За влюбените в дома и градината
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Ако имате идея, ние, консултантите в
Mr.Bricolage, ще ви посъветваме как да
я осъществите по най-добрия начин. За
информация, съвет или идея, ни потърсете в
магазините на MrBricolage или във
Фейсбук - MrBricolage.Bulgaria

Милен,
сектор Градина,
Mr.Bricolage

Влюбени сте в дома и градината си?

СЪВЕТИ
ВЪВ ФЕЙСБУК

Независимо къде се
намирате, винаги ще
бъдем на един клик
разстояние. Посетете
страницата ни във Фейсбук
- MrBricolage.Bulgaria, и
намерете вдъхновение за
вашите идеи.

»

НИЕ ВИ РАЗБИРАМЕ!
»

Георги,
сектор Градина,
Mr.Bricolage

ОТКРИЙТЕ НИ
В ГИДА

За да ви бъдем
съвсем под ръка,
търсете съветите на
нашите консултанти
и във всеки гид на
Mr.Bricolage.

ВИДЕО СЪВЕТИ И ИДЕИ
Можете да разгледате идеите
и съветите и на видео в секция Съвети на
www.mr-bricolage.bg или сканирайте QR кода.

Избери, Разбери,
Сравни, Направи
Магазини Mr.Bricolage
София - Младост, бул. “Цариградско шосе” N 115
София - Люлин, бул. “Европа” N 171
София - София Ринг Мол, бул. “Околовръстен път” N 214, София Ринг Мол, ниво 0
Пловдив 1, бул. “6 септември” N 223-А
Пловдив 2, ул. “Македония” N 2, до BILLA (Кючук Париж)
Варна, ж.к. Младост, ул. “Вяра” N 3
Благоевград, ж.к. Струмско, бул. “Яне Сандански” N 1
Плевен, ул. “Асен Халачев” N 2, до BILLA на пазара
Русе, ул. “Липник” N 2
Добрич, Околовръстен път N 56 (Добротица)
Бургас, бул. “Захари Стоянов“ N1

Посетете ни на www.mr-bricolage.bg,
както и във Facebook: MrBricolage.Bulgaria

Екипът на Мосю Бриколаж е подбрал екопродукти, които предлагат алтрнативни
решения и допринасят за опазването на
околната среда.

2

Работно време:
- понеделник - събота: от 08:00 до 21:00 ч.
- неделя: от 09:00 до 20:00 ч.
Пловдив 2:
понеделник – събота: от 08:30 до 20:30
неделя: от 9:00 до 19:00
София РИНГ МОЛ: всеки ден: от 10:00 до 22:00

СЪДЪРЖАНИЕ

Градина на балкона - стр. 4-9
Зеленчукова градина
на балкона - стр. 6-7
Цветна градина на балкона - стр. 8-9

Почва за
добри идеи
Съвети за влюбените
в градината 2018 г.
част 2

Декоративна градина - стр. 10-25
Проект декоративна градина - стр. 12-13
Растителност - стр. 14-17
Тревни смески и торове - стр. 18-23
Подземно поливане - стр. 24-25

Машини - стр. 26-45
Косачки - стр. 28-37
Акумулаторни инструменти - стр. 38-39
Тримери и коси - стр. 40-45

Поливане - стр. 46-59
Помпи - стр. 48-53
Маркучи, разпръсквачи,
програматори - стр. 54-59

Огради - стр. 60-65
Тенти - стр. 66-67
Градинско осветление - стр. 68-69
Външни настилки - стр. 70-73
Водоструйки - стр. 74-75

279

лв.

»

Електрическа косачка B.Power

функция мулчиране

1600W, ширина на косене 38см, 6-степенно
централно регулиране на височината на
косене, вместимост на коша 50л
ref. 700731

5

год.

500 м2

38 см

Балкон, който заслужава серенада
В дома ни има едно специално място, за което често
забравяме – балкона. Той има потенциал да се
превърне в едно от най-полезните и уютни кътчета
вкъщи. Нужни са съвсем малко усилия, за да го
преобразим в мини градина.
Ще се учудите колко билки и зеленчуци може да
отглеждате с лекота на балкона си. След като ги
засадите, остава единствено да почакате реколата
да стане готова. А междувременно ще ви е още поприятно, когато на балкона ви посрещат няколко
саксийки със зеленина.
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ГРАДИНА НА
БАЛКОНА

Зеленчуци на една ръка разстояние
Ако не разполагате с градина, а апартаментът ви има
балкон, не е трудно да го превърнете в мини двор или
градина като приложите така нареченото „контейнерно
градинарство“. Нужно е само желание и търпение да
изчакате реколтата! След това идва удоволствието от
това, че сами сте отгледали екологични зеленчуци, и то
на една ръка разстояние!
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4 СТЪПКИ ЗА УСПЕШНА ГРАДИНА НА БАЛКОНА

ИЗБОР НА СЪДОВЕ

Растенията на балкона може да отглеждате в традиционни саксии,
висящи кошници или малки саксии по перваза на прозореца. За
отглеждане на кълнове предвидете мини оранжерия. Бъдете креативни
с пространството и експериментирайте с различно разположение на
растенията, дори и с вертикално отглеждане.
За да се развиват добре, растенията имат нужда от достатъчно място.
Саксии с диаметър 15-20см са подходящи за отглеждане на подправки, зелена салата, ягоди, лук, чесън.
Съдове с диаметър 25-30см са удобни за чушки, пипер, фасул, грах,
спанак.
В съдове с диаметър 30-40см ще отгледате домати, краставици, тиквички, патладжан, моркови, репички, цитрусови и плодни дръвчета.

2

ИЗБОР НА ПОЧВА

Растенията, отглеждани в саксии, имат ограничена хранителна
площ. За доброто си развитие изискват почва, богата на хранителни
вещества в лесно усвоима форма. При отглеждането на растения
препоръчваме използването на почвени субстрати или био почви
вместо градинска почва.
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ИЗБОР НА РАСТЕНИЯ

Правилото, което трябва да спазвате при избора на растения е, че колкото
повече корени има растението, толкова по-дълбок трябва да бъде съда, в който
ще го отглеждате.
• Листните зеленчуци – салата, спанак, са най-лесни за отглеждане в малки
съдове, тъй като имат малки корени.
• За плодните зеленчуци – домати, патладжан, краставици, чушки, изберете
широка саксия с дълбочина поне 30см. За да се държи изправено растението,
сложете колче или решетка.
• Кореноплодните зеленчуци – моркови, репички, ряпа, целина, имат нужда
от повече място. За тях изберете голям и дълбок съд, и оставете достатъчно
разстояние между растенията.
• Билките – босилек, магданоз, розмарин, мента, мащерка, са компактни и
могат много лесно да се отглеждат на малки пространства. Те ще виреят добре
и вътре в апартамента, стига да ги поставите на слънчево място (например на
перваза на прозореца) и да ги поливате често.
• Ягодите също виреят добре на балкона – изберете специална саксия със
странични отвори, която позволява на повече растения да се развиват добре.
• Плодни дръвчета на балкона? Защо не - има колоновидни сортове, като
например ябълка-колона „Росà”, която се развива само с едно стъбло и през
есента се отрупва с множество червени ябълки.
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ГРИЖА ЗА РАСТЕНИЯТА
ПОЛИВАНЕ

Почвата в балконските съдове изсъхва по-бързо. Възможно е до
тях да не достига дъжд, защото обикновено са разположени под
покрив. Поливайте често, но не и прекалено много, тъй като може
да унищожите растенията. Най-лесният начин да проверите дали
растенията ви се нуждаят от вода е като натиснете с пръст почвата в
дълбочина от 1-2 см - ако пръстта е суха, трябва да полеете.

НАТОРЯВАНЕ

Когато са насадени в саксии, сандъчета, кошници или други контейнери, хранителните елементи се изчерпват бързо и растенията се нуждаят от подхранване.
Използвайте винаги органични торове, на всеки 2 седмици. Тъй като торовете са
концентрирани, добре е да ги използвате 3-4 часа след поливането на растенията.

БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Редовно проверявайте растенията за болести и неприятели – това ще им
осигури добро развитие. Като се има предвид малкия брой засадени растения,
физическото отстраняване на вредителите обикновено е достатъчно. Може да
използвате и различни био препарати.
Берете зеленчуците веднага след като са достигнали пълна зрялост – тогава те
са най-ароматни.

ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА НА БАЛКОНА: семена, разсади, почви и инструменти

»

4

Десислава,
сектор Градина,
Mr.Bricolage

ЗАСАЖДАНЕ

49

лв.

2 99

Разсад чери
домати 6бр.

лв.

различни сортове
ref. 959784

Семена за
подправки Vilmorin
мента, босилек, риган,
магданоз и др.
ref. 871879

Поставете
един слой
керамзит
на дъното на саксията. Той служи за
освобождаване на излишната вода
при поливане. След това напълнете
съда с почвен субстрат с добавен към
него подобрител Тераует и леко го
притиснете надолу. Засейте семената
или пресадете разсада и полейте
внимателно с вода. Почвата трябва да
бъде влажна, а не мокра. Поставете
растението на светло и защитено от
вятър място.

3

балконски зеленчуци 6бр.
49 Разсад
домати, патладжан, марули ref. 959782

лв.

3

1 29

микс
49 Подправки
различни видове - мента, мащерка, риган,

лв.

лв.

чубрица, къри и др. ref. 985301

Семена за цветя, зеленчуци и
подправки City Garden

различни видове, подходящи за отглеждане в
саксия ref. 989581

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

10
год.

1

4

3

2
1

2

3

1. Субстрат за Билки и подправки - 20л, специален субстрат на базата на натурален

1. Култиватор

3 зъба, ергономична дървена дръжка

необработен торф, компост, зеолит и органични обогатители, подходящ за директно засаждане и
отглеждане на билки, подправки, ароматни растения и др. ref. 959674 6,99лв.

2. Мотичка

2. Тераует - 40г, почвен подобрител, намалява поливането и употребата на торове и добавки,
увеличава аерирането и дренирането ref. 842455 3,99лв.

3. Гребло

3. Субстрат за зеленчуци - 20л, хумусна пръст, на базата на смес от светъл и черен торф,

4. Лопатка

подходящ за засаждане в саксия и на открито или за наторяване ref. 951952 8,99лв.
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2 зъба, ергномична дървена дръжка
6 зъба, ергономична дървена дръжка
ергономична дървена дръжка

ref. 300900 9,99лв.
ref. 300903 9,99лв.
ref. 300904 9,99лв.
ref. 300905 9,99лв.

ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА НА БАЛКОНА: саксии
Повече за избор на
саксии виж на
www.mr-bricolage.bg

99
25
Саксия за ягоди
лв.

височина 32см, 6 отвора, керамика
ref. 842447

Мобилна
зеленчукова
градина

93х93см, височина 36см,
обем 150л, дърво
ref. 961796

139
Саксия PVC
лв.

126х38х16,8см,
ref. 990034

»

6 99
лв.

възможност за
изграждане на кула

Саксия трио “Рома”

различни цветове ref. 984932

2299
лв.

Комплект саксии

3 броя, всяка с диаметър 14см и височина 11см
ref. 984938

99
22
Градинска ножица

64

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

лв.

диаметър на рязане 22мм, ергономичен
дизайн за удобство и лекота при използване, дръжки от
издръжливи синтетични материали, остриета от неръждаема
стомана с лесен за управление заключващ механизъм
ref. 899055

99
27
Пръскачка под налягане BRIO 4
лв.

3л, налягане 3 bar, ъгъл на пръскане 60°, обсег до 0,45м, за
площ 200м² с 1 резервоар, различни цветове ref. 951994

99

лв.

ГРАДИНА НА БАЛКОНА: цветя

9

»

99

Даниела, сектор
Градина, Mr.Bricolage

СЪОБРАЗЕТЕ
ИЗБОРА НА ЦВЕТЯ С
ИЗЛОЖЕНИЕТО НА
БАЛКОНА ВИ.

лв.

Каскадна петуния

саксия 19см, едногодишно
цъфтящо растение, слънцелюбиво, не издържа на
засушаване ref. 937412

2Течен49тор Лактофол
лв.

250мл, универсален / за цъфтящи, балконски и
листно-декоративни цветя, стимулира цъфтежа и
образуването на листна маса, 1 капачка (15мл) се
разтваря в 1,5л вода ref. 871170

ИЗТОЧНО ИЗЛОЖЕНИЕ – подходящи за
отглеждане са импатиенс, петуния, сакъзче,
азалия, примула и латинка.
ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ – добре ще виреят
цъфтящи балконски и градински цветя, палми,
фикуси, драцени, всички кактуси и всички
субтропични растения (хибискус, олеандър и
цитруси).
ЗАПАДНО ИЗЛОЖЕНИЕ – засадете сукуленти
и кактуси.
СЕВЕРНО ИЗЛОЖЕНИЕ – подходящиза
отглеждане са повечето листно-декоративни
видове.

9 99 Каскадна вербена*

1199 Сакъзче

4 49 Карамфил

1199 Фукция

7 49 Кампанула

1 49

лв.

саксия 19см, непретенциозно и лесно за
отглеждане цвете, предпочита пряка слънчева
светлина, вирее на градинска почва ref. 937416

лв.

саксия 19см, многогодишно растение,
предпочита светли до полусенчести места
и добре дренирана почва ref. 954967

*ще е налична за продажба от 20 април

8

лв.

лв.

саксия 19см, многогодишно растение,
предпочита светли места и добре
дренирана почва ref. 937394

саксия 13см, непретенциозно и лесно за
отглеждане цвете, предпочита непряка слънчева
светлина, вирее на песъчлива почва ref. 986170

лв.

лв.

саксия 10,5см, многогодишно растение,
предпочита слънчеви места и добре
дренирана почва ref. 937429

Колеус (Декоративна коприва)*

предпочита пряка светлина, обилното
поливане, вирее най-добре при умерена
температура с висока влажност ref. 872234

ГРАДИНА НА БАЛКОНА: саксии и поливане

»

Милен, сектор Градина, Mr.Bricolage

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ САКСИЯ С ВОДЕН РЕЗЕРВОАР
Благодарение на водния резервоар няма
да се налага
да поливате
непрекъснато растенията, а само да
контролирате нивото на индикатора за
вода и при нужда, да доливате вода в
тръбичката. Саксиите с воден резервоар ще ви улеснят в много случаи:
• Когато не знаете колко често да поливате растенията – всяко растение има
индивидуални нужди от поливане.

• Когато не сте вкъщи за дълго време
- достатъчно е да напълните резервоара, преди да заминете. Докато отсъствате, резеворарът ще се грижи за растенията, без да е нужно да ангажирате
съседи или близки с поливането им.
Индикаторът за нивото на водата ви
показва кога трябва да допълните резервоара. Водният резервоар поддържа почвата влажна за по-дълго време
от традиционното поливане и най-важното – растението определя кога и
какво количество вода да поеме.

29

99
9Сандъче
с държач
лв.

и резервоар

ширина 50см, цвят кафяв
ref. 984937

лв.

диаметър 28см,
височина 18см, PVC
ref. 984940

ДОРИ И ДА ВИ НЯМА, ЦВЕТЯТА ЩЕ БЪДАТ ПОЛЯТИ!

»

12
Сандъче с резервоар Корфу
99

ширина 60см, височина 18см, PVC, вместимост
15л, цвят кафяв ref. 902052
• ширина 80см, височина 18см, вместимост 20л
ref. 913685 16,99лв.
Повече за пресаждане
на растения виж на
www.mr-bricolage.bg

лв.

височина 80см, диаметър 15см, със система за напояване във
вътрешността, с отвори за 30 растения, подходяща за каскадни
цветя и ягоди ref. 938028

Бабините хитрини
Влажен килим

Вземете няколко кърпи и ги потопете във вода, за да се напоят
добре. Сложете саксиите върху този влажен килим – така те
ще могат да поемат толкова вода, колкото им е необходима.
Този влажен килим може да напоява растенията ви в продължение на около една седмица.

лв.

99
22
Градинска кула

99

Висяща кашпа

49
Комлект система за
99

лв.

поливане на саксии

за 30 саксии, комплектът включва
тръби, конектори, капкопускатели
ref. 959566

229

Напоен с вода конец

Напълнете кофа с вода и я поставете на височината на растенията. Ако саксиите са на пода, сложете кофата върху стол близо
до тях. За всяка саксия отрежете вълнен или памучен конец,
достатъчно дълъг, за да може да свърже кофата и саксията.
Притиснете единия край на конеца на дъното на кофата с
камък или друг тежък предмет, а другия му край заровете в
почвата на саксията.

Комплект за автоматизирано напояване на саксии Gardena
лв.

до 36 саксии, до 6м, трансформатор с вграден таймер и с 13 фиксирани програми,
14V помпа с филтър - независимост от централното водоснабдяване, възможност за
удължаване до 10м ref. 886623

С нея всеки ден е празник
Когато времето е топло, цялото семейство обича
да излиза навън в градината. И неделният обяд
е по-хубав на открито, и лежерното излежаване
в хамака е любимо занимание на всички. А става
още по-приятно, когато градината ни е красива.
Гъстата трева, подравнена под краката ни, и
любимите ни храсти и цветя превръщат задния
двор в райското кътче на нашия дом.
Нужна е отдаденост, за да поддържаме градината
си винаги свежа. С малко помощ и добри съвети,
процесът се превръща в детска игра. И накрая,
когато видим резултата, знаем, че всички усилия
са си заслужавали.

10

ДЕКОРАТИВНА ГРАДИНА в 4 стъпки

1

ПРОУЧВАНЕ

Преди да започнете с планирането на градината се
запознайте с климатичните условия, характеристиките на почвата, релефа на терена.

КЛИМАТ
Изборът на растения съобразете с климата във вашия
регион. Например, климатичните условия в морските райони са различни от тези във вътрешността на
страната. Силата и посоката на преобладаващите в
района ветрове могат да ви ограничат в избора на
растителност – в този случай защитете растенията
чрез жив плет, който ще спира вятъра и любопитните погледи.
Не забравяйте, че всяка част от градината има
собствен микроклимат – някои зони ще бъдат винаги в сянка, докато други части ще бъдат изложени
целодневно на слънчева топлина.

ПОЧВА
Определете типа на почвата - киселинна или алкална, пясъчна или глинеста. Възможно е да промените
нивото на рН като добавите вар, за да се възстанови
баланса на киселинната почва, и желязо или алуминиев сулфат, когато почвата е твърде алкална.

2

ПЛАН

При проектирането на градината е важно да
помислите за баланса, за да не се получат
прекалено претрупани или празни места. Не
забравяйте за пропорциите - добавянето на
голямо дърво в малка градина ще погълне
пространство, докато по-големите градини
се нуждаят от нещо внушително, за да не се
изгубят в пейзажа.

ИЗБЕРЕТЕ ЦВЕТОВА ПАЛИТРА

Цветовете във вашата градина могат да
бъдат акцент, да се допълват, да създават
настроение.

