč

18410 – 229 Kč

Torx T10-T50 9 ks/18497 – 119 Kč
1,5–10 mm 9 ks/18496 – 119 Kč

velká 60 W / 89973 – 179 Kč
malá 15 W / 89970 – 139 Kč

51004 – 55 Kč

17111 – 129 Kč

24144 – 139 Kč

černá kalená / 61088 – 139 Kč
lakovaná / 61050 – 139 Kč

17534 – 1 099 Kč 18403 – 199 Kč

0,6 mm, pozinkovaný / 42203 – 25Kč
0,9 mm, zelený / 42202 – 25 Kč

Tavné tyčinky
–  na PVC, plasty, dřevo, korek, kov, sklo, 

textilie apod. 
–  tyčinky s vysokou lepivostí
–  lepený spoj odolný vlhku i vodě

velké 11,2 mm 10 ks / 89985 – 59 Kč
malé 7,2 mm 12 ks / 89980 – 29Kč

Kleště štípací 180 mm
– ergonomická rukojeť
– antikorozní úprava

boční štípací 17005 – 109Kč
čelní štípací 17016 –   89 Kč

Plastové Hrábě 150cm/ 
23 lamel
– pro hrabání listí, trávy nebo plsti po 

vertikutaci
– 23 plastových zubů (lamel)
– dřevěná násada

45322 – 109 Kč

Tavná pistole velkáSada úderových šroubováků 6 ks

Hasák 1,5“ 420 mm

Hrablo na sníh B&D
– ergonomický úchop
– šířka 55 cm
– výška včetně násady 147 cm

699,– 299 Kč

Lopata klasická B&D
– z temperované oceli
– s pevnou sklolaminátovou násadou
– komfortní rukojeť
– celková délka 147 cm

599,– 249 Kč
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velikost hlíz vzrůst rostlin (cm) měsíce kvetení k řezu balkónové/do nádob vonící

Narcisy žluté

26 ks597266

10/11

40

5



119 Kč

∅ 22 cm 59,–  ∅ 30 cm 99,–

Košík 
na cibuloviny
– baleno po 5ks

– k sázení a skladování cibulovin
– současně ochrana proti 

hlodavcům

Řebčíky  oranžové

1 ks504011

20/22

80

4

99 Kč

Řebčíky žluté

1 ks502314

20/22

80

4–5

139 Kč

Krokusy bílé

15 ks503694

5/+

8

2–3



69 Kč

Krokusy – směs

15 ks503946

8/9

10

3–4



79 Kč

Trubkovité lilie 
bílá

2 ks507432

16/18

120

7–9





79 Kč

Lilie trubkovité 
žluté

2 ks507449

16/18

110

6–7





119 Kč

Amaryllis žíhaný

1 ks506404

24/26

40

12–2

139 Kč

Krokusy modré 
s bílým okrajem

20 ks

5/+

8

2–3



79 Kč502253

Hyacinty červené

3 ks

16/17

20

3–4





79 Kč500419

Lilie   žlutá

2 ks

16/18

100

7–9



69 Kč507067

Lilie bílá

1 ks

20/+

90

6–7





139 Kč504899

Amaryllis
lososový

1 ks

24/26

40

12–2

139 Kč506367

Hyacinty  směs

3 ks

16/17

20

3–4





69 Kč500037

Lilie růžovo-
červená

2 ks

16/17

90

7–9





79 Kč507203

Amaryllis bílý

1 ks

24/26

40

12–2

139 Kč506381

Krokusy směs

20 ks

5/+

8

2–3



69 Kč503793

Krokusy žluté

12 ks

5/+

8

2–3



69 Kč503656

Hyacinty  tmavě 
modré

3 ks

16/17

20

3–4





69 Kč500020

Lilie tygří červená

2 ks

16/18

120

6–7





79 Kč507272

Lilie  
purpurovočervená  

2 ks

16/18

140

7–9





99 Kč507210

Amaryllis
tmavě červený

1 ks

24/26

40

12–2

139 Kč506305

Amaryllis plnokvětý 
červenobílý

24/26

40

12–2

199 Kč

Řebčíky červené

504073

20/22

80

4

99 Kč1 ks

Krokusy  fialové  5/+

8

2–3



59 Kč503748 20 ks

Smetanovo-bílé

5 ks502420

12/14

35

4–5







59 Kč

Žluté, oranžová 
koruna

5 ks505591

12/14

40

4



69 Kč

Petrklíčově žluté

5 ks502437

12/14

35

4–5







59 Kč

Bílé, oranžová 
koruna

5 ks505490

12/14

35

4–5







69 Kč

Žlutá plná zřasená 
koruna

5 ks505292

12/14

40

4–5



119 Kč

Plnokvěté žluté

5 ks502451

12/14

40

3–4



59 Kč

Plnokvětá směs

20 ks508927

12/14

40

4



159 Kč

Žluté

5 ks502413

12/14

40

3–4



59 Kč

Orchideovité směs

5 ks505957

12/14

40

4



59 Kč

Krokusy modré 
a bílé

15 ks503885

8/9

10

3–4



99 Kč

Hyacinty bledě 
žluté

3 ks

15/16

25

4





69 Kč500396

Krokusy 
trojbarevné

5/+

8

2–3



69 Kč503762 20 ks

Směs krokusů 
pastelových barev

5/+

10

2–3



119 Kč597211 40 ks

CIBULOVINY – NABÍDKA PRO TERMÍNY DO 4. 11. 2018

Řepčík 
kostkovaný

15 ks502406

6/+

20

4

69 Kč

Řebčíky směs 3 
barev

3 ks590441

6/+

80

4–5

199 Kč

Bílé se žlutou 
hvězdou

5 ks505971

12/14

36–40

4



69 Kč

Žluté, červená 
koruna

5 ks502512

12/14

25

3



69 Kč

Bílé, oranžová 
koruna  
s červeným 
okrajem

5 ks506046

12/14

40

4–5





69 Kč

KROKUSY

KROKUSY

KROKUSY HYACINT Y

LILIE

LILIE AMYRYLLIS

AMYRYLLIS ŘEBČÍK

NARCISY

NARCISY

NARCISY

ŘEBČÍK

Výrazně jsme obměnili nabídku podzimních 
cibulovin a do prodeje zařadili řadu barevně 
laděných směsí několika druhů květin. 
Cibuloviny pochází z Holandska s garantovanou 
kvalitou. Při objednávce prosím uveďte 
šestimístný číselný kód uvedený v levém 
spodním rohu fotografe.
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Okrasný česnek
 fialově modrý 
s bílou

2 ks504103

12/+

150

7–8



139 Kč

Okrasný česnek
 růžový

20 ks504257

5/+

20

6–7



49 Kč

Sasanky
 jednoduchá směs

20 ks502390

5/6

20

5–7



69 Kč

Sasanky
 plnokvětá směs

20 ks503359

5/6

20

5–7



69 Kč

Sněženky 
woronowii  bílé

15 ks504677

6/+

10

2–3

139 Kč

Talovín zimní

504608

4/+

7

2–3

99 Kč15 ks

Puškinie 
ladoňkovitá

5/+

15

3



59 Kč20 ks505063

Jednoduché rané  
červené, široký 
žlutý okraj

500525

11/12

35

4



99 Kč7 ks

Plnokvěté rané
  růžové

10 ks500730

10/11

25

3–4



79 Kč

Triumf žluté

10 ks501874

12/+

40

4



79 Kč

Liliokvěté
 červené, žlutý 
okraj

10 ks501928

11/12

50

5



79 Kč

Jednoduché 
rané  purpurovo-
fialové

7 ks500570

11/12

35

4





59 Kč

Plnokvěté rané
 směs

10 ks500778

10/11

25

3–4



79 Kč

Triumf bílý 
s purpurově  
červeným žíháním

7 ks501133

11/12

40

4



99 Kč

Vícekvěté fialovo 
purpurové

7 ks501270

11/12

45

5



99 Kč

Papouškovité
 modré

10 ks501836

11/12

55

5



139 Kč

Liliokvěté světle 
fialové, bíle 
lemované

7 ks501959

11/12

50

5



69 Kč

Triumf bílé

10 ks501201

12/+

45

4



99 Kč

Vícekvěté směs

10 ks501331

11/12

20

4–5



99 Kč

Pozdní bílé, 
purpurovo-
modrý okraj

10 ks502369

12/+

55

4



119 Kč

Triumf žluté, 
červeně žíhané

7 ks503236

12/+

45

4–5





99 Kč

Papouškovité
  žluté, červeně 
žíhané

10 ks501843

11/12

45

5



119 Kč

Ladonička 
bělomodrá

20 ks504554

5/+

10

3–4



69 Kč

Ladoňky směs 
barev

30 ks598973

5/+

15

3–4



139 Kč

Botanické
 purpurovo-
fialové, černý 
střed

10 ks503311

6/+

10

4



69 Kč

Bledule letní

3 ks504875

14/+

50

5



69 Kč

Pryskyřník
pivoňkokvětá 
směs

15 ks505162

5/+

35

7–8





79 Kč

Botanické
 oranžovo-
šarlatovo-
červené

10 ks

10/11

20

4



69 Kč503342

Modřenec 
arménský

20 ks

8/9

18

4–5



69 Kč504936

Ladoňka sibiřská

25 ks

7/8

16

3–4



79 Kč505186

Nektar pro včely 
– směs tulipánů

60 ks597341

Triumph
pastelové tóny, 
směs

17 ks508514

10/11

45

4



119 Kč

15–25

4–5



179 Kč

Duhová směs 
tulipánů

25 ks596481

40

4–5



119 Kč

Včelí pastva

40 ks599031

8–15

2–4

119 Kč

Harmonie barev 
oranžová

17 ks545168

30–45

4–5



149 Kč

Harmonie barev 
červená

30 ks545076

20–45

3–5



149 Kč

Harmonie barev 
modrá

30 ks545137

10–45

2–5



149 Kč

Harmonie barev 
fialová

30 ks545083

25–60

3–5



119 Kč

Harmonie barev 
růžová

30 ks545106

10–45

2–5



149 Kč

Harmonie barev 
žlutá

30 ks545113

10–45

2–5



149 Kč

Sněženky jarní 
bílé, plnokvěté

504691 10 ks

4/5

10

2–3

139 Kč

Kosatec mix 5/6

40

5



39 Kč504776 10 ks

Sasanka vábná 
směs

20 ks

5/+

10

3–4



79 Kč504462

CIBULOVINY – NABÍDKA PRO TERMÍNY DO 4. 11. 2018

velikost hlíz vzrůst rostlin (cm) měsíce kvetení k řezu balkónové/do nádob vonící

1 ks506480

Brambořík 
břečťanolistý  

1 ks

30/+

10–13

10–11





99 Kč597235

TULIPÁNY

TULIPÁNY

TULIPÁNY

TULIPÁNY

TULIPÁNY

hranatý 28,5x26 cm – 99 Kč

– baleno po 5ks
– k sázení a skladování 

cibulovin
– současně ochrana 

proti hlodavcům

Košík na cibuloviny
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Jabloně – 199,–

Bohemia Gold
– zimní odrůda, sklizeň koncem září, plod velký, zelenožlutý, 

skladovatelná do února, středně odolná strupovitosti

Gold Star
– pozdně zimní odrůda, konzumace od ledna, do všech 

oblasti, velké zelenožluté plody, do kvalitnějších půd, odolná 
strupovitosti a padlí