3
4

ИЗГРАЖДАНЕ

Почистете терена от стари дървета, храсти и камъни. Декоративните растения се засаждат рано през пролетта или през есента, но при засаждане на
растения, отгледани в контейнери, това може да стане и през лятото.
След като засадите растенията, можете да изградите поливна система. Разпръсквачите се разполагат на нивото на терена и се съобразяват с растенията, за да се осигури равномерно поливно покритие на тревните площи.
Последният етап при озеленяването на градината е затревяването. Подходящо време за затревяване е от март до ноември включително. През есента
поникването на тревата става за по-дълго време, но е по-сигурно.

ПОДДРЪЖКА
ТОРЕНЕ
Най-добре е да торите с богати и разнообразни на хранителни вещества
бавно разграждащи се торове, а в края на март и през октомври – ноември
и с комплексен тор. През активния период на вегетация подхранете растенията с азотни торове / амониева силитра /. За да стимулирате цъфтежа
обогатете с калиеви и богати на микроелементи торове.

ПОЛИВАНЕ
Най-добрият начин на поливане е чрез капково напояване нощем.

РЕЗИТБА
• Санитарна - спомага за здравословното състояние на дърветата и храстите.
• Оформяща – добре е да направите поне няколко формиращи резитби за
година, за да имате гладки и плътни повърхности. Това е особено важно за
живите плетове и топиарните форми (дървета или храсти, подрязани в определена форма).

МУЛЧИРАНЕ
Мулчирането ще осигури на растенията запазване на влагата и потискане на
плевелите. Мулчираните градини не се прекопават, а само се плевят.

ЗАЗИМЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА АКТИВНИЯ СЕЗОН
В края на ноември превържете короните, за да избегнете счупвания на клони и повреди от тежките снегове (туя, кипарис, юка и др.). Деликатните
дървета и храсти (албиция, магнолия, рододендрони, азалия) завийте, за
да не измръзнат.

ДЕКОРАТИВНА ГРАДИНА: план за градината

СЛЪНЧЕВ КЪТ

Тази градина с цветни кътчета предлага уединен отдих в красива обстановка, независимо дали ще е в предния или задния
двор. Градинската пейка под сенчестите клони и сред ароматни цветя е неустоима покана за слънчев следобед.
Повече за пълзящите
растения виж на
www.mr-bricolage.bg
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За да стане пейзажът по-интересен, смесете материалите. Декоративните камъни (14) чудесно се съчетават с гранитогреса (виж повече на стр.72-73), а
в същото време контрастират със зелената трева (3).
Декоративната дървена ограда(12) е лесен начин за
обособяване на отделните сектори и пречи на разпиляването на мулча (13).
За увивните растения можете да използвате арки или
пана (11), върху които те да се развиват.
Покрай пътечката и между растенията монтирайте
лампи, най-добре със соларно захранване (виж повече на стр.68-69).
Добавете цветни акценти, като разположите саксии с
цветя (9). Това е най-лесният и гъвкав начин за подреждане на градината – можете да ги местите или да
засаждате различни сезонни цветя, в зависимост от
настроението си.
За акцент в градината сложете червенолистно дърво
или храст. Такива са японския клен и берберис. Япон-

12

ският клен ( Acer palmatum) е едно от най-атрактивните растения за декорация на дворни пространства.
Представлява дърво, което расте изключително бавно
и това го прави така ценно и скъпо. Подходящ е за
озеленяване на дворове, къщи и вили, като се прилага в скален кът или алпинеум, в съчетание с ароматни
цветя за алпинеум.
Върбите също имат свои представители с интересни
пъстролистни корони. Такава е Salix integra “Hakuro
Nishiki” (1), чиято кръгла корона се обагря лятно
време в ярко розово и бяло и която е хит на лятото вече няколко години. Сред другите растения
тази красива върба изглежда като пухесто облаче,
тъй като нежните й тънки клонки са разперени във
всички посоки. На височина достига около 2-2.50м,
а диаметърът на короната нараства до около 1.502м. Тази уникална японска върба обикновено се
прави на присадка върху стъбло от друг представител на семейството на върбите и затова расте пове-

че на корона, докато самото стъбло расте по-бавно.
Видът съществува и в храстов вариант, който се
сгъстява с повечко подрязване и е прекрасен за акцент в храстови групи или за подчертаване на тъмни
фасади на сгради.
Клематисът (10) cпaдa към лиaнитe и ce oтглeждa
ocнoвнo c цeл вepтикaлнa дeкopaция нa paзлични apxитeктypни eлeмeнти или двopни yчacтъци.
Cпocoбнocттa мy дa ce ‘’кaтepи’’ и възпpиeмa фopмaтa
нa cкeлeтo, кoeтo cтe мy ocигypили, ви пoзвoлявa дa
нaмepитe нecтaндapтни peшeния пpи вepтикaлнoтo
oзeлeнявaнe. Kлeмaтиcитe oбичaт cвeтлинa, нo нe
издъpжaт пpeгpявaнe нa кopeнитe.
Пампаската трева (5) е един от най-красивите и
ефектни представители на декоративните тревисти
растения и доста често се използва за покривно озеленяване, както и е неизменен участник в дизайна
на вътрешния двор. Тя е от видовете, използвани за
направата на алпинеум.

ДЕКОРАТИВНА ГРАДИНА: план за градината

99
4Петуния
бордюрна

1999 Пъстролистна
японска върба

лв.

лв.

1

листопадно дърво, листата са пъстри - през
пролетта са с розова окраска, а през лятото
се променят до кремавобяло и зелено,
цъфти с ароматни и пухкави жълти цветове,
вирее във влажни, плодородни почви, но
понася добре и сухи, предпочита пълно
слънце ref. 985083

6бр., едногодишно цъфтящо растение,
слънцелюбиво, не издържа на засушаване
ref. 937339

8

99
19
Рустифина

99
19
Лятна аранжировка

лв.

2

листопадно дърво, непретенциозно към
почвените усовия, сухо- и студоустой,
цъфти пpeз юни и юли c ĸpacиви, дpeбни
цвeтoвe ref. 886529

лв.

саксия 25см, комбинация от 3 различни
вида (напр. вербена, калибрахое, лобелия)
ref. 939268

9

99
11
Клематис

99
6Тревна
смеска Слънце

лв.

лв.

3

0,5кг, за слънчеви и сухи терени, силно
сухоустойчива, за изграждане на тревни
площи, за които не е осигурено добро
поливане, за площ до 20м²
ref. 951436

многогодишна цъфтяща лиана, предпочита
слънчеви места, защитени от вятър
ref. 964407

10

99
2Лавандула

99
19
Пано

лв. *цена за брой

лв.

саксия 9см, храстовидни стъбла, предпочита варовита почва с добър дренаж,
цъфти с ароматни цветове между юли и
септември ref. 960928

4

60х180см, решетка, дебелина на летвите
30мм, импрегниран чам
ref. 884778

11

99
5Кортадерия
селоана

59
9Декоративна
оградка

лв.

лв.

20х180см, импрегниран иглолистна
дървесина
ref. 821692

(Пампаска трева)
5

многогодишна, вирее на добре дренирана
почва с постоянна влажност, предпочита
слънце ref. 989854

12

2799 Мулч

3Дива99лоза
лв.

6

листопадно пълзящо растение, непритенциозно към почвените условия и
светлина
ref. 959217

13

99
7Мушкато

99
5Декоративни
камъни

лв.

7

саксия 15см, многогодишно цъфтящо
растение, предпочита слънце и добре
дренирана почва с постоянна влажност
ref. 937400

лв. 70л, обелен дървесен чипс,
дълготраен цветен ефект с екологично
чисти цветове, защитава растенията от
температурните колебания, предотвратява
развитието на плевели и изсушаването
на почвата, подходящ за територии около
храсти, дървета и пътища, за ъгли и детски
площадки, различни цветове ref. 857753

лв.

размер 40-60мм, цвят сив, 10кг
ref. 942290

14

ДЕКОРАТИВНА ГРАДИНА: растителност
ЦВЕТЯ
засаждане

засаждане

засаждане

засаждане

м. 04-05

м. 03-04

м. 04-05

м. 03-04

цъфтеж

цъфтеж

цъфтеж

цъфтеж

м. 06-09

м. 07-09

м. 06-08

м. 06-08

39
1Тагетис
лв.

49
2Газания
лв.

саксия 9см, вирее при всякакви условия,
не обича прекаленото преполиване
ref. 938847

2799

99
1Бегония

лв.

лв.

саксия 9см, цъфтящо тревисто растение,
подходяща е глинесто-песъчлива и богата
на хумус почва, предпочита сънчеви
места ref. 941682

саксия 9см, цъфтящо тревисто растение,
подходяща е глинесто-песъчлива и богата
на хумус почва, предпочита сънчеви
места ref. 953370

Алстромерия

саксия 27см, многогодишни грудково
растение, вирее на торфени смеси и песъчливи, добре дренирани почви, предпочта
добре осветени места, но не с непрестанна
директна светлина ref. 942592

ЛИАНИ
засаждане

засаждане

засаждане

засаждане

м. 03-04
м. 09-11

м. 03-04
м. 09-11

м. 03-04
м. 09-11

м. 03-04
м. 09-11

цъфтеж

цъфтеж

м. 05

м. 06-09

99
4Вистерия
лв.

99
4Лоницера
(Орлови нокти)
лв.

цъфтящо пълзящо растение, непретенциозно към почва, предпочита слънце
ref. 984435

3Дива99лоза

цъфтящо пълзящо растение, предпочита
богата на хумус почва, предпочита слънчеви до полусенчести места ref. 990358

99
17
Хедера (Бръшлян)
лв.

лв.

листопадно пълзящо растение, непритенциозно към почвените условия и светлина
ref. 959217

вечнозелено пълзящо растение, непритенциозно към почвените условия и светлина
ref. 954947

ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА

99
24
Магнолия

засаждане

засаждане

засаждане

засаждане

м. 03-04
м. 09-11

м. 03-04
м. 09-11

м. 03-04
м. 09-11

м. 03-04
м. 09-11

цъфтеж

цъфтеж

цъфтеж

цъфтеж

м. 03-04

м. 06-09

м. 07-09

м. 04-05

лв.

подходяща е обогатена с хумус почва,
предпочита слънчеви места, различни
видове ref. 960147

14

99
4Албиция
лв.

подходящи са глинести почви почва,
предпочита слънчеви места
ref. 984428

99
4Хибискус
(Дървовидна ружа)
лв.

непретенциозна към почвените условия,
предпочита слънчеви места
ref. 984429

4Люляк99
лв.

предпочита открити слънчеви
места и леки почви
ref. 984433

ДЕКОРАТИВНА ГРАДИНА: растителност
ХРАСТИ
засаждане

засаждане

засаждане

м. 04-05

м. 03-04

м. 03-04
м. 09-11

цъфтеж

цъфтеж

м. 06-09

м. 03-04

99
23
Хортензия
лв.

99
19
Рододендрон

м. 04

79
2Цидония
(Японска дюля)
лв.

лв.

цъфтящ храст, вирее на по-засенчени места, нуждае се
от често поливане, цъфти обилно в големи кълбовидни
съцветия ref. 939271

цъфтеж

цъфтящ храст, пдоходяща е кисела почва, предпочита
полусенчести места, достига височина до 1.8м
ref. 954755

цъфтящ храст, вирее на слъчеви места,
непретенциозен към почвени условия
ref. 886494

засаждане

засаждане

засаждане

м. 03-04
м. 09-11

м. 03-04
м. 09-11

м. 03-04
м. 09-11

99
22
Аукуба
лв.

99
5Иглолистни
микс

99
4Пъстролистен
дрян

лв.

вечнозелен храст, непретенциозен към почвените условия, предпочита сенчести места
ref. 985086

лв.

саксия 15см, устойчиви на ниски температури,
различни видове
ref. 964417

листопаден храст, непретенционен към почвените
условия, предпочита слънчеви и полусенчести места
ref. 957757

ДЕКОРАТИВНИ ТРЕВИ
засаждане

засаждане

засаждане

м. 03-05
м. 09-11

м. 04-04

м. 04-05

цъфтеж

м. 06-08

99
5Кортадерия
селоана (Пампаска трева)
лв.

многогодишна, вирее на добре дренирана почва с
постоянна влажност, предпочита слънце
ref. 989854

6Хоста*99
лв.

многогодишно декоративно растение, предпочита лека
почва, предпочита лека полусянка и сянка ref. 964414
*ще е налична за продажба от 1 май

99
5Хойхера
лв.

многогодишно вечнозелено растение, вирее добре
дренерина почва, предпочита лека полусянка и сянка
ref. 964413

ДЕКОРАТИВНА ГРАДИНА: жив плет
ТРАДИЦИОНЕН ЖИВ ПЛЕТ

»

засаждане

Живият плет е не само функционално, но и много красиво решение за преграждане на пространствата в двора. Той може да бъде
изграден от различни видове
растения – вечнозелени, цъфтящи, широколистни, иглолистни или в комбинация от няколко
вида. Важно е растенията да издържат на многократни резитби, тъй като чрез тях се поддържа красивата правилна форма
на живия плет. За гъст и оформен жив плет, който осигурява уединение, е подходящ традиционния жив плет. Ако не
искате оформен, създайте цъфтящ жив плет. За преграда в
градината е подходящ нискорастящ жив плет. Той се състои
от храсти, не по-високи от 90см или които се поддържат ниски
чрез редовно подкастряне.
Растенията се засаждат в линия, в зависимост от вида и големината на растението се садят от 1 до 5 бр. на метър. Всяко растение се поставя в отделна дупка. След засаждане се затъпква
и полива обилно.
За да имате гъст и красив жив плет, е важно редовно да го
подрязвате, поне 3-4 пъти годишно. Колкото повече се подрязва живия плет, толкова по-гъст ще бъде той. При резитбата се
отстраняват по-младите и по-късите клони. Подрязването се
извършва със специални ножици или храсторези.

м. 02-11
резитба

м. 06

9

99

лв.

Туя Смарагд

височина 60-80см, сенкоиздръжлива и студоустойчива,
невзискателна към почвените условия, развива се
успешно и на варовити почви ref. 906223

засаждане

Тодор,
сектор Градина, Mr.Bricolage

ЦЪФТЯЩ ЖИВ ПЛЕТ

м. 02-11
резитба

м.
04,06,09

Лигуструм

декоративен храст, невзискателен към почвените
условия, вирее добре на слънчево и полусенчесто
изложение, расте бързо, достига височина до 3м
ref. 952682 1,99лв.

засаждане

засаждане

м. 02-03
м. 09-11

м. 02-03
м. 09-11

цъфтеж

цъфтеж

м. 03-04

м. 03-04

Форзиция

декоративен храст, невзискателен към почвените
условия, цъфти в жълти цветове март и април, расте
бързо, достига височина до 2,5м ref. 984427 5,99лв.

Берберис

декоративен храст с яркочервени листа, непретенциозен
към почва, предпочита слънчеви места, 5 броя
ref. 984437 4,99лв.

НИСКОРАСТЯЩ ЖИВ ПЛЕТ

засаждане

засаждане

м. 02-04
м. 09-11

м. 02-11
резитба

м. 06

Юниперус Blue Arrow

височина 140-160см, син цвят на листната маса,
среднорастящ - до 20см на година, издръжлив на
засушаване и на ниски температури
ref. 947173 29,99лв.

16

Туя аурея нана

засаждане

резитба

м. 02-11

м. 04

височина 40-50см, кълбовидна форма, студоустойчива,
невзискателна към почвените условия, подходяща за
ниски живи плетове и засаждане в кашпа
ref. 922489 14,99лв.

Лавандула

храстовидни стъбла, предпочита варовита почва с
добър дренаж, цъфти с ароматни цветове между юли
и септември
ref. 960928 2,99лв.

ДЕКОРАТИВНА ГРАДИНА: декоративни камъни и оградки

99
11
Мраморни
лв.

камъни

размер
10-20/40-60мм,
цвят бял, 10кг
ref. 942216

12
Мраморни
99

лв.

3

99

лв.

*цена за брой

Декоративна оградка
15/30см, дължина 55см,
импрегниран иглолистна
дървесина ref. 883957

камъни

размер 32-60мм,
цвят жълт, 10кг
ref. 942287

22
Мраморни
99

лв.

камъни

размер 32-60мм,
цвят черен, 10кг
ref. 942221

9 59

лв. *цена на ролка

Декоративна
оградка

20х180см, импрегниран
иглолистна дървесина
ref. 821692

The mark of responsible forestry
FSC-SECR-0201
©1996 FSC

99
12
Декоративни
лв.

камъни

размер 20-32мм,
цвят зелен, 10кг
ref. 942220

99
12
Декоративни
лв.

камъни

размер 20-40мм,
цвят червен, 10кг
ref. 942253

5

99

лв.

Декоративни
камъни доломит
размер 10-14мм,
цвят бял, 10кг
ref. 942289

5 99
лв.

Декоративни
камъни

размер 40-60мм,
цвят сив, 10кг
ref. 942290

32
Пластмасов бордюр
99

лв.

*цена за
ролка

1000х11х2см, полиетилен, за
изграждането на декорации в
градини, за разделяне на тревната
площ и останалите декоративни
елементи ref. 990920

99
27
Мулч
лв.

70л, обелен дървесен чипс, дълготраен
цветен ефект с екологично чисти
цветове, защитава растенията
от температурните колебания,
предотвратява развитието на плевели
и изсушаването на почвата, подходящ
за територии около храсти, дървета и
пътища, за ъгли и детски площадки,
различни цветове ref. 857753

99
49
Форма за градинска настилка
лв.

60x60x6см, полипропилен, 9бр. камъни в
плоча, позволява създаването на уникален
ландшафт на всяко място, за многократна
употреба ref. 985567

ЕДНА КРАСИВА МОРАВА... в три стъпки
Повече за избор на
тревна смеска виж на
www.mr-bricolage.bg

декември

ноември

октомври

септември

август

юли

юни

май

април

март

ПЕРИОДИ ЗА ЗАСЯВАНЕ НА ТРЕВАТА
февруари

• Разпръснете тревните семена равномерно върху почвата. Добре е засяването
да става на две кръстосани минавания.
• Покрийте със слой пръст с дебелина 1см и заравнете почвата с гребло.
• Валирайте с валяк, за да могат семената по-лесно да
влязат в контакт с почвата и да изравните повърхността.
• Изчакайте тревата да стане висока около 10 см, преди
да я окосите за първи път. При косенето почвата трябва да
бъде суха. Косете на най-високата степен на косачката, за
да не повредите тревата. Минете с валяк, за да заравните
почвата.
• Полейте обилно (през лятото поливайте рано сутрин или
късно вечер).

януари

1

ЕТАП: ИЗБОР НА СЕМЕНА И ЗАСЯВАНЕ

неблагоприятен период
подходящ период ако почвата е достатъчно топла (>10°) и влажна
най-подходящ период
подходящ период при редовно поливане
подходящ период в райони с мека зима

1. Тревна смеска 4 сезона

5кг, подходяща за ежедневно ползване, бързо пониква и формира гъст тревен
килим, запазва целогодишно добър външен вид, устойчива на утъпкване,
застудяване и засушаване, за площ 175-200м²
ref. 984099 79,99лв.