Golden Delicious
– zimní, sklizeň v září, uskladnitelná do března, plod středně 

velký, zelenožlutý, trpí strupovitostí, padlím středně, odolný 
jarním mrazíkům

James Grieve
– letní odrůda, sklizeň v srpnu, plod středně velký, žlutý 

s červeným žíháním, vysoký a pravidelný výnos, odolný 
mrazu, strupovitostí a padlí

Šampion
– podzimní, sklizeň v září, plody středně velké, zelenožluté 

překryté červeným žíháním, uskladnitelný do února, vhodná 
do všech poloh

Jonagold
– zimní, do teplých a středních oblastí, sklizeň v říjnu, konzum 

do března, méně odolná strupovitosti, středně padlí, vhodný 
opylovač: Gloster, Golden

Julie
– letní, sklizeň koncem července, skladovatelná až 1 měsíc, 

plody střední, zelenožluté překryté tmavou červení, odolná 
strupovitosti, tolerantní padlí

Melodie
– podzimní, šťavnaté nakyslé plody, do středních a vyšších 

poloh, odolná strupovitosti, méně odolná padlí, konzumace 
od listopadu do února

Průsvitné letní
– letní, sklizeň v polovině července, plody velké, žlutavě-bílé 

barvy, dužina šťavnatá, brzy moučnatí, k přímému konzumu 
i k zavařování

Rubín
– podzimní, středně odolná proti strupovitosti i padlí, do všech 

oblastí, konzumace od října do ledna, vhodný opylovač: 
Golden Delicious, Idared

Rubinola
– zimní, vysoce odolná padlí, do teplých a středních poloh 

s dostatkem vláhy, slupka se neotlačuje, netrpí padáním 
plodů, rezistentní strupovitosti

Topaz
– zimní, šťavnaté, sladké plody, nenáročný, rezistentní proti 

strupovitosti, do teplých a středních oblastí, vhodný opylovač: 
Retina, James Grieve

Sloupovité jabloně – 329,–

Bolero
– odolná strupovitosti a padlí, uskladnitelné do 

března,žlutozelené sladké plody, sklizeň počátkem záři

Flamenco
– nenáročná zimní odrůda odolná chorobám, šťavnatá tmavě 

červená jablka, konzum do března, do všech oblasti

Charlotte
– sklizeň v polovině září, nenáročná, plody šťavnaté, aromatické, 

výborné chuti

Maypole
– zraje v polovině září, okrasná, nenáročná, na slunná stanoviště 

do všech poloh, dekorativní červenofialové plody vhodné do 
zavařenin a závinů.

Polka
–  podzimní, sklizeň koncem září, odolná strupovitosti i padlí, 

žlutočervené plody

Waltz
– zimní, sklizeň koncem září, šťavnaté sladké plody, 

skladovatelná do března

Hrušně – 199,–

Bohemica
–zimní, sklizeň v říjnu, plody velké, zelenožluté barvy s růžovým 

krytím, dužina sladká, středně šťavnatá, konzum do dubna, 
odolná strupovitosti

Boscova Lahvice
– podzimní, uskladnění do listopadu, do teplejších a středních 

oblastí, vyžaduje humózní a záhřevné půdy, vhodný opylovač: 
Clappova, Konference

Clappova
– letní, sklizeň v srpnu, odolnější v květu proti mrazu, do všech 

oblastí, vhodný opylovač: Boscova Lahvice, Konference, 
Williamsova

Dicolor
– zimní, do všech oblastí, sklizeň v říjnu, konzumace do 

února, odolná strupovitosti, mrazu i houbovým chorobám, 
pravidelná plodnost, vhodný opylovač: Konference, 
Bohemica

Erica
– sklizeň polovina října, konzumní zralost od prosince do února, 

plody velké, protáhle kuželovité, vhodný opylovač: Konference, 
Dicolor, Bohemica

Hardyho máslovka
– podzimní, do teplých a středních oblastí, sklizeň koncem září, 

konzumace do ledna, dužina šťavnatá, vhodná na kompoty a sušení

Konference
– sklizeň v září, uskladnitelná 1 měsíc, plody střední, lahvicovité, 

zelenavé s jemnou rzí, dužina sladká, šťavnatá, odolná 
houbovým chorobám i mrazům

Nashi Nijisseiki
– podzimní odrůda, sklizeň koncem srpna, odolná strupovitosti 

i mrazům, asijská hrušeň, specifická chuť, do teplých 
a středních oblastí

Williamsova
– letní, sklizeň v srpnu, do teplých a středních poloh, náročná na 

půdu s dostatkem vláhy, vynikající chuť a vůně, oblíbena pro 
výrobu destilátů

Sloupovité hrušně – 329,–

Decora
– zimní odrůda, máslovitá, chutné atraktivně zbarvené plody, 

kříženec Konference x Clappova

Saphira
– podzimní odrůda, chutné, šťavnaté, zelené až sytě žluté 

plody

Broskvoně – 249,–

Cresthaven
–  velmi pozdní, chutná a úrodná, sklizeň koncem srpna, velká 

a pravidelná plodnost, odolná mrazu a pukání plodů, dobře 
oddělitelná od pecky

Fairhaven
– pozdní, sklizeň v polovině srpna, nenáročná, do všech 

oblastí, odolnější mrazu, kadeřavosti, dužina jemná, 
chutná, šťavnatá, dobře oddělitelná pecka

Favorita Morettini
– velmi raná, dozrává v polovině července, odolná vůči zimním 

mrazům, kadeřavosti, plod středně velký, vhodná pro přímý 
konzum

Modřínka
– sklizeň polovina srpna, střední až velké plody mírně 

podlouhlého tvaru, jemná slupka, dobře oddělitelná od 
pecky

Redhaven
– středně raná, sklizeň počátkem srpna, vysoký výnos, dužina 

sladká, šťavnatá, nenáročná,  odolná kadeřavosti,  všestranné 
využiti, oddělitelná od pecky