2. Тревна смеска Турбо спорт

5кг, подходяща за натоварени терени и спортни игрища, бързо пониква
и се регенерира, устойчива на утъпкване, застудяване и засушаване,
за площ 175-200м²
ref. 984094 89,99лв.

3. Тревна смеска гъста сянка

5кг, подходяща за сенчести терени и бедни почви, устойчива на утъпкване,
застудяване, засушаване и болести, за площ 175-200м²
ref. 984096 89,99лв.

1
2
3

99
69
Сеялка Gardena
лв.

работна ширина
45см, капацитет 10л,
висококачествена
пластмаса, за прецизно
дозиране на семена
и торове, може да се
зарежда с материали с
различна големина - тор,
семена, вар, пясък,
филц, сол
ref. 875496

109

лв.

Валяк за
трева

обем 50 литра,
диаметър 36см,
ширина 50см,
тегло 12.3 кг
ref. 990155

7 99
лв.

Субстрат за изграждане на
тревни площи 50л

специален компост, допълнително обогатен
с азот за подобряване и подхранване на
почвата при изграждане на тревни площи,
за площ до 10м² ref. 959672

2
99
13
Тор за трева

3

EТАП: ПОДХРАНВАНЕ
• Подхранвайте тревата 2-3 пъти
годишно, но никога в периоди на
силни горещини.
• Наторявайте с тор за трева, за
да подхраните почвата с минерали и азот.
• След наторяване полейте
добре, за да може торът да проникне в почвата.
• За да имате здрава и зелена
трева, редовно косете моравата.
През пролетта косете веднъж
седмично, а през лятото веднъж
на две седмици. В края на октомври спрете с косенето.

лв.

2кг, гранули, гарантира издръжливост, бързо
поникване, гъстота и свежест на тревата, улеснява
доброто развитие и повишава издръжливостта срещу
паразити и болести, за нови и вече развити тревни
площи, ползва се 4 пъти годишно - през март, май,
юли и септември/октомври, за площ до 100м2
ref. 881189

319

»
лв.

Скарификатор Alpina

1500W, работна ширина 38см, регулиране
на работната височина на 4 позиции от
-12мм до +8мм, вместимост на коша 50л,
тегло 14,4кг ref. 933835

2в1аерира
почвата и
унищожава
мъховете

ЕТАП: ПОДДЪРЖКА
• Обработвайте тревните площи
със скарификатор 2 пъти годишно, през пролетта и през есента,
за да аерирате почвата и да отстраните мъховете от нея.
• Преди началото на зимата окосете за последен път на най-високата степен на косачката, за да
може тревата да натрупа максимално количество светлина
и топлина, с които да прекара
зимния сезон.

99
49
Соларен уред против
лв.

подземни гризачи

захранване със соларна клетка и
акумулаторна батерия, за площ до
750м2, ефикасен срещу къртици и
слепи кучета
ref. 896642

ЗЕЛЕНА МОРАВА: тревни смески

»

Тревните смески Green Expert са многокомпонентни миксове, съчетаващи
различни сортове треви за по-добро
вкореняване, гъстота, свежест, устойчивост на утъпкване, издръжливост
на екстремни климатични условия и
други фактори, влияещи на общото
състояние на тревната площ.
• Сортовете, включени в състава на
смеските Green Expert, са сред добре
оценените тревни видове по класирането за 2015 година на STRI (Sport Turf
Research Institute) – световно известна, независима английска лаборатория за изследване на тревни сортове
и смески.
• Тревните смески са разработени
съвместно с датската фирма DLF
Trifolium (един от най-големите производители на семена в света) и съдържат семена от най-високо качество,
най-нова реколта и най-иновативни
модификации.
• В миксовете е включен и 4-валентен
райграс: специална разработка на DLF
Trifolium за по-издръжливи и ефективни тревни миксове!

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ВИДОВЕ

КЛАСИЧЕСКИ МИКСОВЕ

99
18
Тревна смеска 4 сезона
лв.

1кг, подходяща за декоративни и
паркови терени, не изисква често
косене и торене, устойчива на
утъпкване, застудяване и засушаване,
за площ 35-40м² ref. 984098

99
99
18
19
Водоспестяваща тревна смеска
Тревна смеска Еко микс
лв.

1кг, подходяща за декоративни и
паркови терени, бързо пониква и се
регенерира, устойчива на утъпкване,
застудяване и засушаване,
за площ 35-40м² ref. 984092

20

лв.

1кг, подходяща за декоративни и
паркови терени, не изисква често
косене и торене, устойчива на утъпкване,
застудяване и засушаване,
за площ 35-40м² ref. 984100

99
19
Тревна смеска Турбо спорт
лв.

1кг, подходяща за натоварени
терени и спортни игрища, бързо
пониква и се регенерира, устойчива
на утъпкване, застудяване и
засушаване, за площ 35-40м²
ref. 984093 ref. 984093

99
22
Тревна смеска Фикс & фийд
лв.

1кг, 2 в 1 регенерираща тревна смеска
и специализиран комплексен тор с
удължено действие, попълва празни
или наранени участъци, бързо пониква,
устойчива на лоши климатични условия,
за площ 35-40м² ref. 984097

99
19
Тревна смеска гъста сянка
лв.

1кг, подходяща за декоративни и
паркови терени, не изисква често
косене и торене, устойчива на утъпкване,
застудяване и засушаване,
за площ 35-40м² ref. 984095

99
22
Тревна смеска голф експерт
лв.

1кг, подходяща за декоративни и
паркови терени, силно регенерираща
се след натоварване, устойчива на
утъпкване, застудяване и болести, за
площ 35-40м² ref. 984101

ЗЕЛЕНА МОРАВА: тревни смески

»

Даниела, сектор Градина, Mr.Bricolage

КАКВИ СА ВИДОВЕТЕ ТРЕВНИ СМЕСКИ И ЗА КАКВИ ТЕРЕНИ СА ПОДХОДЯЩИ?
При избора на тревна смеска
трябва да знаете за какво ще
използвате вашата морава:
ЗА ИНТЕНЗИВНО НАТО-

ВАРВАНЕ И УТЪПКВАНЕ
За да използвате интензивно моравата и да я превърнете в терен за игри, имате нужда от тревна смеска, която
издържа на утъпкване и изкореняване. Такива смески
са: Спорт – много издръжливи на натоварване и утъпкване и Easy – издръжлива на утъпкване и засушаване.
ЗА ДЕКОРАЦИЯ
В случай, че вашата морава има единствено естетична
функция, изберете тревна смеска Цветна поляна. С нея
ще можете да оформите красива цветна поляна във
вашия двор.

7

ЗА СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ
4тревна смеска Сянка – тя е подходяща за сенчести
зони, бързо се адаптира към малко светлина и е
устойчива на износване.
4тревна смеска за сухи терени Слънце - намалява
нуждата от поливане и се запазва зелена и свежа
дори и през горещите летни дни. Идеална е за топъл
и сух климат.
4водоспестяваща тревна смеска – формира свеж
и плътен тревен килим, който може да се полива
по-рядко.
4тревна смеска Рестарт – подходяща за подновяване
и сгъстяване на моравата, без да е необходимо прекопаване или цялостна обработка на почвата.

49

лв.

Тревна смеска Рестарт

0,5кг, за сгъставане на
тревния килим, бързо, лесно и
ефективно попълва празните
участъци, освежава и сгъстява
съществуващата трева, за площ
до 20м2 ref. 933612

99
13
Тревна смеска Парк
лв.

1кг, универсална, лесна за поддръжка,
издръжлива на ниски температури и
бедни почви, за площ до 40м2
ref. 891633

»
99
6Тревна
смеска Слънце
лв.

0,5кг, за слънчеви и сухи терени,
силно сухоустойчива, за изграждане на тревни площи, за които
не е осигурено добро поливане,
за площ до 20м² ref. 951436

99
8Тревна
смеска Цветна поляна
лв.

0,5кг, подходяща за всички типове терени,
непретенциозна и подходяща за ефектно
украсяване на ъгъл от градината или за
създаване на лесна за поддръжка поляна,
изпъстрена с полски цветя, за
площ до 20м2 ref. 951437

99
13
Тревна смеска Спорт
лв.

1кг, за натоварени терени, лесна за
поддръжка, издръжлива на утъпкване и засушаване, за площ до 40м2
ref. 891632

30-40%
по-рядко косене

99
8Тревна
смеска Easy
лв.

сухи и наклонени терени, за които
няма осигурена богата почва и
редовна поддръжка, ниско-растяща тревна смеска, издръжлива на
утъпкване и засушаване, за площ
до 20м2 ref. 954756

99
9Тревна
смеска Есен
лв.

0,5кг, подходяща за всякакъв
вид почви и планински терени,
за по-студен и влажен климат,
издръжлива на утъпкване, за
площ до 20м2 ref. 954757

ЗЕЛЕНА МОРАВА: грижа за тревните площи

ПРОЛЕТНА ГРИЖА ЗА ТРЕВНИЯ КИЛИМ
След дългите зимни месеци, тревният килим има нужда от грижа и възстановяване. Пролетните грижи за
моравата ще приведат тревата в идеална форма за месеците, когато ще сме навън и ще й се наслаждаваме.
Следвайте стъпките, които ви препоръчваме и ще имате красива и здрава морава.

1

2

Повече за пролетните
грижи за тревния
килим виж на
www.mr-bricolage.bg

АЕРИРАЙТЕ
Аерирането на моравата прави чудеса за почвата,
защото позволява на тревата да диша и да става все
по-силна.
Основната полза от аерирането на тревата е, че то подобрява дренажа на почвата, което от своя страна е
много полезно за растежа на нова трева.
Аерирането позволява да освободите тревния килим
от изсъхнала трева и мъхове. Така ще изчистите натрупванията върху почвата и ще стимулирате регенеративната способност на тревата.

НАТОРЕТЕ УЧАСТЪЦИТЕ

лв.

Наторете равномерно аерирания терен с комплексен тор СТАРТ при норма 20 г/м2.
Наторяването преди засяване (февруари - май или септември - октомври) осигурява
необходимите хранителни вещества за добър старт на тревните смески, подобрява
кълняемостта, допринася за формирането на здрава коренова система и спомага за
образуване на плътен и изравнен тревен килим.

3 ПОСЕЙТЕ ТРЕВНИТЕ СЕМЕНА
Ако имате дупки в тревния килим, пролетта е времето да ги попълните с регенерираща тревна смеска ЛАКТОФОЛ RESTART –
комбинация от бързорастящи, сгъстяващи
и издръжливи сортове треви, подходящи
за попълване на дупки в съществуваща
тревна площ или за общо освежаване и
сгъстяване на тревния терен. След окосяване и аериране на съществуващата трева
на терена разпръснете тревни семена и ги
прилепите към почвата чрез валиране.

Лактофол Комплексен тор
за трева СТАРТ

1 кг, подходящ за изграждане на нови
тревни площи, подобрява кълняемостта
и допринася за формирането на здрава
коренова система, спомага за образуване
на по-плътни тревни стръкове и
образуването на плътен и изравнен
тревен килим, за площ до 50 м2
ref. 958724
• 5 кг, за площ до 250 м2 ref. 958725 24,99лв.

99
26
Подобрител за тревен килим
лв.

1л тор за трева в бутилка с пулверизатор, идеално
решение за морави с високо износване и натоварване, бърза реакция само за 24 часа, готов за
употреба - свържете подобрителя за трева директно с маркуча, наторява тревни площи до 100м2
само за 3мин. ref. 893445

»

Бързо, лесно и ефективно попълва
празните участъци. Освежава и
сгъстява съществуващата трева

4 ПОКРИЙТЕ ТЕРЕНА С ПОЧВА И ВАЛИРАЙТЕ

Покрийте семената с почва и валирайте добре терена с валяк, за да прилепите семената към почвата. Внимавайте да не натискате прекалено силно, за да не пречупите
семената. Можете да заложите няколко хранилки за птици на разстояние от новозасятия терен. Това ще предпази семената от крилатите гости в двора ви.

5 ПОЛЕЙТЕ ОБИЛНО НА ЛЕКА СТРУЯ

Полейте обилно с вода на лека струя, за да не отмиете семената от почвата. Поливайте 1-2 пъти дневно тревния килим докато достигне височина 10см. След второто
окосяване се върнете към нормален режим на поливане на тревата.
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6 99

99
84
Тороразпръсвачка
лв.

12л, пластмасов кош
с метална дръжка, на
колела, разпръсква
тор равномерно и без
усилия, цвят зелен
ref. 984778

8 99
лв.

Сух тор за трева Лактофол

2кг, подпомага развитието,
балансираното хранене и бързото
възстановяване на тревните площи,
за площ до 100м² ref. 881177

ЗЕЛЕНА МОРАВА: грижа за тревните площи

БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ

1

2

3

4

1. Гранули срещу къртици

БОРБА С МЪХА

Най-успешният начин за борба с мъха е
подобряване на условията за растеж на
нова трева.
Два пъти годишно (през пролетта и есента)
аерирайте тревата, за да не позволявате на
почвата да се сбива.
Поливайте я редовно, но не заблатявайте
терена.
За всяко единично косене, косете тревата

АЕРИРАНЕ

500г, за контролиране на популацията на къртиците по тревни площи, лехи,
места за почивка и отдих, игрища, градини ref. 929705 6,99лв.

най-много 1/3 от размера й. Това не само
ще заздрави тревата, но и ще й помогне
да се пребори сама с много от плевелите.
Направете няколко подхранвания с тор с
антимъх ефект ЛАКТОФОЛ, който спомага
отстраняването мъха от тревните площи,
подхранва тревния килим и предпазва от
образуване на нов мъх.

са подходящи за аериране. Не е препоръчително да аерирате при високи температури.
4. Когато аерирате, обърнете повече внимание на пространства около пътища и
тротоари, където растежът на плевелите е
висок и достъпът до вода е нисък.
5.Веднага след аерирането, нанесете тор
върху почвата, по този начин тора бързо
достига до корена на тревата.
6. Последната стъпка в процеса на аериране е да полеете тревата

6 99

6 99

1 кг, подходящ за отстраняване на мъх от
тревните площи, подхранване на тревния
килим и повишаване издръжливостта му
на утъпкване и лоши климатични условия,
предпазва от образуване на нов мъх, за
площ до 50 м2 ref. 958726

1 кг, подходящ за есенно подхранване на
тревни площи, осигурява добро презимуване и по-силен старт през пролетта, за площ
до 50 м2 ref. 958728
• 5кг, за площ до 250 м2
ref. 958729 24,99лв.

Тор за трева с антимъх ефект

0,5л, служи за прогонване на къртици с цел предпазване на зелените площи от
къртичини, пълна ефективност след 1-2 дни ref. 961593 10,99лв.

3. Електронен уред против подземни гризачи

звукова вибрация, за площ до 800м2, ефикасен срещу къртици и слепи кучета
ref. 830793 35,99лв.

4. Соларен уред срещу подземни гризачи и змии
2V, батерия 1,2V AA 600mA Ni-Mh, за площ 650-800м2
ref. 961529 29,99лв.

Зелените площи, засадени на глинести
почви, трябва да бъдат аерирани най-малко два пъти годишно, докато при тези на
песъчливи - е достатъчна една аерация.
1. Преди да започнете аериране на почвата, полейте тревата още през нощта,
тъй като това прави процеса на аериране
много по-лесен.
2.Означете важни предмети като разпръсквачите на тревата, така че да не ги
повредите по време на аерирането.
3. Проверете дали климатичните условия

лв.

2. Репелент срещу къртици

лв.

Комплексен тор за трева Есен

3 стъпки за цялостна защита и бърз резултат за
прогонване на подземни гризачи:
1. Разкрийте всички видими дупки в зоната.
2. Излейте около 30 мл репелент във всяка дупка
и я заровете
3. Поставете електронният уред за защита
от подземни гризачи.

ЗЕЛЕНА МОРАВА: подземно поливане

ЗЕЛЕН КИЛИМ
БЕЗ УСИЛИЯ
Омръзна ви да напоявате
моравата на ръка? Искате ли
да имате повече комфорт и
свободно време?
Подземната поливна система GARDENA предлага удобно напояване на моравата с изскачащи разпръсквачи. Те се монтират под земята
и се свързват посредством система от тръби.
Разпръсквачите изскачат, когато дойде време
да полеят градината и се прибират след края
на поливането. Ако инсталирате също и компютър за управление на напояването GARDENA
(виж повече на стр.56), вашата напоителна
система ще полива градината автоматично,
дори и когато ви няма.

1
2
3
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Направете чертеж на своята градина.
Определете местата, които трябва да се
напояват. Нанесете точното разположение
на водния източник.

Изберете вида и броя на
разпръсквачите, които са ви
необходими и ги разпределете върху
чертежа, така че максимално ефективно
да покриват тревната площ.
Определете дебита на водоизточника.
За да поставите правилния брой разпръсквачи на една
свързваща тръба, трябва да определите коефициента за дебита
на водоизточника. За целта отворете крана на чешмата до край
и напълнете кофа от 10л с вода. Измерете времето в секунди, за
което се пълни кофата. Ако искате да захранвате поливната система
с водна помпа, трябва да използвате маркуч с дължина около 1м
(¾’’), за да измерите времето, за което се пълни кофата от вашата
помпа.
Измерете също разстоянието между водоизточника /чешма,
помпа/ и най-отдалечения разпръсквач. На всеки 25м към времето
се добавя 1сек. При време на напълване по-малко от 14 сек. и
използването на воден компютър, автоматичен воден разпределител или приставка с 2/4 разклонения, трябва да добавите 3 сек. към
времето за напълване.

4
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8.2

8.3

8.4

8.5

ЗЕЛЕНА МОРАВА: изскачащи разпръсквачи

2

1

3

5999

3499

25м, полиетилен, за
подземно или надземно
монтиране
ref. 886644
• 50м
ref. 886645 149лв.

за снабдяване
на подземна
напоителна система
с вода от кран
ref. 886591

лв.

лв.

Свързваща тръба

4

6999

5999

лв.

Входяща кутия

5
лв.

Напоителен
клапан 24V

Клапанна кутия V1

за монтаж на подземно
напоителен клапан 24V
ref. 886568
• за монтаж на 3 напоителни клапана 24V
ref. 984627 139лв.

за работата на системите за управление на
напояването, вграден
самопочистващ се
филтър ref. 886573

6

7

6999

7999

15м, за свързване на до
6 напоителни клапана
към системи за контрол
на поливането ref. 886576

взима под внимание
валежите при контролирано напояване,
оборудван с 5м кабел
и тапа
ref. 886663

лв.

8999

лв.

Кабел за свървзване на напоителни
клапани 24V

лв.

Сензор за дъжд

Сензор за влага

взима под внимание
влажността на почвата
при контролирано
напояване, оборудван
с 5м кабел
ref. 912154

8 Изскачащ турбо разпръсквач

8.1

8.2

3299
лв.

5499
лв.

Изскачащият турбо
разпръсквач T100

за площи до 100 м², сектор
на разпръскване 70° - 360°,
обхват на разпръскване 4-6м
ref. 824416

4

8.3

Изскачащ турбо
разпръсквач T200

за площи до 200 м², сектор
на разпръскване 25° - 360°,
обхват на разпръскване 5-8м
ref. 894353

8.4

5699
лв.

Изскачащ турбо
разпръсквач T380

за площи до 380 м², сектор
на разпръскване 25° - 360°,
обхват на разпръскване 6-11м
ref. 872749

8.5

8499
лв.

Изскачащ осцилиращ
разпръсквач OS140

за правоъгълни площи 2-140м²,
обхват на разпръскване 2-15м,
ширина на разпръскване
1 - 9,5см ref. 872747

1699
лв.

Изскачащ
разпръсквач S80

за площи до 80 м², сектор на
разпръскване 5° - 360°, обхват
на разпръскване 2,5-5м
ref. 886659

ИНСТАЛИРАНЕ
НА СИСТЕМАТА

Поставете всички части върху вашата
градина по плана, който сте изработили.
Започнете с поставяне на продуктите в
последователност - от водния източник
до разпръсквачите.

Отрежете тръбите в съответствие с направения план и свържете отделните части.
Внимавайте да не попадне мръсотия в
тръбите и разпръсквачите. Препоръчително е преди да вкопаете системата да
направите едно изпитателно пускане.

Изкопайте с лопата V-образен канал
в земята с дълбочина 20-25 см.
Внимателно преместете тревния пласт,
след което почистете камъните и други
пречки от каналите.

За отводняване в най-ниските части на
системата се поставят дренажни клапани.
За да се подобри отводняването, се препоръчва дренажният клапан да се поставя
върху чакълено легло (около 20х20х20 см).

Поставете разпръсквачите и другите части
на системата в каналите. За да се избегне
нараняване на продуктите, трябва да
вкопаете плътно до нивото на земята
всички разпръсквачи и водни кутии.

Запълнете отново каналите и поставете
тревния слой. Затъпчете добре с крака.
Предварителното поливане на градината
ще улесни поставянето и фиксирането
на системата.

ЗЕЛЕНА МОРАВА: мотофрези

Няма да покоси ентусиазма ви
Всички обичаме градината ни да е спретната и поддържана.
Да се погрижим за нея отнема време и внимание, но с
малко подкрепа става истински лесно и приятно. Затова
е важно да изберем правилните машини, които да ни
подкрепят и да направят работата по-лека. Опциите при
избор на косачка са безбройни, но е не е толкова трудно да
разберем коя от тях ще е най-подходяща за нашата градина.
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ЗЕЛЕНА МОРАВА: мотофрези

ИЗБОР НА ПРАВИЛНАТА КОСАЧКА ЗА ТРЕВА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСАЧКА

Тя е надеждна и икономична, стартира се
веднага, поддържа се лесно и консумира
малко електроенергия. Идеална е за повечето
размери градини. С нея ще можете да косите
толкова дълго, колкото искате, без да се
притеснявате за доливане на гориво или
презареждане на батерията – просто я включете в електрическата мрежа. В сравнение с
моторната косачка тя е по-лека, по-маневрена и работи по-безшумно. Помислете за това
къде е разположен източникът на захранване
и колко дълъг удължител ще ви трябва.

КОСАЧКА НА БАТЕРИИ
Косачката е основен инструмент за поддръжка на моравата, но с толкова голям избор
от косачки с различни технически характеристики, намирането на правилната косачка
може да бъде истинско предизвикателство.
Преди да изберете си отговорете на следните въпроси:

1

КОЛКО ГОЛЯМА Е
ВАШАТА МОРАВА?

тракторни моторни
косачки
косачки

електрически ръчни
косачки
косачки

Основен критерий при избора на косачка
е площта, която ще косите.
Докато за по-малки площи е подходяща
компактна и лека косачка, достъпна за
всеки бюджет, по-големите градини се
нуждаят от по-мощна и здрава косачка,
която изисква повече инвестиции.

0
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800
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КЪДЕ ЩЕ СЪХРАНЯВАТЕ КОСАЧКАТА?

Преди да вземете решение за размера на вашата косачка, помислете за достъпа до
моравата и съхранението на косачката. Налага ли се да преминавате през врати, за
да косите? Ако е така, не забравяйте да измерите предварително отвора и самата
косачка, за да избегнете купуване на модел, който е твърде голям за да мине през
вратата. Същото важи и за мястото, където ще съхранявате косачката - уверете се,
че ще можете да я поставите под навеса или в гаража, както и че ще има достатъчно пространство, за да преминава.

КОЛКО БЛИЗО Е ВАШАТА МОРАВА
ДО ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ?
Когато разполагате с източник на захранване близо до тревата, възможностите са
повече. Въпреки това, не се тревожете, ако градината ви е много голяма или тревата
е далеч от източника на захранване - ние можем да ви предложим косачка, която
да отговаря на всяка нужда или размер градина.

Ако не разполагате с достъп до източник на
Ако нямате достъп до източник на захранване
или имате по-голяма градина, където удължителят няма да достигне, изберете косачка
с батерия. Тя е мощна и ефективна и се
захранва с батерия. Тиха е, лесна за употреба,
екологична е и не замърсява. Можете да
изберете различни инструменти, задвижвани
от една батерия (виж стр.38-39).

МОТОРНА КОСАЧКА

Тя е мощна и ефективна, с нея ще косите
бързо и без да се изморявате. Подобно на
косачката с батерия, моторната косачка е
преносима и осигурява неограничено от
кабели движение. Моторната косачка може
да бъде самоходна (достатъчно е само да я
направлявате, без да я бутате) и несамоходна
(задвижва се с бутане). Ако площта на косене
има наклон, изберете самоходна косачка –
така няма да се налага да я бутате нагоре, а
надолу да я дърпате.

ТРАКТОРНА КОСАЧКА

Тя е изключително удобна за работа и
управление, подходяща е за поддържане на
много големи площи, като например овощни
градини. Тракторната косачка е много мощна
и маневрена и е удобна за косене около дървета и препятствия. Много често е с функция
мулчиране, чрез която тревата се нарязва
допълнително на фини частици.

Eлектрически косачки B.Power

5

год.

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТИТЕ С МАРКА .B POWER
Косачките с марка .B Power са произведени по иновативни технологии:
• Задвижвани са от последно поколение мотори;
• Осигуряват голямо удобство при работа благодарение на ергономичния си дизайн;
• Имат 5 години пълна гаранция (с изключение на консумативите).
.B Power, това е марката на Mr.Bricolage,
която предлага продукти с високо качество на добра цена.

»

279

500 м2

лв.

функция мулчиране

38 см

BE 1638 P3M
Препоръчителна площ на косене до - 500м2
Мощност - 1600W
Корпус - пластмаса
Ширина на косене - 38см
Регулиране на височината на косене - 6-степенно централно
Вместимост на коша - 50л
Гаранция - 5 години
ref. 700731
ергономична дръжка и прозорче
за следене на нивото на тревата в коша

229
400 м2

319

лв.

34 см

600 м2

лв.

42 см

BE 1434 P

BE 1842 P2

Препоръчителна площ
на косене до - 400м2

Препоръчителна площ
на косене до - 600м2

Мощност - 1400W

Мощност - 1800W

Корпус - пластмаса

Корпус - пластмаса

Ширина на косене - 34см

Ширина на косене - 42см

Регулиране на височината на
косене - 6-степенно централно

Регулиране на височината на
косене - 6-степенно централно

Вместимост на коша - 35л

Вместимост на коша - 50л

Гаранция - 5 години

Гаранция - 5 години

ref. 700726

ref. 670273

ергономична дръжка и
прозорче за следене на нивото
на тревата в коша

ергономична дръжка и
прозорче за следене на нивото
на тревата в коша

28

»

функция мулчиране

Моторни косачки B.Power

5

год.

999

53 см

1500 м2

лв.

BT 6753 TB
Препоръчителна площ на косене до - 1500м2

»
»
»

Мощност - двигател Briggs&Stratton, 163см3

самоходна

Корпус - стоманен
Ширина на косене - 53см

функция мулчиране

Регулиране на височината на косене - 5-степенно централно
Вместимост на коша - 70л

странично изхвърляне
на окосената трева

Гаранция - 5 години
ref. 720846
двигател Briggs&Stratton, 4в1

649
1000 м

2

»

799

лв.

46 см

функция мулчиране

»

самоходна

лв.

1200 м

2

»

46 см

функция мулчиране

»

самоходна

»

самоходна

»

функция
мулчиране

»

1299

лв.

1500 м2

53 см

странично изхвърляне
на окосената трева

BT 4046 TB

BT 4564 TH2

BT 6753 TBVIS

Препоръчителна площ на косене до - 1000м2

Препоръчителна площ на косене до - 1200м2

Препоръчителна площ на косене до - 1500м2

Мощност - двигател Briggs&Stratton,140см3

Мощност - двигател Honda, 160см3

Мощност - двигател Briggs&Stratton,190см3

Корпус - стоманен

Корпус - стоманен

Корпус - стоманен

Ширина на косене - 46см

Ширина на косене - 46см

Ширина на косене - 53см

Регулиране на височината на косене - 5-степенно

Регулиране на височината на косене - 5-степенно централно

Регулиране на височината на косене - 5-степенно централно

Вместимост на коша - 60л

Вместимост на коша - 60л

Вместимост на коша - 70л

Гаранция - 5 години

Гаранция - 5 години

Гаранция - 5 години

ref. 720843

ref. 720844

ref. 720848

двигател Briggs&Stratton

двигател HONDA

ергономични дръжки, антикорозионна
обработка на корпуса, 4в1

ЗЕЛЕНА МОРАВА: електрически косачки

8999

250 м2

лв.

32 см

32 см

300 м2

MEGA Tools
Препоръчителна площ
на косене до - 250м2

139

лв.

Мощност - 1000 W

BL 320 E

Корпус - пластмаса

Препоръчителна площ на косене до - 300м2

Ширина на косене - 32см

Мощност - 1000W

Регулиране на височината на косене 3 - степенно осово

Корпус - пластмаса
Ширина на косене - 32см

Вместимост на коша - 30л
Гаранция - 2 години

Регулиране на височината на косене 3-степенно осово

ref. 985651

Вместимост на коша - 25л
Гаранция - 2 години
ref. 933837
прозорче за следене на нивото
на тревата в коша

109
250 м

169

лв.

2

32 см

400 м

189

лв.

2

37 см

350 м

И ТОВА
ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

лв.

2

38 см

SMART 32EK

GD 114

BL380

Препоръчителна площ
на косене до - 250м2

Препоръчителна площ
на косене до - 400м2

Препоръчителна площ
на косене до - 350м2

Мощност - 1000 W

Мощност - 1500 W

Мощност - 1400 W

Корпус - пластмаса

Корпус - пластмаса

Корпус - пластмаса

Ширина на косене - 32см

Ширина на косене - 37см

Ширина на косене - 38см

Регулиране на височината на косене 3-степенно осово

Регулиране на височината на косене централно

Регулиране на височината на косене 3-степенно осово

Вместимост на коша - 28л

Вместимост на коша - 35л

Вместимост на коша - 40л

Гаранция - 2 години

Гаранция - 2 години

Гаранция - 2 години

ref. 903271

ref. 989776

ref. 953594
гребен за трева за прецизно косене

30

Удължител на
контакт

дължина 30м,
2х1,0мм2, подходящ
за косачки и тримери
ref. 942853
29,99лв.

Градински разклонител на колче

2 гнезда, IP44, детска защита и
самозатварящи се капачета осигуряващи
защита от прах и влага, дължина на
кабела 1.4 м, сечение на кабела 3x1.5 мм²,
предназначен за включване на градинско
осветление и градински електроуреди
ref. 936977 19,99лв.

Предпазна
кутия за
контакт+куплунг

предпазва електрическата свръзка от
пръски вода, индекс на защита IP44
ref. 987120 8,29лв.

ЗЕЛЕНА МОРАВА: електрически косачки и скарификатори

219
250 м2

219

лв.

32 см

219

лв.

32 см

300 м2

329

лв.

500 м2

40 см

лв.

34 см

500 м2

3

год.

ARM 3200

32 Е

Препоръчителна площ на косене до - 250м

2

GD 115

Препоръчителна площ на косене до -300м

34 Е

Препоръчителна площ на косене до - 500м

2

Препоръчителна площ на косене до - 500м2

2

Мощност - 1200W

Мощност - 1200W

Мощност - 1800W

Мощност - 1400W

Корпус - пластмаса

Корпус - пластмаса

Корпус - пластмаса

Корпус - пластмаса

Ширина на косене - 32см

Ширина на косене - 32см

Ширина на косене - 40см

Ширина на косене - 34см

Регулиране на височината на косене 5-степенно централно

Регулиране на височината на косене 3-степенно осово

Регулиране на височината на косене 5-степенно централно

Регулиране на височината на косене 5-степенно централно

Вместимост на коша - 35л

Вместимост на коша - 30л

Вместимост на коша - 35л

Вместимост на коша - 35л

Гаранция - 3 години*

Гаранция - 2 години

Гаранция - 2 години

Гаранция - 2 години

ref. 822097

ref. 892690

ref. 985783

гребен за трева за косене покрай зидове, лехи и близо
до ръба на тревните площи, вградена ръкохватка за
носене, защита на мотора срещу претоварване

сгъваеми ръковатки,
гребен за трева за прецизно косене

ADVANCED ROTAK 650
Препоръчителна площ на косене до - 600м2

539

Мощност - 1700W
Корпус - пластмаса
Ширина на косене - 41см
Регулиране на височината на косене 7-степенно централно, с бутон
Вместимост на коша - 50л
Гаранция - 3 години*
ref. 989774
регулиране на височината на дръжката,
прозорче за следене на нивото
на тревата в коша

»

600 м

2

41 см

лв.

3
год.

ref. 984954
големи задни колела, гребен за трева,
регулиране на височината на ръкохватката

СКАРИФИКАТОРИ

299

лв.

Скарификатор SC 1.3 E

319

лв.

Скарификатор SC 1.5 E

Мощност - 1300W

Мощност - 1500W

Работна ширина - 38см

Работна ширина - 38см

Регулиране на работната височина 4-степенно централно

Регулиране на работната височина 4-степенно централно

Вместимост на коша - 50л

Вместимост на коша - 50л

Гаранция - 2 години

Гаранция - 2 години

ref. 959233

ref. 933835

ниско ниво на шум

* 3 години гаранция след регистрация на www.MyBosch-Tools.com в срок до 4 седмици от датата на покупка

ЗЕЛЕНА МОРАВА: моторни косачки

299

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

KCL16
Препоръчителна площ
на косене до - 750м2
Мощност двигател RS 100, 100см3

лв.

Корпус - стоманен
Ширина на косене - 41см

750 м2

Регулиране на височината на
косене - 5-степенно централно

41 см

1

Вместимост на коша - 45л

600мл, висококачествено масло за
4-тактови двигатели
ref. 891688 9,99лв.

ref. 984955

Двигателите на
моторните косачки са
бензинови, 4-тактови.
Маслото е консуматив
и се подменя на всеки
25 работни часа, или
в началото на всеки
сезон. Първата смяна
на 4-тактовото масло е
препоръчително да се
направи след първите
5 работни часа, тъй
като това е периода,
в който двигателят се
разработва.

1

1. Четиритактово масло

Гаранция - 2 години

»

1

2. Туба за гориво

5л, пластмаса, за съхранение на гориво, с
накрайник за лесно сипване
ref. 891726 12,99лв.

3. Спрей против полепване
на трева

»

образува защитен филм, който предпазва
от натрупване на остатъци от трева и почва
по режещата част и корпуса на косачката,
антикорозионен ефект ref. 986554
14,99лв.

Милен, сектор Градина,
Mr.Bricolage

СЕЗОННАТА ПОДДРЪЖКА
НА КОСАЧКАТА

349
750 м2

»

1. Сменяйте маслото всеки сезон
или след всеки 25 работни часа.
2. Редовно почиствайте въздушния филтър и след всяко косене
измийте корпуса на косачката.
3. Редовно заточвайте ножа на косачката.

лв.

40 см

самоходна

379

429
800 м2

лв.

лв.

41 см

5

год.

1000 м2

51 см

EPL 424 TR-G

BO 51

BL 410

Препоръчителна площ на косене до - 750м2
Мощност - двигател RS 100, 100см3
Корпус - полипропилен
Ширина на косене - 40см
Регулиране на височината на косене - 5-степенно колесно
Вместимост на коша - 45л
Гаранция - 2 години
ref. 627759

Препоръчителна площ на косене до - 1000м2
Мощност - двигател MTD Thorx, 1,7kW
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 51см
Регулиране на височината на косене - 3-степенно колесно
Без кош
Гаранция - 2 години
ref. 934267
Странично изхвърляне на окосената трева

Препоръчителна площ на косене до - 800м2
Мощност - двигател Alpina RS 100 OHV, 1,55kW
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 41см
Регулиране на височината на косене - 4-степенно колесно
Вместимост на коша - 55л
Гаранция - 5 години
ref. 933839

32

ЗЕЛЕНА МОРАВА: моторни косачки

499

46 см

1000 м2

»

579

лв.

1500 м2

функция мулчиране

»

»

»

лв.

51 см

функция мулчиране

самоходна

»

самоходна

18’’

20’’

Препоръчителна площ на косене до - 1000м2
Мощност - двигател Loncin, 139см3
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 46см
Регулиране на височината на косене - 7-степенно централно
Вместимост на коша - 55л
Гаранция - 2 години
ref. 986902
Странично изхвърляне на окосената трева 4 в 4

Препоръчителна площ на косене до - 1500м2
Мощност - двигател Loncin, 159см3
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 51см
Регулиране на височината на косене - централно
Вместимост на коша - 60л
Гаранция - 2 години
ref. 989779
Странично изхвърляне на окосената трева 4 в 1

799
1000 м2

»

899

лв.

53 см

»

самоходна
1200 м2

»

функция мулчиране

»

самоходна

лв.