Sunhaven
– středně raná, sklizeň začátkem srpna, plody středně velké, 

odolná mrazu, plodnost pravidelná, do všech oblastí, vyžaduje 
úrodné půdy

Broskvošvestky – 279,–

Plumcot Melitopolski
– středně velké, šťavnaté plody, velká, stálá plodnost, sklizeň 

počátkem srpna, dobře oddělitelná pecka, velká odolnost vůči 
mrazu

Nektarinky – 249,–

Harko
– středně raná, sklizeň začátkem srpna, samosprašná, do všech 

poloh, nenáročná, není náchylná na moniliovou hnilobu ani 
na padlí, dobře oddělitelná od pecky, 

Venus
– pozdní, sklizeň přelom srpna a září, samosprašná, do všech 

poloh, velké plody, žlutomasá a velmi sladká dužina, dobře 
oddělitelná od pecky

Meruňky – 249,–

Bergeron
– pozdní nenáročná odrůda, vhodná pro zavařování, plod středně 

velký, netrpí otlaky, vhodná i do okrajových oblastí

Goldrich
– sklizeň od 15. července, pro přímý konzum, nenáročná na 

stanoviště, vysoce odolná mrazům, plodnost pravidelná, plody 
velké

Karola
– sklizeň začátkem července, plod střední, šťavnatý, dobře 

oddělitelný od pecky, pro přímý konzum, odolná proti mrazu 
v květu, nenáročná na stanoviště

Leskora
–  sklizeň počátkem července, aromatická chuť,  vyšší odolnost 

proti gnomonii a monilii, v květu odolnější mrazu

Maďarská
– středně raná, středně odolná mrazu, plod velký, oválný, 

dužina pevná, odlučitelná od pecky, chuť velmi dobrá, dozrává 
v polovině července

Velkopavlovická
–  sklizeň v polovině července, plody velké s červeným líčkem, 

vyžaduje vlhčí půdy, dužina pevná, velice šťavnatá, do všech oblasti

Slivoně – 249,–

Čačanská lepotica
– samosprašná, středně raná, tolerantní šarce, velké plody, 

dužina šťavnatá, sklizeň v půlce srpna, dobře oddělitelná od 
pecky, nenáročná

Domácí velkoplodá
– samosprašná, pozdní, sklizeň v půlce září, dobře oddělitelná od 

pecky, nenáročná, vysoce citlivá šarce, odolná mrazu, velmi chutná

Gabrovská
– samosprašná, středně raná, sklizeň počátkem září, velmi 

šťavnatá, oddělitelná od pecky, univerzálně použitelná i pro 
pálení, odolná mrazům, tolerantní šarce

Opál
– raná, zraje začátkem srpna, samosprašná, vysoce odolná 

šarce, středně velké chutné plody, odolná houbovým 
chorobám i mrazům, pro přímý konzum, zpracování i pálení

President
– sklizeň přelom září a října, plod vejčitý až podlouhlý, velký, 

jedna z největších odrůd, dužina je zelenožlutá, chutná, dobře 
oddělitelná od pecky

Stanley
– pozdní, sklizeň v půlce září, do teplých poloh, odolná mrazu, 

tolerantní šarce, plod velký, pevný, velmi šťavnatý, sladký, 
dobře oddělitelný od pecky

Slivoně licenční – 269,–

Jojo
– samosprašná, středně raná, sklizeň počátkem září, do středně 

teplých poloh, odolná jarním mrazíkům, nenáročná, tolerantní 
vůči šarce

Presenta
– velmi pozdní odrůda, dobře oddělitelná od pecky, do 

teplejších oblastí, vysoka cukernatost, tolerantní vůči šarce, 
samosprašná

Tophit
– dozrává koncem září, do teplejších oblastí, dobře oddělitelná 

od pecky, odolná mrazům, houbovým chorobám, tolerantní 
šarce, částečně samosprašná

Tipala
– raná, sklizeň počátkem srpna, vysoká cukernatost, tzv. medová 

švestka, střední tolerance k šarce, cizosprašná, vhodný 
opylovač Čačanská lepotica

Slivoně sloupovité – 329,–
Imperial
– pozdní, sklizeň v polovině září, samosprašná, plody středně 

velké, šťavnaté, větve se tlačí kolmo vzhůru

Třešně – 199,–

Burlat
– raná tmavá chrupka, zraje ve 2. třešňovém týdnu, do všech 

oblastí, pro přímý konzum, nenáročná, velmi šťavnatá, vhodný 
opylovač: Karešova, Rivan

Karešova
–  raná srdcovka, do všech oblastí, velké, tmavě červené plody, 

dužina aromatická, velmi šťavnatá, sladká, netrpí červivostí, 
vhodný opylovač: Burlat

Kordia
– sklizeň 6. třešňový týden, plody velké, karmínově červené, 

odolnost mrazíkům nízká, pukání plodů vysoká, Opylovač: 
Sam, Van, Hedelfingenská

Regina
– pozdní tmavá chrupka, zraje v 6. až 7. tř. týdnu, dužina 

šťavnatá, odolná praskání plodů, plod střední, silně barví, 
vhodný opylovač: Hedelfingenská, Velká červená chrupka

Van
– pozdní tmavá chrupka, zraje v 5. tř. týdnu, do všech oblastí, 

odolná mrazíkům, pravidelná plodnost, pro zavařování 
i přímý konzum, vhodný opylovač: Granát, Napoleonova