»

48 см

функция мулчиране

електрическо запалване

M53-150WR

AL6 48 SBE

Препоръчителна площ на косене до - 1000м2
Мощност - двигател Briggs&Stratton, 163см3
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 53см
Регулиране на височината на косене - 5-степенно централно
Вместимост на коша - 65л
Гаранция - 2 години
ref. 953030
Вариатор на скоростта, големи задни колела, лагери на колелата

Препоръчителна площ на косене до - 1200м2
Мощност - двигател Briggs&Stratton, 163см3
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 48см
Регулиране на височината на косене - 6-степенно централно
Вместимост на коша - 70л
Гаранция - 2 години
ref. 984517
Ергономични дръжкки

Милен,
сектор Градина,
Mr.Bricolage

ФУНКЦИЯТА
МУЛЧИРАНЕ
М у л ч и ра н е то
е функция на
косачките, при която тревата се нарязва на
много фини частици и се разпръсква обратно
върху окосената тревна площ като източник
на ценни хранителни вещества. За да се извърши правилно процеса, тревата трябва да
е с височина не повече от 7-8см и при косенето да не се намалява с повече от 2-3см.
Препоръчваме да мулчирате, когато температурата на повърхностния слой е най-малко
6°. Ако мулчирате често в периодите, когато
тревата не расте, например по време на горещите летни месеци или късно есента, разграждането ще бъде минимално или никакво. В следствие, опасността от развитие на
мъх ще е по-голяма.
Предимства на мулчирането:
• Не е нужно да събирате окосената трева –
така пестите около 30% от времето за косене
и не се налага да изнасяте окосената трева.
• Наторявате моравата с естествени материали.
• Намалявате нуждата от поливане, тъй като
при мулчирането се ограничава изпарението
на влагата от почвата.
• Предпазвате тревата от пожълтяване през
лятото.

ЗЕЛЕНА МОРАВА: тракторни косачки

»

»

»

ПО ПОРЪЧКА

7

дни

»

»

ПО ПОРЪЧКА

7

дни

функция мулчиране

3699

лв.

66 см

34

7

дни

функция мулчиране

3199

»

ПО ПОРЪЧКА

Градинските тракторни косачки
предлагат изключителна стабилност
и производителност. Препоръчват
се за косене на терени над 1000м²
или отнемащи повече от един час.
Снабдени са с косилен апарат под
машината. Някои от тях разполагат
и с кош за събиране на окосената
трева.

»

функция мулчиране

4199

лв.

77 см

лв.

97 см

M105-77X

M115-77 TC

M125-97TC

Мощност - 3.5kW
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 66см
Степени на косене - 4
Вместимост на коша - /
Гаранция - 2 години
ref. 984981
странично изхвърляне на окосената трева

Мощност - 6.8kW
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 77см
Степени на косене - 6
Вместимост на коша - 200л
Гаранция - 2 години
ref. 959594
странично изхвърляне на окосената трева

Мощност - 5.8kW
Корпус - стоманен
Ширина на косене - 97см
Степени на косене - 6
Вместимост на коша - 200л
Гаранция - 2 години
ref. 953028
странично изхвърляне на окосената трева

ЗЕЛЕНА МОРАВА: палцови и двуколесни косачки

779

ДВУКОЛЕСНИ КОСАЧКИ

»

лв.

подходяща за косене
на висока трева, висока
производителност
лесна за работа
56 см

»

самоходна

Pro Trim 560
Мощност - 173 cm3
Ширина на косене - 56см
Гаранция - 2 години
ref. 959282
4-тактов двигател, корда с дебелина 4мм,
регулируема дръжка

ПАЛЦОВИ КОСАЧКИ

1399
над 2000м2

1799

лв.

90 см

2000 м2

лв.

87 см

m 80

M87-35

Препоръчителна площ на косене - над 2000m²
Мощност - 123 см3
Ширина на косене - 90см
Гаранция - 2 години
ref. 989783
подходяща за косене на висока трева,
мощен двигател

Препоръчителна площ на косене до - 2000m²
Мощност - 148 см3
Ширина на косене - 87см
Гаранция - 2 години
ref. 892687
подходяща за косене на висока трева,
мощен двигател

»

самоходна

Насладете се на
тишината във
Вашата градина
Косачката AdvancedRotak 650
до 75% по-тиха

3

год.
* 3 години гаранция след регистрация на www.MyBosch-Tools.com в срок до 4 седмици от датата на покупка

Мощност на мотора
Широчина на рязане
Режеща система
Тегло
Вместимост на контейнера за трева
Височина на рязане
Регулиране на височината на рязане
Вид на ръкохватката

36

1 700W
41cм
Закален и заточен стоманен нож
16,0kг
50л
20 – 80мм
7 кратно
Система „Ergoflex“

ЗЕЛЕНА МОРАВА: косачки роботи

»

еко режим - за засичане на тревата,
която вече е била окосена и за
намаляване на работните часове

без ограничителен
кабел

лек и
преносим

наклон 40%

5Аh литиево-йонна
батерия

коси до
2 часа без
прекъсване

1899

4х4

лв.

еко режим

200 м2

Косачка робот Ambrogio L60
Препоръчителна площ на косене до - 200m²
Наклон до - 40%
Гаранция - 2 години
ref. 986274
без инсталация и ограничителен кабел

»
»

PIN-код защита

»

БЕЗПЛАТЕН

предварителен
оглед и консултация

дистанционно стартиране
25%
прост и
интуитивен
дисплей

наклон
до 25%

5Аh литиево-йонна
батерия

Косачка робот GARDENA SILENO city

500 м2

»
»

1999

лв.

Препоръчителна площ на косене до - 500m²
Наклон до - 25%
Гаранция - 2 години
комплект с кабел 150м и зарядна станция

сензор за дъжд
идеален за градини с тесни
и малки пространства

прост и
интуитивен
дисплей

поддържа
до 3 зони

наклон
до 40%

5Аh литиево-йонна
батерия

коси до
2 часа без
прекъсване

Bluetooth

2399

лв.

еко режим

сензор за
дъжд

800 м2

Косачка робот Ambrogio L30 Deluxe
Препоръчителна площ на косене до - 800m²
Наклон до - 40%
Гаранция - 2 години
ref. 986272
комплект с кабел 150м и зарядна станция

ЗЕЛЕНА МОРАВА: акумулаторни инструменти

СЕРИЯ
С една акумулаторна батерия може да се
захранват няколко различни инструмента.
Започнете с комплект от инструмент,
акумулаторна батерия и зарядно устройство.
След това разширете с друг необходим
инструмент, спестявайки пари по този начин.

599

300 м2

лв.

34 см

Акумулаторна косачка 34LI

48V, ширина на косене 34см,
6-степенно централно регулиране
на височината на косене,
вместимост на коша 35л, прозорче
за следене нивото на тревата в
коша, в комплект с батерия 2.0 Ah
ref. 985005

1 БАТЕРИЯ, МНОГО ИНСТРУМЕНТИ

239
Акумулаторен храсторез AH24B
лв.

24V, 120W, 1400 об./мин., дължина на острието 540мм,
прецизно заточени ножове, ергономични ръкохватки,
комплект с батерия 2.0 Ah, тегло 4,7кг ref. 985001

319
Акумулаторна
лв.

кастрачка APS24B

24V, шина 200мм,
телескопична дръжка,
компект с батерия
2.0Ah и зарядно
устройство, тегло 2,9 кг
ref. 990124

209
Акумулаторна метла за листа ABL24B
лв.

24V, 280W, капацитет на батерията 2.0 Ah,
максимална скорост на въздуха 60м/сек.,
комплект с батерия 2.0 Ah, тегло 1,9кг ref. 985002

239
Акумулаторен
лв.

тример AT24B

24V, 160W, ширина
на косене 25-30см,
комплект с батерия
2.0 Ah, тегло 2,7кг
ref. 985000

38

25-30 см

289
Акумулаторен трион
лв.

АС24В

24V, дължина на шината
25см, бързо и лесно
обтягане на веригата,
комплект с литиево йонна
батерия 2.0 Ah и зарядно,
тегло 2,7 кг ref. 990123

ЗЕЛЕНА МОРАВА: акумулаторни инструменти

СЕРИЯ

ЕДНА БАТЕРИЯ ЗА ВСИЧКИ УРЕДИ
ИНТЕЛИГЕНТНАТА БАТЕРИЯ ЗА
РАБОТИЛНИЦА И ГРАДИНА

149

лв.

Стартов заряден
комплект

Li -Ion батерия-18V, 3000mAh,
бързозареждащо зарядно устройство

189
Акумулаторен
лв.

верижен трион
GE-LC 18 Li

за батерия 18V, дължина
на шината 25см, вместимост на
резервоара за масло на веригата 200мл, шина OREGON,
безключава смяна на веригата, индикатор за батерията,
цена без батерия и зарядно устройство ref. 989210

109
Акумулаторна ножица
лв.

за трева и храсти
GE-CG 18 Li

за батерия 18V,
работна ширина на нож за трева 10 см, работна
дължина на нож за храсти 20см, макс. дебелина на
рязане с нож за храсти 8мм, ергономична дръжка,
лесна смяна на ножовете, цена без батерия и
зарядно устройство ref. 989181

24 см

99

99

лв.

Акумулаторен тример GE-CT 18 Li

за батерия 18V, ширина на косене 24см,
телескопична дръжка, чупеща се глава на 90°
за лесно косене на вертикални площи и ъгли на
тревния килим, ограничител за безопасно косене
около цветя, декоративни растения и дървета,
цена без батерия и зарядно устройство
ref. 989209

ЗЕЛЕНА МОРАВА: електрически тримери и коси

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРИМЕРИ

2499

3799

5499

6999

22 см

25 см

25 см

23 см

лв.

лв.

лв.

лв.

3

год.

»

Електрическите тримери са напълно
достатъчни за малки площи. С тях лесно
се поддържа тревата около дървета,
храсти, декоративни цветя и ъгли.

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

GD 202

RD-GT 11

GD 221

ART 23

Мощност - 250W
Ширина на косене - 22см
Гаранция - 2 години
ref. 985889

Мощност - 350W
Ширина на косене - 25см
Гаранция - 2 години
ref. 936258
телескопична дръжка

Мощност - 350W
Ширина на косене - 25см
Гаранция - 2 години
ref. 985211
телескопична дръжка

Мощност - 280W
Ширина на косене - 23см
Гаранция - 3 години*
ref. 935623

* 3 години гаранция след регистрация на www.MyBosch-Tools.com в срок до 4 седмици от датата на покупка

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОСИ

Корда за тример

1,6мм, 24м
ref. 850104 14,99лв.

Корда

1,6мм, 15м, безшумна
ref. 886438 7,99лв.

Градинска макара

дължина 30м,
макс. натоварване
2300W, , сечение на
кабела 1.0 мм, защита
против прегряване
ref. 936697 49,99лв.

40

»

Електрическите коси са по-мощни
и производителни от тримерите.
Разполагат с нож, с който може да се
коси висока и гъста трева. Голямата
им работна ширина с корда позволява
косенето на по-големи площи.

ЗЕЛЕНА МОРАВА: електрически тримери и коси

7999

7999

8999

9999

23 см

30 см

23 см

30 см

лв.

лв.

лв.

3

»

год.

»

129

лв.

комплект с
втора шпула

169

лв.

25 см

лв.

27 см

3

регулируем
наклон на
главата

год.

»

свалящи се
колела

SMALLCUT 300

GD 223

ART 23 COMBITRIM

T 600E

EASYCUT 400

ART 27+

Мощност - 300W
Ширина на косене - 23см
Гаранция - 2 години
ref. 892688
автоматична подаване
на кордата

Мощност - 550W
Ширина на косене - 30см
Гаранция - 2 години
ref. 989777
телескопична дръжка,
ограничител за ъгли,
чупеща глава

Мощност - 400W
Ширина на косене - 23см
Гаранция - 3 години*
ref. 898490
телескопична дръжка,
чупеща глава

Мощност - 600W
Ширина на косене - 30см
Гаранция - 2 години
ref. 985033
чупеща се глава,
телескопична дръжка

Мощност - 400W
Ширина на косене - 25см
Гаранция - 2 години
ref. 952948
чупеща се глава,
допълнителна дръжка,
телескопична дръжка

Мощност - 450W
Ширина на косене - 27см
Гаранция - 3 години*
ref. 984982
завъртаща се на 90°
глава, телескопична
дръжка

* 3 години гаранция след регистрация на www.MyBosch-Tools.com в срок до 4 седмици от датата на покупка

119

159

лв.

42 см
25,4 см

»

Удобни
дръжки

лв.

219

лв.

3

год.

309

42 см

38 см

37 см

25,4 см

23 см

23 см

лв.

GD 214

GD 205

EB 1000B

AFS 23-37

Мощност - 1200W
Ширина на косене
с корда - 42см
Ширина на косене
с диск - 25,4см
Гаранция - 2 години
ref. 984924

Мощност - 1400W
Ширина на косене
с корда - 42см
Ширина на косене
с диск - 25,4см
Гаранция - 2 години
ref. 984957
удобни дръжки за
по-лесна работа

Мощност - 1000W
Ширина на косене
с корда - 38см
Ширина на косене
с диск - 23см
Гаранция - 2 години
ref. 952920

Мощност - 950W
Ширина на косене
с корда - 37см
Ширина на косене
с диск - 23см
Гаранция - 3 години*
ref. 989773

ЗЕЛЕНА МОРАВА: моторни коси

159
43 см

лв.

23 см

BC 520

»

Обем на двигателя - 52см3
Мощност - 1,5kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 23см
Гаранция - 2 години
ref. 919606

Моторните коси са идеални за обработване на големи тревни
площи, както и за косене на високи треви и диви растения.
При работя с тях има изхвърчащи елементи като отрязани
треви, песъчинки и камъчета. Нивото на шум е значително
по-високо от това на електрическите машини. За това е нужно
да се оборудвате с антифон, очила и ръкавици.

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

179
43 см

Тапички за уши
Бездимно
двутактово масло

1л, за моторни тримери и
коси, верижни триони
ref. 891021 16,99лв.

Грес за редуктор на
моторна коса Bardahl

12бр, пенополиуретан,
стандарт SNR 36dB,
цвят оранж
ref. 949430
4,99лв.

150г, за намаляване на износването и устойчивост на натоварване, образува защитен
филм, редуциращ износването на пиньона, за
смазване на предавки в градинско оборудване, ъглови редуктори на моторни коси, глави
на храсторези, редуктори на машини за резитба, тримери и др. ref. 986555 13,49лв.

42

199

лв.

25,5 см

43 см

лв.

25 см

BC260

RD-GBC07S

Обем на двигателя - 26см3
Мощност - 0,57kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 25,5см
Гаранция - 2 години
ref. 959298
комплект със самар

Обем на двигателя - 43см3
Мощност - 1,4kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 25см
Гаранция - 2 години
ref. 963411

ЗЕЛЕНА МОРАВА: моторни коси

239
43 см

лв.

23 см

BC520
Обем на двигателя - 52см3
Мощност - 1,5kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 23см
Гаранция - 2 години
ref. 959300
комплект със самар

219
43 см

249

лв.

23 см

43 см

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

лв.

Универсална
глава за тример

25 см

BC 430

DBC 430

Обем на двигателя - 43см3
Мощност - 1,25kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 23см
Гаранция - 2 години
ref. 959299
комплект със самар

Обем на двигателя - 43см3
Мощност - 1,2kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 25см
Гаранция - 2 години
ref. 989769
комплект със самар и очила

»

без нужда от инструмент за монтаж

въртящ дизайн
на кордата,
предотвратяващ
скъсване, бързо и
лесно зареждане,
универсална
ref. 959305 29,99лв.

Алуминиева
глава с корда

ref. 959307 19,99лв.

Корда за
моторна коса

2,4 мм, квадратна
форма, усилена
ref. 986918 5,49лв.

ЗЕЛЕНА МОРАВА: моторни коси

269
43 см

лв.

25 см

GBC 15
Обем на двигателя - 52см3
Мощност - 1,8kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 25см
Гаранция - 3 години
ref. 989768
безключово регулиране на
ръкохватката, комплект
със самар

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА
Диск за
моторна коса

ref. 959301 10,99лв.

299
42 см

без нужда от инструмент за монтаж
Универсална
глава за тример

ref. 959305 29,99лв.

Диск за
моторна коса

ref. 959303 27,99лв.

44

»

лесен старт

»

антивибрационна
система

329

лв.

25,5 см

42 см

»
»

3

год.

лв.

25,5 см

»

антивибрационна
дръжка

SG 430

SG 520

Обем на двигателя - 43см3
Мощност - 1,25kW
Ширина на косене
с корда - 42см
Ширина на косене
с нож - 25,5см
Гаранция - 2 години
ref. 959571
двойно хромиран
цилиндър, по-висока
топлоустойчивост на
буталото - за по-високо
натоварване

Обем на двигателя - 52см3
Мощност - 1,5kW
Ширина на косене
с корда - 42см
Ширина на косене
с нож - 25,5см
Гаранция - 2 години
ref. 959572
двойно хромиран
цилиндър, по-висока
топлоустойчивост на
буталото - за по-високо
натоварване

антивибрационна
дръжка

ЗЕЛЕНА МОРАВА: моторни коси

349
43 см

лв.

25,5 см

»
B 33 B

Продукт на
Husqvarna

Обем на двигателя - 33см3
Мощност - 0,9kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 25,5см
Гаранция - 2 години
ref. 984951
комплект със самар

»

329

399

лв.

43 см

Моторните коси работят със смес от бензин и двутактово масло.
Точното съотношение на смесите е различно за всяка машина.
Пример: препоръчано за машината съотношение 1:40 значи, че
един литър бензин се смесва с 25мл двутактово масло.

25,5 см

45 см

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА
лв.

Ръкавици

25,5 см

»
420

B 52 D

Обем на двигателя - 42см3
Мощност - 1,25kW
Ширина на косене
с корда - 43см
Ширина на косене
с нож - 25,5см
Гаранция - 2 години
ref. 953600
комплект със самар

Обем на двигателя - 52см3
Мощност - 1,55kW
Ширина на косене
с корда - 45см
Ширина на косене
с нож - 25,5см
Гаранция - 2 години
ref. 959317
комплект с двоен самар

антивибрационна
система

телешка кожа,
водоотблъскващи
ref. 906268
14,99лв.

Комплект антифон
ref. 873165 12,99лв.

Любов, която не пресъхва
На всеки се случва да забрави кога последно е поливал
градината. Или пък да остави водата включена малко
по-дълго от необходимото. За щастие има системи, които
помагат да контролираме поливането. Възможностите са
много и може да изберете тази, която най-добре отговаря
на нуждите на градината ви. Но на каквото и да се се спрете,
резултатът винаги ще е добре напоена градина с по-малко
вода и повече спестено време, в което да ù се радвате.

46
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За да използвате ефективно водата, независимо от източника (чешмяна вода, вода от цистерна, дъждовна вода
или кладенец), изберете подходящата помпа.

Наземни помпи

Наземните помпи са с широко поле
на употреба. Могат да се използват
както за поливане на тревата, чрез
разпръсквач, така и за напояване на
овощна и зеленчукова градина. Могат
да се свържат директно за резервоар
с дъждовна вода. Лесни са за употреба и предоставят голям воден стълб.

НЕКА НЯКОЙ ДРУГ
ПОЛЕЕ ГРАДИНАТА!
Градината е място, където да се отпуснете и да се чувствате
добре. За да сте сигурни, че Вашите растения и Вашата
морава са винаги зелени и здрави, е важно да ги поливате
правилно и редовно.

Дренажни помпи

Дренажните помпи се използват за
изпомпване на вода от наводнени
къщи и мазета, басейн или кладенец, който ще почиствате. Отличават
се с голям работен дебит.
Основните критерии за избор на дренажна помпа са:
• вида на водата за изпомпване (чиста или замърсена)
• количеството вода за изпомпване
• мястото, където се намира водата
Дренажните помпи са снабдени с поплавък, който автоматично
включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата. При
повишаване на нивото, поплавъкът застава в хоризонтално положение и включва помпата. Когато нивото спадне, поплавъкът пада и
изключва помпата.

Потопяеми помпи

Предлагат голяма дълбочина на потапяне и висок воден стълб. Поради
малкия си диаметър са идеални за
изпомпване на вода от кладенци
и сондажи. Те са студоустойчиви,
работят сравнително безшумно и
не се нуждаят от специална поддръжка. Вибрационните потопяеми помпи тип „бибо“ се използват за
разработване на нови водоизточници. Винтовите потопяеми помпи имат
значително голям дебит и воден стълб. Те могат да се използват както
за поливане на градината, така и за домакински нужди.

2

С маркучите пренасяте водата до мястото, където тя е необходима
- при растенията. По този начин ще ги поддържате здрави и силни.
Водата се пренася по различни начини - с маркуч и количка за
маркуч или с макара за маркуч.

Хидрофори

Използват се за увеличаване на
налягането на водата от водопровода, както и за изграждане
на водна инсталация на места,
където липсва водозахранване.
Помпата се свързва с резервоар,
който събира дъждовна вода от улуците на къщата. Хидрофорните
помпи могат да осигурят достатъчен дебит и налягане на водата за
нормалното й използване за битови нужди – баня, тоалетна, пералния и др.

Моторни помпи

Те са мощни, осигуряват голям дебит и воден стълб. Употребата им
не е свързана с електроенергия. Използват се за поливане на големи овощни и зеленчукови градини.
Намират приложение в изпомпване на промишлено количество
вода от наводнени площи.

4

3

Поливайте лесно и удобно с помощта
на градински пистолет или подвижни
разпръсквачи.
• Кръгови и мултифункционални
разпръсквачи – от обикновен разпръсквач за малки площи до технически сложен първокласен модел.
• Осцилиращи разпръсквачи –за
равномерно напояване на квадратни
и правоъгълни площи без локви. Те
осигуряват високо качество, благодарение на защитената от счупване дюза
и елементите против изплъзване. Имат
напълно регулируем обхват. Подходящи са за площи от 90 до 350м2.
• Широко обхватни разпръсквачи –
подходящи са за площи до 490м2.
Осигуряват фино регулиране в определен сектор или пълен кръг.

За повече свободно време напоявайте лесно и автоматично градината с разнообразни, приспособими и лесни за употреба системи за автоматично напояване. Те се използват за автоматичен
контрол на преносими разпръсквачи, микрокапкова система или
подземна поливна система.

ПОЛИВАНЕ: наземни помпи

ПОЛИВАНЕ НА ГРАДИНАТА

169
макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

7м

36м

лв.

3000/4 JET
Мощност - 600W
Макс. дебит - 3100л/ч
Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м
Макс.воден стълб - 36м
ref. 895471

109

5499
лв.

лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

8м

8м

9м

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

35м

40м

20м

RDP-WP60

APM 37

RD-2DK20

Мощност - 300W

Мощност - 370W

Мощност - 1500W

Макс. дебит - 2400л/ч

Макс. дебит - 2400л/ч

Макс. дебит - 30 000л/ч

Макс. Дълбочина на засмукване - 8м

Макс. Дълбочина на засмукване - 8м

Макс. Дълбочина на засмукване - 9м

Макс.воден стълб - 35м

Макс.воден стълб - 40м

Макс.воден стълб - 20м

ref. 889272

ref. 934273

ref. 857018

129

48

149

лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

159

лв.

лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

8м

38м

8м

40м

JGP8004F

LKJ 800I

Мощност - 800W

Мощност - 800W

Макс. дебит - 3200л/ч

Макс. дебит - 3600л/ч

Макс. Дълбочина на засмукване - 8м

Макс. Дълбочина на засмукване - 8м

Макс.воден стълб - 38м

Макс.воден стълб - 40м

ref. 985291

ref. 934274

ПОЛИВАНЕ: дренажни помпи

ОТВОДНЯВАНЕ НА МАЗЕ

за чиста вода

119

109

лв.

129

лв.

лв.

7000D

XKS-251 P

LKS-750 P

Мощност - 300W

Мощност - 250W

Мощност - 750W

макс.
дълбочина
на засмукване

Макс. дебит - 7000л/ч

7м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м

макс.
воден стълб

Макс.воден стълб - 5м

5м

ref. 952383

макс.
дълбочина
на засмукване

Макс. дебит - 8000л/ч

Макс. дебит - 14 000л/ч

6м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 6м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м

макс.
воден стълб

Макс.воден стълб - 7м

Макс.воден стълб - 9м

7м

ref. 934284

ref. 934293

за замръсена вода

6499

7999

лв.

119

9999

лв.

лв.

лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

5м

5м

7м

7м

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

5м

5м

7м

9,5м

RDP-WP32

»

подходяща за чиста
и замърсена вода

RDP-WP28

Q550B12

RDP-WP26

Мощност - 400W

Мощност - 400W

Мощност - 550W

Мощност - 900W

Макс. дебит - 7000л/ч

Макс. дебит - 9000л/ч

Макс. дебит - 10 000л/ч

Макс. дебит - 15 000л/ч

Макс. Дълбочина на
засмукване - 5м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 5м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м

Макс.воден стълб - 5м

Макс.воден стълб - 5м

Макс.воден стълб - 7м

Макс.воден стълб - 9,5м

ref. 952450

ref. 952451

ref. 984388

ref. 952453

119

149

лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

7м

7м

RDP-WP12

»

корпус Inox

179

лв.

лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

7м

11м

7м

12м

RDP-WP27

LKS-1000 PW

Мощност - 550W

Мощност - 1300W

Мощност - 1000W

Макс. дебит - 10 500л/ч

Макс. дебит - 25 000л/ч

Макс. дебит - 15 000л/ч

Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м

Макс.воден стълб - 7м

Макс.воден стълб - 11м

Макс.воден стълб - 12м

ref. 889271

ref. 952454

ref. 934292

макс.
дълбочина
на засмукване

7м
макс.
воден стълб

9м

ПОЛИВАНЕ: потопяеми помпи

ИЗПОМПВАНЕ НА ВОДА ОТ КЛАДЕНЕЦ И СОНДА

89
макс.
дълбочина
на засмукване

лв.

VMP/280

5м

Мощност - 280W

макс.
воден стълб

70м

99

Макс. дебит - 1080л/ч
Макс. Дълбочина на засмукване - 5м
Макс.воден стълб - 70м
ref. 934280

4999
лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

7м
макс.
воден стълб

60м

6999

RDP-WP33

лв.

Мощност - 280W
Макс. дебит - 1200л/ч

макс.
дълбочина
на засмукване

Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м

7м

Макс.воден стълб - 60м

макс.
воден стълб

Изходящ отвор - 1”

RDP-WP18
Мощност - 300W
Макс. дебит - 1000л/ч
Макс. Дълбочина на
засмукване - 7м
Макс.воден стълб - 60м
Изходящ отвор - 1”

60м

ref. 961594

ref. 923647

»

129

лв.

279

лв.

329

лв.

379

лв.

+ табло с волтметър

299

лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

15м

15м

15м

15м

15м

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

55м

50м

60м

100м

45м

RDP-WP34

4DWGM1.8/50

4/SKM 100

4/SKM 150

RD-WP31

Мощност - 750W

Мощност - 500W

Мощност - 750W

Мощност - 1100W

Мощност - 700W

Макс. дебит - 2000л/ч

Макс. дебит - 3000л/ч

Макс. дебит - 2400л/ч

Макс. дебит - 2400л/ч

Макс. дебит - 3900л/ч

Макс. Дълбочина на
засмукване - 15м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 15м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 15м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 15м

Макс. Дълбочина на
засмукване - 15м

Макс.воден стълб - 55м

Макс.воден стълб - 50м

Макс.воден стълб - 60м

Макс.воден стълб - 100м

Макс.воден стълб - 45м

Изходящ отвор - 1”

Изходящ отвор - 1”

Изходящ отвор - 1”

Изходящ отвор - 1”

Изходящ отвор - 1”

ref. 961595

ref. 934305

ref. 934296

ref. 934300

ref. 985788

50

ПОЛИВАНЕ: хидрофори

ЗАХРАНВАНЕ С ВОДА ЗА ДОМАШНИ НУЖДИ

179

219

лв.

249

лв.

лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
дълбочина
на засмукване

8м

7м

8м

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

макс.
воден стълб

40м

48м

40м

RD-WP 800

RD-WP 1200

JGP90022C

Мощност - 800W

Мощност - 1200W

Мощност - 900W

Макс. дебит - 3300л/ч

Макс. дебит - 3800л/ч

Макс. дебит - 3600л/ч

Макс. Дълбочина на засмукване - 8м

Макс. Дълбочина на засмукване - 7м

Макс. Дълбочина на засмукване - 8м

Макс.воден стълб - 40м

Макс.воден стълб - 48м

Макс.воден стълб - 40м

ref. 830794

ref. 903313

ref. 984903

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

349

369

лв.

лв.

99
94
Хидрофорен съд 50л
лв.

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

8м

40м

35м

50м

3000/4

AIDM 75/44

Мощност - 650W

Мощност - 750W

Макс. дебит - 2800л/ч

Макс. дебит - 1800л/ч

Макс. Дълбочина на засмукване - 8м

Макс. Дълбочина на засмукване - 35м

Макс.воден стълб - 40м

Макс.воден стълб - 50м

ref. 872732

ref. 934279

ref. 934721

99
29
Мембрана за
лв.

хидрофорен съд
ref. 934712

ПОЛИВАНЕ: моторни помпи

289

лв.

макс.
напор

26м

MT2’
Цолаж - 2’’
Двигател - 4-тактов 5.5кс
Макс. напор - 26м
Макс. дебит - 36 000л/ч
ref. 984336

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

7Смукателен маркуч
99

лв.

2” ref. 864365

329

лв.

макс.
напор

29м

• 3” ref. 894474 13,99лв.

MT3’
Цолаж - 3’’
Двигател - 4-тактов 6.5кс
Макс. напор - 29м

99
2Плосък
маркуч
лв.

2”, 220гр/л.м.
ref. 894482

• 3”, 350гр/л.м.
ref. 894483 4,99лв.

3Скоба49
лв.

2” ref. 953398
• 3” ref. 953399 4,49лв.

52

Макс. дебит - 45 000л/ч
ref. 964339

ЗЕЛЕНА
ПОЛИВАНЕ:
ПОЛИВАНЕ:
МОРАВА:
помпимотофрези
мотофрези
INVENTIV

199

• Гарантирано качество
• Доказан производител

8м

лв.

макс.
воден стълб

800W, дебит 3 500л/ч, макс.
дълбочина на засмукване 8м,
макс.воден стълб 40м
ref. 308623

3

год.

»

корпус от INOX

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

7м

11м

219
Помпа за мръсна вода

3

год.

40м

Наземна помпа

»

НОВАТА МАРКА НА

макс.
дълбочина
на засмукване

3

год.

лв.

1000W, макс.дебит 20 000 л/ч, макс.дълбочина на
засмукване 7м, макс. воден стълб 11м, макс.
размер на твърди частици 35мм ref. 208635

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

7м

8м

149
Помпа за мръсна вода

3

год.

лв.

750W, макс.дебит 14 000л/ч, макс.дълбочина
на засмукване 7м, макс.воден стълб 8м, макс.
размер на твърди частици 25мм ref. 208631

макс.
дълбочина
на засмукване

макс.
воден стълб

8м

8м

289
Хидрофор

чугунен корпус

3

год.

лв.

800W, макс.дебит 3600л/час, макс.дълбочина
на засмукване 8м, макс.воден стълб 8м, макс.
налягане 4 бара ref. 208635

ПОЛИВАНЕ: маркучи

17

99

лв.

Комплект маркуч с накрайници
маркуч 1/2”, 20м, трислоен, оплетен
с полиестерна армировка за висока
здравина, UV устойчив, струйник и
накрайници ref. 882661

15м, 1/2”
25м, 1/2”
50м, 1/2”
25м, 3/4”
50м, 3/4”
25м, 1”
50м, 1”

серия Euro Sprint

серия Trico Lux

серия Flex

трислоен, оплетен
с полиестерна
армировка за
висока здравина,
UV устойчив

петслоен, оплетен с
полиестерна армировка
за висока здравина,
не се увива и пречупва
или завързва на възел
по време на работа,
UV устойчив

не се усуква, пречупва
или завързва на
възел, благодарение
на висококачествено
подсилване от текстилна
спираловидна мрежа,
Power Grip профил за
по-лесно закрепване на
бързите връзки,
UV устойчив

ref. 864356
ref. 864843
ref. 864844
ref. 864845
ref. 846846
ref. 846986
ref. 864987

15м, 1/2”
25м, 1/2”
50м, 1/2”
25м, 3/4”
50м, 3/4”

9,99лв.
17,99лв.
36,99лв.
39,99лв.
79,99лв.
69,99лв.
129лв.

серия RETIN PROFESSIONAL
четирислоен, оплетен с
полиестерна армировка
за висока здравина, не
се увива и пречупва или
завързва на възел по
време на работа,
UV устойчив
15м, 1/2”
25м, 1/2”
50м, 1/2”
25м, 3/4”

ref. 985274
ref. 984980
ref. 985275
ref. 985276

19,99лв.
24,99лв.
49,99лв.
59,99лв.

15м, 1/2”
18м, 1/2”
20м, 1/2”
20м, 3/4”

ref. 867721
ref. 864990
ref. 864993
ref. 865948
ref. 865949

24,99лв.
42,99лв.
84,99лв.
74,99лв.
149лв.

10м, 1/2”
20м, 1/2”
30м, 1/2”
50м, 1/2”
25м, 3/4”
50м, 3/4”

ref. 952393
ref. 937664
ref. 873746
ref. 937665
ref. 886619
ref. 952395

22,99лв.
44,99лв.
64,99лв.
104,90лв.
89,99лв.
169лв.

серия Classic

серия Supersoft

гъвкав, запазва
формата си
благодарение на
висококачествено
текстилно подсилване,
UV устойчив

шестслоен, оплетен с
полиестерна армировка
за висока здравина, не
се увива и пречупва или
завързва на възел по
време на работа,
UV устойчив

ref. 952392
ref. 962005
ref. 865937
ref. 863116

27,99лв.
32,99лв.
35,99лв.
64,99лв.

15м, 1/2”
25м, 1/2”

ref. 985277
ref. 984978

29,99лв.
39,99лв.

В Mr.Bricolage ще намерите пълна гама аксесоари за поливане

7 99

2899

ref. 883152

ref. 886333

лв.

Бърза връзка
за 1’

54

лв.

Троен накрайник за
кран 3/4’

3 79
лв.

Бърза връзка
за 1/2” и 5/8”
ref. 886336

1199
лв.

Ъглов конектор
за кран

ref. 886613

2399
лв.

Адаптер за
смесител

ref. 886615

9 99
лв.

Конектор за маркуч
1/2”- 5/8”
ref. 952368

ПОЛИВАНЕ: макари
КОЛИЧКИ ЗА МАРКУЧИ

129
Количка за
лв.

маркуч Gardena

за 60м маркуч, метал, с колела,
телескопична дръжка
ref. 925674

»

155
Количка за
лв.

удобен водач на
маркуча и големи
колела

189
Количка с маркуч Gardena
лв.

маркуч Gardena

за 60м маркуч, метал, с колела, телескопична дръжка
ref. 865723

Comfort 1/2

комплект с 20 м, ½” маркуч,
приставки и воден пистолет/душ
Comfort ref. 886640

99
49
Мобилна чешма
лв.

височина 150см, стойка за маркуч,
бърза връзка за маркуч ref. 984974

МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ

99
19
Макара за маркуч
лв.

за 20м маркуч
ref. 986909

99
39
Макара REELY 40
лв.

компактно съхранение, леснопреносима, капацитет 40м при
маркуч 1/2” ref. 886365

99
42
Макара за маркуч

99
7Стенна
поставка

лв.

лв.

за 50м при маркуч 1/2“
ref. 955027

за маркуч
ref. 900723

МАКАРИ С МАРКУЧИ

99
49
Макара с маркуч
лв.

комплект с маркуч 20м, 1/2” и
аксесоари ref. 985084

99
64
Макара с маркуч
лв.

комплект с маркуч 20м, 1/2” и
аксесоари ref. 943497

99
69
Макара с маркуч
лв.

теескопична дръжка, комплект с 4-слоен
подсилен маркуч 20м, 1/2” и аксесоари
ref. 990656

99
79
Макара с маркуч Gardena
лв.

комплект с подсилен маркуч 20м, 1/2”
и аксесоари ref. 873740

ПОЛИВАНЕ: разпръсквачи
КРЪГОВИ РАЗПРЪСКВАЧИ

34

99

лв.

»

мултифункционален
с 6 форми на струята,
лесни настройки

8 99

1699

макс. 95м²

макс. 80м²

лв.

Разпръсквач с 6 форми
на струята

Покривна площ

Покривна площ: кръг 80м²/
полукръг 100 м² / квадрат 64м² /
правоъгълник: 32м² / елипса 11м²
Обхват на разпръскване Ø:
кръг макс. 10м / полукръг
макс. 8м / квадрат макс. 8х8м
/ правоъгълник макс. 16х2м /
елипса макс. 3х5м
ref. 245744

Сектор на разпръскване

лв.

360°

Обхват на разпръскване Ø
ref.

макс. 10м

макс. 10м

900704

830326

Предимство

ИМПУЛСНИ РАЗПРЪСКВАЧИ

66

99

лв.

Покривна площ - 75м² - макс. 490м²
Сектор на разпръскване - от 25° до 360°
Обхват на разпръскване Ø - 5м – макс.12,5 м
ref. 886632

»

2499
лв.

56

триножник от
алуминий

3499
лв.

2499
лв.

7799
лв.

Покривна площ макс. 450м²

Покривна площ макс. 450м²

Покривна площ макс. 450м²

Покривна площ 75м² - макс. 490м²

Сектор на разпръскване от 15° до 360°

Сектор на разпръскване от 15° до 360°

Сектор на разпръскване от 15° до 360°

Сектор на разпръскване от 25° до 360°

Обхват на разпръскване
Ø - макс.24 м

Обхват на разпръскване
Ø - макс.24 м

Обхват на разпръскване
Ø - макс.24 м

Обхват на разпръскване
Ø - 5м – макс.12,5 м

ref. 900706

ref. 900710

ref. 900709

ref. 886629

ПОЛИВАНЕ: разпръсквачи

9 99

1999

3399
лв.