Třešně samosprašné – 249,–

Halka
– pozdní tmavá chrupka, zraje v 6. až 7. tř. týdnu, do teplejších 

a středních poloh, velice sladká, chutná

Višně – 199,–

Erdi Botermo
– samosprašná, zraje ve 4. třešňovém týdnu, do teplých oblastí, 

plody kvalitní, chutné, odolné pukání za deště, k přímé 
konzumaci i zpracování

Favorit
– zraje ve 4. tř. týdnu, převážně samosprašná, plody velké, 

k přímé konzumaci, dužina šťavnatá, chutná, málo barví, 
dobře oddělitelná od pecky, odolná mrazům

Morellenfeuer
– zraje v 5. až 6. třešňovém týdnu, samosprašná, do všech 

oblastí, dobře oddělitelná pecka, šťavnatá, nakyslá chuť, 
odolná proti mrazu

Renklody – 249,–

Althanova
– sklizeň 2. polovina srpna, plody střední (35–45 g), kulaté, 

vysoce odolná mrazu a středně šarce Opylovač: Zelená renklóda

Nancyská mirabelka
– středně raná, sklizeň v polovině srpna, samosprašná, vhodná 

na pálení, oddělitelná od pecky, do všech oblastí, odolná šarce 
i mrazům

Renklóda zelená
–  sklizeň koncem srpna, všestranné použití, středně odolná 

šarce, sladká, dobře oddělitelná od pecky, vhodný opylovač: 
Althanova, Domácí velkoplodá, Nancyská

Wazonova
– sklizeň polovina září, plod střední, slupka tenká, žlutozelená, 

dužina pevná, šťavnatá, navinulé sladká, dobře odlučitelná od 
pecky, odolná mrazu

Ostatní stromky

Dřin červený – 249,–
– do všech oblasti na slunná stanoviště, odolný mrazu, 

chorobám i škůdcům, dozrává počátkem září, pro přípravu 
želé, kompotů a šťáv

Dřín bílý Lutea – 249,–
– plod velký žlutý, chutný, sklizeň počátkem srpna, 

samosprašný, plodnost vysoká, pravidelná, odolný mrazu

OVOCNÉ STROMKY

Rozvoz růží, ovocných stromků a keřů proběhne v termínech od 17. října.
Přes veškerou snahu může dojít k nevykrytí některých položek ze strany dodavatele. Dovolíme si vybrat nejvhodnější náhradu, tu nemusíte od dopravce převzít.
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Jeřáb černý Aronie – 229,–
– vysoký obsah vitamínu C, B, P, baktericidní, antiseptické 

účinky, zvyšuje imunitu, do všech poloh, netrpí 
chorobami ani škůdci

Jeřab oranžový Moravský 
Sladkoplodý – 229,–
– vysoký obsah vit. C, B, P, baktericidní, antiseptické účinky, 

zvyšuje imunitu, do všech poloh, netrpí chorobami

Líska lombardská bílá – 199,–
– dozrává v polovině září, do teplejších oblastí, dospělé 

keře menší nepříliš husté, samosprašná

Líska Lombardská červená – 
199,–

– zraje koncem září, samosprašná, plod středně velký, 
dlouhý, válcový, jádro bílé, velmi dobrá chuť

Mandloň – 269,–
– v květu překrásný strom, velké jádro dobře vyplňuje celou 

skořápku plodu, do teplých výhřevných půd s dostatkem 
živin, nesnese zamokření

Mišpule – 199,–
– nízký strom, plody se sklízejí po přemrznutí, dužina 

prstovitá, specifická chuť, k přímé konzumaci a výrobě 
marmelád a kompotů

Moruše bílá – 249,–
– v dospělosti mohutná koruna, dozrává v červenci, 

pro konzervaci i přímý konzum, netrpí chorobami, 
samosprašná

Ořešák – 599,–
– polopapírák s hladkou skořápkou, široce kulovité koruny, 

velké, vejčité plody, doporučuje se do teplejších oblastí, 
zraje koncem září, špičák

Angrešty stromkové – 149,–

Invicta
– bílý, zraje počátkem července, vhodný do všech oblastí, zcela 

rezistentní americkému padlí

Karát
– červený, sklizeň počátkem července, plodnost vysoká, výhony 

dlouhé, téměř bez trnů, rezistentní americkému padlí

Prima
– bílý, sklizeň počátkem července, plody velké, protáhlé, 

vynikající chuť, zcela rezistentní americkému padlí

Rolonda
– červený, zraje v polovině července, vhodný do všech oblastí, 

vysoce rezistentní americkému padlí

Spinfree
– červený, beztrný, rezistentní americkému padlí

Angrešty keřové – 109,–
– červený, bílý (bez výběru odrůdy, zpravidla Spinfree 

a Invicta)

Rybíz stromkový – 149,–

Detvan
– červený, pozdní, sklizeň v červenci, hrozny dlouhé, bobule 

velké, sytě červené barvy a kyselejší chuti, pro zpracování na 
šťávy a džemy

Rovada
– pozdní, sklizeň na konci července, plodnost vysoká, hrozen 

dlouhý s hustě nasazenými velkými sytě červenými pevnými 
bobulemi

Ojebyn
– černý, sklizeň počátkem července, hrozny středně dlouhé, 

bobule velké, vyrovnané, k všestrannému použití, snáší 
i chudší půdy

Titania
– černý, pozdní, sklizeň v polovině července, hrozny delší, 

bobule velmi velké, aromatické, vhodná i do vyšších poloh, 
odolná padlí

Blanka
– bílý, sklizeň koncem července, chuť kyselá, aromatická, do 

všech poloh, dobře snáší přísušek, vyžaduje dostatek živin

Josta
– odolná padlí a rzím, zraje koncem července, kříženec černého 

rybízu a angreštu

Rybízy keřové – 109,–
– červený (Jonkheer raný – konec června), černý (Othello – 

polovina července), bílý (Primus – polovina července)