2499

1699

макс. 95м²

макс. 130м²

9м² - макс. 250м²

макс. 200м²

кръг 88м² / полукръг 66 м² /
квадрат 100м² / правоъгълник: 30м²

360°

360°

360°

макс.10м

макс.13м

3м – макс.18 м

7м

900702

952385

937667

900707

900708

две въртящи се рамена, с
регулиране на струята и рамената

мултифункционален с 8 форми на
струята, лесни настройки

лв.

лв.

лв.

лв.

ОСЦИЛИРАЩИ РАЗПРЪСКВАЧИ

64

99

лв.

6999
лв.

Покривна площ - 9м² - макс. 216м²

Покривна площ - макс. 250м²

Сектор на разпръскване - 3м – макс.12м

Сектор на разпръскване 7м – макс.18м

ref. 919559

ref. 863121

»

2499

+ конектор за маркуч

2999

лв.

2799

лв.

5999

лв.

лв.

Покривна площ - макс. 170м²

Покривна площ - макс. 180м²

Покривна площ - макс. 250м²

Покривна площ - макс. 250м²

Сектор на разпръскване - 20-100°

Сектор на разпръскване - 20-100°

Сектор на разпръскване - 20-100°

Сектор на разпръскване - 7м – макс.18м

ref. 900712

ref. 990659

ref. 987441

ref. 872734

ПОЛИВАНЕ: пистолетни струйници

49

99

лв.

99
18
Удължен
лв.

Мултифункционален
душ-пистолет
GARDENA

5 вида струя, свободно регулиране
на водния дебит, спусък със
заключващ бутон ref. 886628

»

Идеален за
поливане на
саксийни растения
и лехи, както и за
почистване

99
22
Пистолетен струйник

99
44
Метален пистолетен

регулиране на дебита, възможност за
изменяне на водната струя от 9-точкова
силна до мека струя, застопоряване на
спусъка при по-продължителна работа,
защита от замръзване ref. 952390

за почистване и напояване, 2 вида
струя, плавно регулиране на водния
дебит, спусък с бутон за заключване
ref. 952387

регулиране на дебита, възможност за
изменяне на водната струя от плътна
струя до фина мъгла, застопоряване
на спусъка при по-продължителна
работа ref. 365567

GARDENA CLASSIC

99
34
Пистолет за поливане
лв.

5 вида струя, регулиране на дебита, лост за
включване/изключване на притока на вода,
метална структура ref. 943496

58

мека струя, възможност
за регулиране дебита
ref. 886363

»

99
34
Душ-пистолет
лв.

разпръсквач

лв.

GARDENA

99
14
Пистолет JET
лв.

ref. 883164

лв.

струйник GARDENA Premium

99
22
Метален пистолет
лв.

ref. 883166

+ конектор за маркуч

99
19
Мултифункционален
лв.

душ-пистолет

5 вида струя, фиксиращ бутон
за постоянен дебит, спусък за
контрол на струята
ref. 990656

99
29
Метален пистолет 7 струи
лв.

ref. 883167

ПОЛИВАНЕ: програмиране на поливането

1

2

7999

9999

1. EasyControl

2. FlexControl

лв.

модел

3

лв.

4

119

лв.

3. SelectControl

5

199

лв.

4. Comfort

219

лв.

5. C 1060 plus

Продължителност на поливането

2-60 ми.

1мин.-1ч.59мин

1мин.-2ч.59мин

1мин.-4ч.59мин

1мин.-9ч.59мин

Честота на
поливането

Всеки ден, всеки 2-ри,
3-ти, 7-ми ден

Свободно избиране на ден или
всеки 2-ри, 3-ти,7-ми ден

Всеки ден, всеки
2-ри, 3-ти, 7-ми ден

Всеки ден, всеки
2-ри,3-ти

Свободно избиране на ден или всеки
2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми ден

Възможни поливания за един ден

1/2/3 пъти

1/2/3 пъти

1/2/3 пъти

4 пъти

6 възможни стартови времена

Свободно избираеми дни от седмицата

-

3

-

-

3

Автоматично поливане със сензор за
влага на почвата

-

-

3

3

3

ref.

937668

849749

937669

886662

886622

Ще ви пази от любопитни погледи
Домът е нашето свещено пространство. Затова
искаме да го опазим и да го отделим от външния
свят. Изборът на правилна ограда ни помага да се
почувстваме по-сигурни. А и все пак, всяка хубава
градина заслужава подобаващ завършек.

60

ОГРАДИ: дървени пана

МОНТАЖ НА ДЪРВЕНИ ПАНА
1. Монтиране на стълбовете
The mark of responsible forestry
FSC-SECR-0201
©1996 FSC

Чрез циментиране

Чрез монтаж върху
метална основа
2. Подравняване на стълбовете
въже

3. Монтиране на паното върху стълба

2,5 cm

Полезни съвети при поставянето на дървено пано
• Продупчете паната предварително,
за да не се нацепят.
• При по-голям наклон поставете паната стъпаловидно, за да постигнете по-добър визуален ефект.

179

Пано цветарник
лв.

90х180см, 5 нива, импрегниран чам
ref. 987214

3999 Пано за ограда
лв.

180х180см, плътно, дебелина на летвите 18мм,
импрегниран чам ref. 884797

The mark of responsible forestry
FSC-SECR-0201
©1996 FSC

5499 Пано за ограда
лв.

90х180см, дървен плет от
върбови клони ref. 984918

6999 Пано за ограда
лв.

180х180см, плет от върбови клони
в дървена рамка ref. 985024

8999 Пано за ограда
лв.

180х180см, решетка, дебелина на летвите
30мм, импрегниран чам
ref. 884775

ОГРАДИ: декоративни огради

39

99

лв.

*цена за ролка

Рогозка

1,5х5м, белена тръстика
с телена оплетка
ref. 984783

»

ИДЕЯ ЗА УПОТРЕБА
Рогозките могат да
бъдат използвани и за
покриване на перголата.
Този естествен покрив ще
ви предпази от топлината и
ще придаде натурален вид
на градината Ви.

99
34
Декоративна
лв.

ограда Кора
1х3м, дървесна
кора с телена
оплетка,
еднолицева
ref. 984919

4999
лв.

*цена за ролка

Декоративна
ограда
Бръшлян

1х2м, естествени
върбови клонки
с диаметър 7-10
мм + оплетени
PVC имитация на
листа “бръшлян”
ref. 953665

4999
лв.

*цена за ролка

62

Рогозка

1,5х3м, естествени клони от върба с
телена оплетка ref. 985025

ОГРАДИ: декоративни огради

99
79
Декоративни плочки
лв.

от изкуствено
озеленяване

4бр., 50х50см, PVC,
UV устойчиви, декор
“бръшлян и чемшир”
ref. 990919

99
79
Декоративни плочки
лв.

от изкуствено
озеленяване

4бр., 50х50см, PVC,
UV устойчиви, декор
“чемшир”
ref. 990918

99
99
Декоративна ограда

*цена за ролка

64

лв.

99

„Хармоника лукс”

1х2м, разтегателен
дървен плет с изкуствени
листа модел ”Гардения”,
цвят зелен
ref. 990917

лв.

Изкуствено озеленяване
за ограда Бор

1,5х3м, оплетен PVC бор ref. 953662

99
11
Декоративна
лв.

оградка Плет
0,35х1м, върба
ref. 984922

4999
лв.

*цена за ролка

Декоративна мрежа

4999
лв.

*цена за ролка

Изкуствено озеленяване за ограда Бамбук

1,5х3м, PVC, устойчив на външните атмосферни условия

ref. 953667

0,4х10м, диаметър на
профила 2,4мм, размер
на отворите 150 х 90мм,
поцинкована тел с PVC
покритие, цвят зелен
ref. 887168

»

подходяща за ограждане
на алеи, градинки и др.

ОГРАДИ: оградна система Rodos

МОЯТ ДОМ
Е МОЯТА
КРЕПОСТ
ОГРАДНА
СИСТЕМА
„RODOS”

159

лв.

Еднокрила врата

90х150см, профил 16х16мм,
стомана, прахово боядисана,
цвят черен ref. 984801

499

119

лв.

Двукрила врата

лв.

Оградно пано модел

350х150см, профил 16х16мм, стомана,
прахово боядисана, цвят черен
ref. 984813

200х120см, профил 16х16мм,
стомана, прахово боядисана,
цвят черен ref. 984789

АКСЕСОАРИ ЗА МОНТАЖ

2999

9999

5х5см, височина 200см
ref. 984794

7х7см, височина 215см
ref. 984814

лв.

Квадратен ограден
стълб с капачка

1199
лв.

Стопер за сюрме
за монтаж на земята
ref. 984816

64

лв.

Квадратен стълб
за врата с капачка

9 99
лв.

Комплект дръжка с
розетки за патрон
ref. 984818

8 99
лв.

Комплект
фиксатори
пано-стена

49
5Фиксатор
лв.

пано-стълб

1 бр. ref. 984799

2 бр. ref. 984797

9 99
лв.

Насрещник за брава
ref. 984819

2499
лв.

Брава за еднокрила врата
ref. 984820

ОГРАДИ: оградни пана и оградни мрежи

ОГРАДНИ ПАНА

МОНТАЖ НА ОГРАДНИ ПАНА
1. Изкопайте дупки
за стълбовете на
разстояние 202 см
от център до
център с размери
30 х 30 х 50 см
2. Сглобете един
ограден модул
с два стълба на
земята като броя на
фиксаторите зависи
от височината на
оградата

3. Сглобеният модул се поставя в първите две дупки,
фиксира се и се нивелира хоризонтално и вертикално

При наклонен терен, паната При стъпаловиден монтаж
се монтират стъпаловидно. с фундамент, коловете се
залагат на ниската кота.

79

1

99

лв.

1. Оградно пано BEKAFOR

2

1.23х2м, диаметър на профила 4мм, размер на отворите
200x50мм, галванизирана стоманена тел с покритие от
PVC с висока плътност, цвят зелен ref. 915418

2. Ограден стълб

МОНТАЖ НА ОГРАДНА MРЕЖА

височина 2м, диаметър 48мм, цвят зелен
ref. 887173 59,99лв.

1. Монтаж на носещи и междинни стълбове

ОГРАДНА МРЕЖА

И ТОВА ЩЕ ВИ ПОТРЯБВА

49
6Ръкавици

Всички стълбове се замонолитват предварително в земята, като носещите стълбове се
поставят в началото и края на
оградата и през 50м в права
посока.
Междинните стълбове се поставят на разстояние от 2.5 до 3.0м.

лв.

сив телешки велур, длан
с памучна подплата,
гръб от червена
памучна тъкан, маншет
от усилена червена
памучна тъкан
ref. 856536

2. Монтаж на мрежата

3. Изпъване на мрежата

След като сте захванали мрежата за първият
стълб, опънете добре на
ръка или с опъвач за тел.
След цялостното монтиране на мрежата, тя се
доизпъва чрез увеличаването на „V“ образната
извивка

Полезни съвети

1. Монтирането на оградната мрежа става от външната
страна на стълба!
2. При стъпаловиден монтаж с фундамент коловете се залагат на ниската кота.

169
Оградна мрежа

*цена за ролка

лв.

1,5х25м, диаметър на профила
2,2мм, размер на отворите
101,6 х 76,2мм, електро заварена тел, поцинкована,
с PVC покритие, цвят зелен
ref. 887160

49
2Опъвач
за тел
лв.

ref. 887184

1999
лв.

Тел за опъване
дължина 50м,
диаметър 2,8мм
ref. 887187

СЯНКА: тенти

ИЗБЕРЕТЕ ТЕНТА
ПО ВАШ РАЗМЕР
Да замените тентата или да я създадете по ваш
избор, това е възможно!
Достатъчно е да следвате трите основни стъпки - размери, вид на тентата и десен на плата.
Сравнявайте, избирайте, вие сте на ход!

»

Георги, сектор Градина,
Mr.Bricolage

ТЕНТИТЕ
СЯНКА И ДЕКОРАЦИЯ
• Тентата защитава балкона и
терасата от слънцето и UV лъчите. В същото време тя гарантира
прохлада във вътрешността на
жилището и предпазва от влагата във вечерните часове.
• Друго предимство на тентата – освобождава напълно мястото на пода
и има декоративна роля, когато сенникът е разгънат. Едноцветен или на
класически райета, сенникът на тентата персонализира фасадата.
ЗАЩИТА ОТ СЛЪНЦЕТО
• За ефикасна защита, площта на сенника трябва да бъде по-голяма
от площта, която искате да предпазите от слънчевите лъчи. Размерите на тентата (ширина и издаденост) се определят в зависимост от
изложението спрямо слънцето.
• Издадеността на тентата определя площта на сянката, която се
образува върху пода. При среден наклон от 5 до 30°, и ако тентата
е издадена 2м напред, тя ще осигури около 1м сянка. При 3,50м издаденост на тентата, ще имате 2,50м сянка.

1

ВЗЕМЕТЕ РАЗМЕРИТЕ НА МЯСТОТО,
КЪДЕТО ЩЕ МОНТИРАТЕ ТЕНТАТА

»

РЪЧНО ИЛИ МОТОРИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
Предлагаме ви 3 възможности за управление на тентата:

• С бутон,
монтиран на
стената

• Ръчно с манивела

ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
МОЖЕ ДА БЪДЕ 1-КАНАЛНО И
15-КАНАЛНО

44

99

лв.

1-канално за управление
на една тента

можете да комбинирате
ръчно и моторизирано
управление

• С дистанционо
управление

209

лв.

Мотор с вградена
станция без манивела

за вал ф70мм и ф78мм, 50Nm
ref. 985634

ref. 985636

»

66

За всички тенти предлагаме монтаж. В цената
на монтажа е включено и вземане на точните
размери на мястото за поставяне на тентата.
Цените за монтаж започват от 80лв.
Тентите се предлагат по поръчка. Срокът на
доставка е 20 работни дни след покупката.
Тентите имат 2 години гаранция.

54
А - Ширина
В - Издаденост

99

лв.

15-канално за управление
на 15 тенти
едновременно
ref. 985638

239

лв.

Мотор с вградена
станция с манивела

за вал ф70мм и ф78мм, 50Nm
ref. 985635
Всички продукти за автоматизирано управление на тентите са
произведени от водещата в бранша испанска фирма Gaviota.

2

СЯНКА: тенти

ИЗБЕРЕТЕ ВИДА ТЕНТА

»

ТИП КОШНИЦА

Сенникът тип “”кошница”” е подходящ за
засенчване на витрини, входове на жилищни и обществени сгради, прозорци и
тераси. Този сенник може да се монтира
само на стена. Управлението е ръчно, с
въже и ролкова система.
Оптимални размери: ширина до 4,50м,
издаденост до 1,20м.

ИДЕЯ

Към тентата можета да монтирате LED лента, която ефектно ще
осветява пространството вечер и ще създава приятна атмосфера.

Сенник кошница

1,50х0,80м ref. 985647 363лв.

ТИП ПАДАЩО РАМО С ПРУЖИНИ

Този тип сенник е подходящ за засенчване на прозорци, балкони и тераси, витрини на търговски и обществени
сгради и др. Монтира се на стена или на таван в зависимост от архитектурните възможности на сградите.
Конструкцията на сенника е от висококачествени алуминиеви сплави на фирма Gaviota Simbac Испания.
Сенникът се разгъва/сгъва ръчно с манивела, по желание може да се моторизира и да се управлява с бутон, монтиран на стена или с дистанционно управление. Допълнително може да се добавят ветродатчик и датчик за слънце.
Моторизацията е на фирма Gaviota Simbac Испания.
Оптимални размери: ширина до 4.50 м, издаденост до 1.60 м, наклонът се променя при сгъването/разгъването на
сенника.

Сенник падащо рамо с пружини

2х1,20м
Цената е за наклон до 100° ref. 985646 331лв.

ТИП ЧУПЕЩО РАМО

Сенникът тип “”чупещо рамо”” е с универсално приложение. Монтира се на стена или на таван в зависимост от
архитектурните възможности на сградата. В сгънато състояние се прибира плътно до стената (или тавана).
Конструкцията на сенника е от висококачествени алуминиеви сплави на фирма на Gaviota Simbac Испания.
Сенникът се разгъва/сгъва ръчно с манивела, по желание може да се моторизира и да се управлява с бутон,
монтиран на стена или с дистанционно управление. Допълнително може да се добавят ветродатчик и датчик за
слънце. Моторизацията е на фирма Gaviota Simbac Испания.
Оптимални размери: ширина до 7.00 м, издаденост до 3.50 м, наклон от 15 до 90 градуса.

Сенник чупещо рамо

3

3х2м
ref. 985642 652лв.

ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДЕСЕН НА СЕННИКА

Всички сенници, които предлагаме, са изработени от висококачествен акрилен
плат на SattlerAG Австрия - световен лидер в производството на платове за сенници и тенти. Предлагаме огромно разнообразие от над 70 десена на платове.

Тентата може да се оборудва и с датчик за слънце и вятър,
който автоматично сгъва или разгъва тентата за максимално
удобство и сигурност при използване.

Датчик за слънце и вятър
ref. 985640 89,99лв.

3D датчик за вятър

прибира сенника при поява на
по-силен вятър
ref. 986746 140лв.
Импрегнирани

Непромокаеми

Обработени против
развитие на гъбички

Устойчиви цветове

Обработени против
мухъл и плесени

Обработени против
задържане на
замърсявания

защита от UV
радиация с фактор
между 40 и 80

Обработка TexGARD,
образуваща
защитен филм

ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

»

Снежана,
сектор Градина,
Mr.Bricolage

ОСВЕТЕТЕ ДОБРЕ ВАШАТА ГРАДИНА,
ТЕРАСА И ВЪНШНИ ПЛОЩИ!
Електрическото градинско осветление
консумира малко електроенергия и
работи с всички видове енергоспестяващи крушки, което ви спестява от
сметките за електричество. В класически или модерен стил, градинското
осветление ще придаде допълнително
очарование на вашия екстериор! За
повече сигурност изберете осветителни тела с клас на защита IP 44.
Първата цифра показва степента на
защита от проникване на прах, а втората – степента на защита от проникване
на вода. Колкото по-голяма е цифрата,
толкова по-добра е защитата.
Външното осветление може да се
използва:
• за повече безопасност – когато
препятствията са осветени, рискът от
падане е по-малък;
• за красиви акценти – чрез външното осветление можете да подчертавате различни детайли от градината
(дървета, стени, растителни масиви),
както и да се заигравате с обемите и
формите;
• за маркиране на пространствата
– с осветителните тела можете да очертаете границите на различни зони в градината, да осветите алея или стълби.

»

1599

лв.

лв.

LED соларен фенер KEIS

височина 800мм, 0.7W,
продължителност на живота
20 000 часа, IP65 ref. 989939

1999
лв.