Maliníky – 65,–

Ada
– plod středně velký, výhony středně silné, vzpřímeně rostoucí

Medea
– zraje v srpnu a září, stáleplodící (remontantní), velmi 

chutná s výrazným aroma, odolná houbovým chorobám, 
nenáročná

Rubín
– sklizeň počátkem července, dlouze tupě kuželovité velké 

plody

Zewa
– zraje v polovině července, do výživných půd, náročnější na 

závlahu, odolná plísni šedé a otlaku

Zlatá královna
– zraje v druhé polovině srpna a v září, velmi dobrá, 

sladkokyselá chuť, do všech oblasti, odolná virovým 
chorobám, plody žluté

Malinoostružník – 149,–

Tayberry
– lahodné drobné ovoce, rostlina jako ostružina, chuť 

maliny, plody tmavě červené, sladší než maliny, absolutně 
nenáročná na pěstování, výborná na výrobu marmelád

Ostatní keře

Amelanchier – 149,– 
– raný, dorůstá 2m, vysoká odolnost mrazu, úroda až 10 kg z jednoho 

keře, velice sladké, šťavnaté bobule, sklizeň od poloviny června

Borůvka kanadská – 169,–
– odolná mrazu, do všech oblastí, vyžaduje kyselou půdu (kvalitní 

rašelinu), keře výšky až 180 cm, plodí dlouhodobě až 5 kg

Klanopraška čínská – 149,–
– popínavý keř, bobule na hroznech, povzbuzuje organismus, k výrobě 

sirupů, džemů a kompotů, sklizeň konec srpna, samospraš.

Kustovnice čínská – 149,–
– keř dorůstající 2–3 m, na slunná stanoviště, samosprašná

Ostružiník Thornfree – 89,–
– středně raný, beztrnný, do všech oblastí

Ostružiník Wilsonův raný – 75,–
– raný, do všech oblasti, odolný houbovým chorobám

Rakytník set samčí + samičí – 299,–
– opadavý keř s trny, dorůstá 1,5–3 m, není vhodné jej sázet na trvale 

stinná místa a do těžkých a kyselých půd

OVOCNÉ STROMKY

Růže keřové – 79 Kč

Růže popínavé – 79 Kč

Schwarze 
Madonna  

Kronenburg Landora Papageno

Růže polyantky – 79 Kč

Mount 
Schasta Whisky

Double
Delight

Kinder
Hiroshima

Mainzer 
Fastnacht Monica

Handel Westerland

Queen
ElizabethFrisco Rumba

Caribia Caramba Flamingo Helenka Jackaranda

Šeříky – 289 Kč

Žlutý BílýFialový Fialovobílý

Konev plastová
– s černým kropítkem
– na zalévání pokojových, balkónových i zahradních 

květin
– výběr z několika barevných variant
– fialová, oranžová, modrá, zelená, růžová, žlutá

všechny barvy 10 l – 119,–
žlutá, zelená, růžová 5 l –    79,–

229,–

99,–

Rozvoz růží, ovocných stromků a keřů proběhne v termínech od 17. října.
Přes veškerou snahu může dojít k nevykrytí některých položek ze strany dodavatele. Dovolíme si vybrat nejvhodnější náhradu, tu nemusíte od dopravce převzít.

Vědro pozinkované
– objem 12 l
– z pozinkovaného plechu tl. 0,4mm
– pro domácí, hospodářské, uklidové a 

jiné práce

Konev pozinkovaná
– plechová zahradní konev 
– pozinkovaná, dodávána s kropítkem
– objem konve 9 l
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NEREZ
HLINÍK

ZINEK MĚĎ PORCELÁN PLAST SKLO

ČERNÁ KOVÁŘSKÁ
1019

NOVĚ V NABÍDCE BARVY ALKYTON – PRUŽNÝ, VYSOCE KRYJÍCÍ, 
BAREVNĚ STÁLÝ, SAMOZÁKLADOVÝ EMAIL PŘÍMO NA:

GALVINOL®
– speciální základový nátěr na obtížně přetíratelné podklady, neželezné kovy 
 (zinek, měď, hliník, bronz, olovo, atd.) nerez, přetíratelné plasty, sklo, porcelán a jiné 

hladké povrchy, primárně určen pro kombinaci s barvami Alkyton®. Použití s jinými 
nátěry nebo spreji  je vždy potřeba odzkoušet. 

– rychle zasychá a je přetíratelný po 30 minutách, extrémní výtěžnost až 35 m2 z litru

SPECIÁLNÍ ZÁKLAD ... NA TO, CO NEŠLO NATŘÍT

SV. MODRÁ TRANSP. 
7202

ŽÁRUVZDORNÁ ŽÁRUVZDORNÁ KOVÁŘSKÁ

ŽÁRUVZDORNÉ BARVY ODOLNÉ DO 750°C
– použitelné všude tam, kde je zapotřebí vysoká tepelná odolnost
– chrání a esteticky upravují tepelně namáhané povrchy, výtěžnost 10–12 m2 z litru při 35–40 µm 

Také v provedení KOVÁŘSKÁ s grafitovým vzhledem (stejný vzhled jako kovářská barva)

ČERNÁ
1078

STŘÍBRNÁ
1015

REZ KOV DŘEVO BETON
POHLEDOVÝ

Pro nanášení Alkytonu lze použít štětec, váleček i stříkací pistoli. K ředění a umývání štětců použijte ředidlo S6005.Odstraňte z povrchu nepřilnuté částice (starý odlupující se nátěr, opadávající rez, atd). Povrch odmastěte a aplikujte barvu 
Alkyton® ve dvou vrstvách. Vždy si před použitím přečtěte návod, nebo technický list.

0,25 l – 259 Kč
0,75 l – 569 Kč

0,25 l – 209 Kč
0,75 l – 529 Kč

PRIMER+
– rychleschnoucí základ pro novou, nebo mírně narezlou ocel
– přetíratelný po 2 hodinách
– výtěžnost až 12 m2 z litru při 35 µm

RYCHLÝ ZÁKLAD

ČERVENOHNĚDÁ
5691

ŠEDÁ
5801

0,25 l – 169 Kč
0,75 l – 339 Kč

0,25 l – 179 Kč
0,75 l – 395 Kč

0,25 l – 199 Kč
0,75 l – 439 KčPENETRÁTOR

– základní nátěr na HLOUBKOVOU KOROZI
– unikátní složení v kombinaci s rybím tukem zajišťuje dokonalou penetraci koroze, a vytěsnění vzduchu a 

vlhkosti na povrch, na hloubkovou korozi a pro nepřístupná místa
– použitelný i na mírně zavlhlý povrch 
– výtěžnost až 14,5 m2 z litru při 35 µm

NA HLOUBKOVOU KOROZI

ČERVENOHNĚDÁ
7269

ŠEDÁ
7280

0,25 l – 169 Kč
0,75 l – 339 Kč

ČERNÁ KOVÁŘSKÁ
7319

KOVÁŘSKÁ BARVA 
Pro dokonalý DEKORATIVNÍ VZHLED
– speciální barva s hrubým povrchem, vytváří atraktivní grafitový černošedý vzhled
– výtěžnost až 10,5 m2 z litru při 50 µm

Pro dokonalý výsledek! 
Kovářská barva také ve spreji 0,25 l – 199 Kč

0,75 l – 399 Kč
sprej 400 ml – 219 Kč

9006
7715

STŘÍBROŠEDÁ
7284

TMAVĚ ZELENÁ
7236

SVĚTLE ZELENÁ
7232

ČERNÁ
7279

TMAVĚ MODRÁ
7227

ŠEDÁ
7286

ČERVENÁ
7264

ZLATÁ
7245

HNĚDÁ
7276

MĚDĚNÁ
7262

9003
LESK 7797 • SAT 7497

3000
LESK 7765

7005
LESK 7786

6001
LESK 7736

9010
LESK 7792 • MAT 7790

3009
LESK 7768

7035
LESK 7781

6009
LESK 7739

9001
LESK 7740

1021
LESK 7746

7001
LESK 7782 • SAT 7482

5012
LESK 7723

1015
LESK 7742

8017
LESK 7775 • SAT 7475

6029
LESK 7734

5010
LESK 7726

1007
LESK 7748

8011
LESK 7776

6018
LESK 7733

5002
LESK 7728

Klasické nejpoužívanější odstíny podle barevné škály RAL. 
Dodávají se v provedení lesklý (LESK), matný (MAT)
a pololesklý (SAT) - vyznačeno v barevném políčku vzorkovnice.

VYBERTE SI ODSTÍN KTERÝ SE VÁM LÍBÍ 
PODLE ŠKÁLY RAL

9007
7717

ZLATÁ
7714

METALICKÉ ODSTÍNY 
Nejpoužívanější metalické  odstíny.
Pro nejlepší estetický vzhled se doporučuje 
aplikace poslední vrstvy stříkáním.

KLADÍVKOVÝ EFEKT

3005
SAT 7469

7016
LESK 7789

6005
LESK 7737 • SAT 7437

9005
LESK 7779 • SAT 7774 • MAT 7777

8001
LESK 7773

3020
LESK 7767

6011
LESK 7735

ČÍSLO BARVY RAL
OBJ. Č. PRO LESK, MAT, SAT

Atraktivní kladívkový povrch, dokáže 
opticky strovnat nerovnosti podkladu. 
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Vintage effect sprej
– vodou ředitelná akrylová barva
– do 10 min po aplikaci lze umýt
– možno stříkat také na polystyren
– vzrušující retro škála 7-mi pastelových odstínů
– lze použít jako základ před použitím Crackle 

sprejů

Hadice

Truhlíky samozavlažovací BERBERIS

Spreje

Truhlíky samozavlažovací FLORIA SIESTA

Hadice SPIRO PVC

25 mm – 49,–
32 mm – 65,–
38 mm – 98,–

Hadice PVC Profi oranžová

1/2“
15 m – 165,–
25 m – 269,–  
50 m – 545,–

1/2“
15 m – 189,–
25 m – 315,–  
50 m – 629,–

3/4“
15 m – 335,–
25 m – 555,–

50 m – 1099,– 

1“
15 m –     499,–
25 m –     829,–
50 m – 1 665,–

1“
15 m –     529,–
25 m –     879,–
50 m – 1 759,–

– neprůhledná hadice s černou duší
– zabraňuje tvorbě řas 
– s tlakovou kostrou 
– použití v extrémních podmínkách v zemědělství a v průmyslu
– trvanlivost a tlaková odolnost (nepraská, neláme se)
– dlouhá životnost a tvarová stálost
– pracovní tlak 10 Bar

– tlaková a sací hadice
– na vodu, kapaliny a kaše
– plastová průhledná hadice se spirálou
– hadice bude v jednom kuse vámi objednané délky
– pracovní tlak 5 Bar

Hadice PVC zelená
– průhledná, ohebná s tlakovou kostrou z PVC
– pro všeobecné použití
– trvanlivost a tlaková odolnost (nepraská, neláme se)
– dlouhá životnost a tvarová stálost
– pracovní tlak 10 Bar

3/4“
15 m – 279,– 
25 m – 465,–
50 m – 929,– 

BERBERIS DUO – 80 cm
Velkoobjemový samozavlažovací truhlík v novém 
designu. Uvnitř jsou dvě samostatné nádoby, 
každá s otvorem pro pevné uchycení opory 
pro rostliny. O rostliny je tak skvěle postaráno. 
Součástí jsou i kolečka pro lepší manipulaci 
s truhlíkem.

BERBERIS UNO – 45 cm
Velkoobjemový samozavlažovací truhlík v novém 
designu. Uvnitř je samostatná nádoba s otvorem 
pro pevné uchycení opory pro rostliny. O rostliny 
je tak skvěle postaráno. Součástí jsou i 4 kolečka 
pro lepší manipulaci s truhlíkem.

BERBERIS TRIO  – 117 cm
Velkoobjemový samozavlažovací truhlík v novém 
designu. Uvnitř jsou tři samostatné nádoby, 
každá s otvorem pro pevné uchycení opory pro 
rostliny. O rostliny je tak skvěle postaráno. Truhlík 
obsahuje: 3 samostatné nádoby, 3 knoty a 2 
hladinoměry.

599,–

40 cm – 139,–
60 cm – 189,–
80 cm – 299,–
100 cm – 399,–

799,–

1 199,–

BÍLÝ

BÍLÝ

BÍLÝ

TERAKOTA

TERAKOTA

TERAKOTA

ČOKOLÁDA

ČOKOLÁDA

ČOKOLÁDA

ANTRACIT

ANTRACIT
ANTRACIT

ANTRACIT

FLORIA SIESTA
Samozavlažovací truhlík Floria Siesta byl vyroben ve spolupráci s profesionálními zahradníky, což je zárukou toho, že splňuje jak nároky 
rostlin, tak nároky pěstitelů. 

TERAKOTA

400 ml – 189,–

ANTRACIT

ČOKOLÁDA

Crackle effect sprej 
– sprej s efektem popraskání
– stříká se na lakovanou vrstvu
– aplikací se spustí proces “popraskání” laku
– vytvoří jedinečný efekt
– 4 barevné odstíny

modrý, černý, šedý, bílý

400 ml – 189,–

Arctic  
Gobi
Kalahari
Karakum
Mojave
Sahara 
Taiga

Truhlík Berberis
– český výrobek
– moderní důmyslné zpracování
– 6 barevných provedení s barevnou samozavlažovací vložkou
– zajímavý designový prvek
– velká zásobárna vody s hladinoměrem
– pro pěstování květin, bylin i drobné zeleniny
– vhodný na terasy,  okna i zábradlí

60 cm – objem na 11 l substrátu a zásobu vody 
max. 4 l. 
– 1x hladinoměr , 1x svorka truhlíku, 2x knot.
– délka: 59 cm, šířka: 19,5 cm, výška: 19,7 cm

80 cm – objem na 15 l substrátu a zásobu vody 
max. 5 l. 
– 1x hladinoměr , 2x svorka truhlíku, 3x knot.
– délka: 78 cm, šířka: 19,5 cm, výška: 19,7 cm

60 cm – 399 Kč / 80 cm – 499 Kč

ANTRACIT + ZELENÁ BÍLÁ + ZELENÁ

TERAKOTA + SLON. KOST ZELENÁ + BÍLÁ ŠEDÁ + BÍLÁ

TAUPE + SLON. KOST

SPREJE, TRUHLÍKY, MOTOUZY, HADICE

500 ml – 159,– 500 ml – 179,– 150 ml – 159,–150 ml – 189,–

Sprej dekorativní
– s efektem mramoru či pavučiny
– na dřevo, ocel, sklo, keramiku, porcelán, papír, kámen 

a plastické hmoty s výjimkou polystyrenu
– nástřik je rezistentní žloutnutí, světlostálý
– ideální k vytváření speciálních efektů na květináčích
– bílá, černá, zlatá, stříbrná

Sprej Allroundmarker Fluo
– ke značení dřeva, zdiva, železa atd.
– tenká tryska pro psaní a stříkání písmen a číslic
– 360° – nástřik ve všech polohách a směrech
– otěruvzdorné značení až po dobu 9 měsíců
– fluorescentní červená, růžová, oranžová, 

žlutá, zelená a modrá barva

Sprej Ecomarker křídový
– značkovací sprej na bázi křídy
– složky bez problémů snáší i rostliny a trávník
– snadno odstranitelný vodou
– k dočasnému značení
– fluorescentní bílá, červená, růžová, 

oranžová, žlutá, zelená a modrá barva

Sprej Terracota Art
– speciální hobby sprej
– k docílení vzhledu pravé terakoty
– na železo, sklo, kámen, keramiku, karton atd.
– vytvořte si vlastní vzhled květináčů
– hnědá, žlutá, modrá, červená
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Otevírací doba: Po–Pá: 8.00–17.00 hod., So: 8.00–11.00 hod.
Sadbové brambory budou k zakoupení na našich prodejnách od 20. října 2018

NAVŠTIVTE NAŠE PRODEJNY!

PŘEROV

Přerov, Tržní 14, tel.: 581 746 242 Zlín – Jižní Svahy, Okružní 4701 (Panorama), tel.: 605 234 156

OLOMOUC

Olomouc, Tovární 42 (u Kauflandu), tel.: 777 895 983

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057 (Zimní stad.), tel.: 605 234 155

PANORAMA ZLÍN

PRODEJNA ROZŠÍŘENA

CENTRÁLNÍ SKLAD

OCHUTNÁVKA

NOVÝCH DŽEMŮ

Navštivte nás a ponořte se do tajů vybraných chutí ovoce a léčivých plodů.
Připravili jsme pro vás ochutnávku všech 21 nově nabízených druhů džemů,  
které můžete v den ochutnávky zakoupit na prodejně se slevou 20 %. 
Stejně tak i brambory na uskladnění za 8 Kč/kg  a podzimní odrůdy jablek 
za 15 Kč/kg. 

Těšíme se na Vaší návštěvu!

  ČTVRTEK 13. ZÁŘÍ    PŘEROV

 PÁTEK 14. ZÁŘÍ    OLOMOUC

 ČTVRTEK 20. ZÁŘÍ    ZLÍN

  PÁTEK 21. ZÁŘÍ    UHERSKÉ  HRADIŠTĚ