LED соларна лампа DANCE

диаметър 150мм, 0.2W, светлинен
поток 3lm, продължителност на живота 7 200 часа, IP44 ref. 989941

LED соларни топки

5м, 0.1W, 3lm,продължителност
на живота 7 200 часа, IP44
ref. 989943

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА СЕРИЯ BELIGHT

3

1

1. Аплик

ЗА КАКВО СЛУЖАТ ОСНОВНИТЕ
ВИДОВЕ ГРАДИНСКИ
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА?
Лампиони – могат да се
използват за осветяване на алеи
или за създаване на уютна и
приятна атмосфера на терасата.
Аплици – подходящи са за
осветяване на входа към
къщата или за осветяване на
терасата.
Стоящи фенери – по-ниски от
лампионите, те са
подходящи за придаване на
дълбочина на градината.

68

5999

18х18см, височина 43см,1хЕ27, макс.40W, IP44,
метал и стъкло, горен / долен носач, златна патина
и цветно стъкло ref. 989961 39,99лв.

2. Фенер

18х24,5см, височина 43,5см,1хЕ27, макс.40W, IP44,
метал и стъкло, горен / долен носач, златна патина
и цветно стъкло ref. 989962 39,99лв.

3. Пендел

18х18см, височина 95см, 1хЕ27, макс.60W, IP44,
алуминий и стъкло, цвят златна патина и цветно
стъкло ref. 989963 39,99лв.

4. Лампион

56x56см, височина 98см, 1xE27, макс. 60W, IP44,
алуминий и стъкло, цвят златна патина и цветно
стъкло ref. 989964 59,99лв.

5. Лампион

56x56см, височина 200см, 3xE27, макс. 60W, IP44,
алуминий и стъкло, цвят златна патина и цветно
стъкло ref. 989965 195лв.

2

4

5

ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ

»

ПОГРИЖЕТЕ СЕ ЗА ОСВЕТЯВАНЕ НА ВХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО като монтирате лампа над вратата за осветяване на ключалката. За по-уютна атмосфера
можете да допълните с индиректно осветление, монтирано на стената или в близките саксии. Осветете добре стълбите, това е важно за вашата
безопасност! Добър избор са стоящите лампи от двете страни на стълбите или вградени спотове.

1

2

3

8299

6799

5W, светлинен поток
500lm, продължителност на живота 30 000
часа, IP65, обхват на
сензора 2 - 12м
ref. 985215

120x120x43мм, за вграждане в земя, светлинен
поток 6lm, продължителност на живота
50 000 часа, IP65
ref. 989949

лв.

LED соларен
прожектор със
сензор

лв.

4

2499

6499

130x110x52мм, за пешеходни зони, светлинен
поток 10lm, продължителност на живота
50 000 часа, IP65
ref. 989948

височина 38,4см,
5lm, IP 44
ref. 990742

лв.

LED соларен
осветител за
вграждане

LED соларен
осветител

лв.

Комплект соларни лампи 4бр.

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА ВАШАТА ГРАДИНА И ВЕЧЕРНО
ВРЕМЕ С LED СОЛАРНИ ЛАМПИ DURACELL

»

1999
лв.

Соларна лампа
височина 19см,
5lm, насочена
светлина, IP 44
ref. 990746

2999
лв.

Соларна лампа

височина 16см,
12/15lm, два режима
на работа, насочена
светлина, IP 44
ref. 990747

1599
лв.

Соларна лампа
Винтидж

Монокристалният колектор
събира слънчева енергия
до 24% по-ефектиквно и
осигурява до 8 часа продължителност на светене
-мощният LED осветява
пътеката, любимите цветя и
декоративните акценти във
вашата градина

височина 31см, 5lm,
ярка светлина, IP 44
ref. 990727

»

Снежана, сектор Градина,
Mr.Bricolage

СОЛАРНАТА ЕНЕРГИЯ =
БЕЗПЛАТНА ЕНЕРГИЯ

2999

2999

височина 93см,
оранжев LED, метал
и стъкло, IP44
ref. 990731

височина 93см,
оранжев LED, метал
и стъкло, IP44
ref. 990735

лв.

Соларна лампа
Винтидж Свещ

лв.

Соларна лампа
Винтидж Лале

Екологично и възобновяемо
без граници, соларното осветление функционира по много
прост начин – пано от фотоволтаични клетки превръща слънчевите лъчи в енергия, която се
съхранява в батерия и може да се използва впоследствие.
Предимствата на соларното осветление са неоспорими :
• подвижно е;
• работи автоматично;
• не е нужен електрически монтаж;
• не е нужно да копаете за инсталирането на кабели.

ВЪНШНИ НАСТИЛКИ: декинг

»

Добра изолация и издръжливост

3 99
лв.

*цена за брой

Декинг плоча

40х40см, дебелина 28мм, импрегниран чам ref. 883940

*цена за пакет

29

99

лв.

Комплект декинг плочи кръстосани
30х30см, 6 броя, акация, клик система за
поставяне, 1 пакет (6 плочи) = 0,54м²
ref. 950951

8 49

Декинг плоча

2999

Комплект декинг плочи прави

лв.

»

*цена за брой

38,4х38,4см, дебелина 25мм, пластмаса, цвят кафяв
ref. 938165

Тодор, сектор Градина, Mr.Bricolage

ДЕКИНГ ОТ ЕСТЕСТВЕНО ДЪРВО
ИЛИ КОМПОЗИТ
Лесен монтаж
• Под формата на летви или плочи,
дървеният декинг може да се монтира на
всякакви повърхности – груб бетон или
плочки, чакъл, пръст и т.н.
• Декингът се монтира само върху греди (при твърда основа) или
върху греди с помощта на клинове с регулируема височина (при
неравна основа).
Различни видове дървесина
• Европейските видове дървесина, като например чамовото дърво,
са най-икономични по отношение на цената. Те са от клас 3 –
нуждаят се от редовна поддръжка веднъж или два пъти годишно
– обработка с масло, лазурен лак или друг подходящ продукт.
• Екзотичното дърво е от клас 4, то е подходящо за продължително
излагане във влажна среда. При него подрръжката е необходима
на всеки 2-3 години.

70

лв.

*цена за пакет

30х30см, 6 броя, акация, клик система за поставяне,
1 пакет(6 плочи) = 0,54м² ref. 950952

ВЪНШНИ НАСТИЛКИ: декинг, изкуствена трева

1299

МОНТАЖ НА ДЕКИНГ

лв.

*цена за брой

Декинг MARCELO

дължина 2,4м,
ширина 14,5см,
дебелина 2,8см,
импрегниран бял бор,
клас 3
ref. 961790

1999

1. Подготовка на терена

лв.

Основата трябва задължително да
бъде гладка, твърда и стабилна.

*цена за брой

Декинг Marco

дължина 2м, ширина
14,6см, дебелина
2,7см, импрегниран
северен бор, клас 4
ref. 961791

2. Поставяне на
геотекстил

След това поставете геотекстила,
за да избегнете поникването на
плевели и появата на влага.

3. Поставяне на
клиновете
Поставете клиновете върху геотекстила. Всяка греда се крепи от
клинове, поставени на разстояние
75см един от друг.

»

9 99
лв.

Устойчива на UV лъчи и влага

*цена на квадратен метър

Изкуствена трева
ширина 2 и 4м,
дебелина 8мм,
100% полипропилен,
Холандия
ref. 853854

4. Монтиране на гредите

Монтирайте гредите на еднакво
разстояние една от друга (40см за
декинг с дебелина до 20мм и 50см
за декинг с дебелина над 20мм)
и в посока на наклона. Закрепете
гредите за клиновете, като внимавате да се получи равна основа.

8 мм

дебелина

5. Монтиране на декинг
плочите
Завинтете плочите върху гредите
(с иноксови винтове 5x50мм) с 2
винта от всяка страна на плочата.
Заравнете плочите добре с помощта
на канап. Оставете 5мм фуга между
всяка плоча за по-добре вентилация
и 30мм за плочите, монтирани до
стена, за да компенсирате естественото разширяване на дървото.

»

Устойчива на UV лъчи и влага

»

С дренажни отвори

2199
лв.

*цена на квадратен метър

Изкуствена трева
ширина 2 и 4м,
дебелина 15мм,
100% полипропилен,
Холандия
ref. 936690

6. Довършителни работи

За да изглежда настилката по-красиво, покрийте краищата с первази
или летви, като ги завинтите на
всеки 30см. Поставянето на первази
е силно препоръчително, за да избегнете проникването на вятър под
настилката и повдигане на плочите.

15 мм

дебелина

ВЪНШНИ НАСТИЛКИ: гранитогрес

7 мм

дебелина

99
12
Гранитогрес Toledo

лв. *цена на квадратен метър

9 мм

дебелина

33,3x33,3см, дебелина 7мм, І-во качество, за интериорна и
екстериорна употреба, цветове беж, кафяв ref. 987846

*цена на квадратен метър

23

7 мм

99

дебелина

лв.

Гранитогрес Garden Wood

30х60см, дебелина 9мм, I-во качество, за интериорна и
екстериорна употреба, цвят кафяв ref. 990655

* ще е наличен за продажба
от 1 май 2018г

11 мм

дебелина

99
13
Гранитогрес Pavestone

лв. *цена на квадратен метър

33,3х33,3см, дебелина 7 мм, І-во качество, за интериорна и
екстериорна употреба, цветове кафяв, гранит ref. 984567

8 мм

дебелина

99
39
Гранитогрес Quartzite

лв. *цена на квадратен метър

44х66см, дебелина 11мм, I-во качество, за интериорна и екстериорна
употреба, цвят бял, продажба на кашон, 1 кашон = 1,17м² ref. 986553

1799

лв. *цена на квадратен метър

Гранитогрес Nikea

30х60см, дебелина 7,4мм, I-во качество,
за интериорна и екстериорна употреба,
цвят беж ref. 984163

72

7,4 мм
дебелина

99
20
Гранитогрес Baykal

лв. *цена на квадратен метър

45х45см, дебелина 8мм, за интериорна и екстериорна употреба,
I-во качество, десен “камък” ref. 960437

ВЪНШНИ НАСТИЛКИ: гранитогрес

8 мм

9 мм

дебелина

99
23
Гранитогрес Paledyen

99
23
Гранитогрес Pamir

*цена на

лв. квадратен метър

30х60см, дебелина 9мм,
I-во качество, за интериорна
и екстериорна употреба,
десен “камък”
ref. 960444

* ще е наличен за продажба
от 1 май 2018г

»

*цена на

лв. квадратен метър

25х45см, дебелина 8мм, за
интериорна и екстериорна
употреба, I-во качество,
десен “камък” ref. 990655

дебелина

99
28
Гранитогрес

*цена на

лв. квадратен метър

8,5 мм

дебелина

Coping Stone

33x50см, дебелина 8,5мм,
І-во качество, цветове сив, беж
продажба на кашон, 1 кашон = 1,15м2
ref. 908608

Снежана,
сектор Градина,
Mr.Bricolage

СИСТЕМАТА ПРОТИВ ЛЕД И СНЯГ ЕДНА ДОБРА ИНВЕСТИЦИЯ
Системата DEVI против лед и сняг е
една оправдана инвестиция, тъй като
осигурява комфорт и безопасност предпазва сградата от повреди, а хората от злополуки.
Отопляемата площ се поддържа суха
(без лед и сняг) и по този начин се избягва разпръскването на сол, риенето
на сняг и повредите, причинени от
замръзване.
Системата се управлява от електронен терморегулатор, който регистрира
температурата и влажността и в зависимост от тях включва и изключва
отоплението. Системата работи само
тогава, когато имате нужда – плащате
само за енергията, която изразходвате.
Приложима е за почти всички видове
външни настилки - бетон, плочи и павета.
Може да се използва за топене на сняг и
лед на паркинги, рампи, алеи, тротоари,
външни стълби, тераси, входове към
офиси, болници, магазини и др.

Нагревателен кабел DEVISAFE

двупроводен нагревателен кабел с метален екран за
монтаж в бетонни подове, улуци и водостоци и около тръби.
Захранване в единия край - не е необходимо другият край
да се връща при захранването.
Продукт

Цена

ref.

245W, дължина 15м
505W, дължина 25м
670W, дължина 33м
1000W, дължина 50м
1200W, дължина 60м
2030W, дължина 101м
2690W, дължина 135м
3385W, дължина 170м
Монтажна лента, 25м
Електронен терморегулатор
със сензор

199 лв.
239 лв.
269 лв
359 лв.
409 лв.
549 лв.
649 лв.
799 лв.
46,99 лв.
169 лв.

955911
955912
955913
955914
955915
955916
955917
955918
949034
826961

ВОДОСТРУЙКИ

»

Георги,
сектор
Градина,
Mr.Bricolage

ВОДОСТРУЙКИ ЗА РЯДКА УПОТРЕБА идеални за почистване с балкони или градински мебели

149

149

лв.

лв.

199

лв.

КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩАТА ВОДОСТРУЙКА?
Водоструйката е идеалният уред за премахване на замърсявания по автомобили,
велосипеди, градински мебели, тераси или
фасади. Ето как да изберете най-подходящия за вашите нужди модел.
ЧЕСТОТА НА УПОТРЕБА
• Рядка употреба и текуща поддръжка - за
миене на велосипеди, градински мебели,
автомобили;.
• Честа употреба за основно почистване на
тераси и алеи;.
• Интензивна употреба за премахване на
упорити замърсявания по фасади, стени,
покриви..
НАЛЯГАНЕ И ДЕБИТ
• Мерната единица за измерване на
налягането е бар. Това налягане действа
като сила, която отстранява замърсяванията. Колкото по-високо е налягането, толкова по-лесно е миенето с водоструйката.
• Дебитът се измерва в литри / час. Той
определя ефективността и бързината на
почистване. Колкото по-висок е дебитът,
толкова по-силен е ефектът на налягането.
ПОМПА И МАРКУЧ
Помпа
Тя може да бъде изработена от пластмаса или метал. Металните помпи са много
по-устойчиви на окисляване и на действието на почистващите препарати. Ако използвате водоструйката често и интензивно,
изберете модел с метална помпа.
Маркуч
Дължината на маркуча определя радиуса
на действие на водоструйката.
Знаете ли, че:
Благодарение на водоструйките, които
консумират само 400 л/ч., можете да реализирате до 75% икономия на вода в
сравнение с обикновен градински маркуч,
който консумира до 3500 л/ч.

74

NINJA 120

К2 Basic

Easy Aquatak 110

Макс. налягане - 120 бара

Макс. налягане - 110 бара

Макс. налягане - 110 бара

Дебит - 360 л/час

Дебит - 360 л/час

Дебит - 330 л/час

Дължина на маркуча - 3м

Дължина на маркуча - 3м

Дължина на маркуча - 3м

Мощност - 1700W

Мощност - 1400W

Мощност - 1300W

Окомплектовка - бутилка за
почистващ препарат

Окомплектовка - пистолет, ротационна
дюза с въртяща се точкова струя за
упорити замърсявания, воден филтър

Окомплектовка - пистолет, съд за
препарат, маркуч за високо налягане

ref. 937975

ref. 990461

ref. 990497

ВОДОСТРУЙКИ ЗА ЧЕСТА УПОТРЕБА - идеални за почистване на стени, тераси <100 m², автомобили

219

»

299

лв.

399

лв.

лв.

регулириуемо
налягане

K2 Car

Galaxy 150

Universal Aquatak 125

Макс. налягане - 20-130 bar

Макс. налягане - 150 bar

Макс. налягане - 125 bar

Дебит - 360 л/час

Дебит - 450 л/час

Дебит - 360 л/час

Дължина на маркуча - 4м

Дължина на маркуча - 5м

Дължина на маркуча - 5м

Мощност - 1400W

Мощност - 2100W

Мощност - 1500W

Окомплектовка - ротационна дюза с
въртящ се точков лъч срещу упорити
замърсявания, воден филтър, дюза за
пяна, четка за миене, 1л автомобилен
шампоан

Окомплектовка - пистолет, бутилка за
почистващ препарат, аксесоар измиване
подови настилки Slider, turbo струйник, jet
lance струйник, пянообразувател, въртяща
се четка, воден филтър, макара за маркуч

Окомплектовка - пистолет,
дюза с удължителна тръба,
дюза 3 в 1, дюза с високо налягане
за почистващ препарат, 450мл,
воден филтър

ref. 990459

ref. 990911

ref. 990544

ВОДОСТРУЙКИ
ВОДОСТРУЙКИ ЗА ИНТЕНЗИВНА УПОТРЕБА идеални за веранди, фасади, покриви ...

349

лв.

»

559

лв.

799

лв.

регулириуемо
налягане, LED
дисплей на пистолета,
телескопична дръжка,
система Plug ‘n’
Clean за смяна на
почистващия препарат
с едно движение

АКСЕСОАРИ
Приспособление за
почистване на
тераси диаметър

на почистване
24см, за почистване на хоризонтални
повърхности
ref. 937996
54,99лв.

Миеща четка
идеална за
почистване на
автомобили и
прозорци
ref. 937998
19,99лв.

Force 145

К4 Full Control Car

Advanced Aquatak 150

Макс. налягане - 145 бара

Макс. налягане - 20-130 бара

Макс. налягане - 150 бара

Дебит - 450 л/час

Дебит - 420 л/час

Дебит - 480 л/час

Дължина на маркуча - 6м

Дължина на маркуча - 4м

Дължина на маркуча - 8м

Мощност - 2100W

Мощност - 1800W

Мощност - 2200W

Окомплектовка - пистолет,
бутилка за почистващ препарат,
аксесоар измиване подови
настилки Slider, turbo струйник,
jet lance струйник,
четка, въртяща се четка,
воден филтър, макара за маркуч

Окомплектовка - ротационна
дюза с въртящ се точков лъч
срещу упорити замърсявания,
воден филтър, дюза за
пяна, четка за миене, 1л
автомобилен шампоан

Окомплектовка - пистолет, дюза с
високо налягане за почистващ препарат
550мл, дюза с удължителна тръба, дюза
с удължителна тръба с променлива
ветрилообразна струя, неподвижна Jet-Fan
дюза, ротационна дюза с ветрилообразна
струя с удължителна тръба, воден филтър

ref. 990912

ref. 990457

ref. 990545

ПРЕПАРАТИ

Дюза за
засмукване

за отстраняване на
локви от дъждовна
вода или мокри
места след измиване
ref. 937995
54,99лв.

Удължител за
маркуч
дължина 6м,
диаметър 9,5мм
ref. 938004
37,99лв.

Дюза с чупеща
глава
1
2
1. Автошампоан 3 в 1

за лесно и удобно
почистване на
замърсявания от
труднодостъпни
места - улуци или
калници на автомобили, върти се на
90° ref. 937990
29,99лв.

3

мощен универсален почистващ препарат за почистване на
чувствителни области по автомобила или мотоциклета, бързо
съхнене - без ивици и без ръчна обработка, за блясък на целия
автомобил, готов за употреба препарат ref. 990462 14,99лв.

2. Ултра пяна

добавка за образуване на мощна, добре прилепваща и много
ефективна пяна, отстранява ефективно замърсявания улични замърсявания, прах, остатъци от листа, биологични
замърсявания и др., подходящ за почистване на автомобили,
мотоциклети, каравани и яхти, гото за употреба препарат
ref. 990463 14,99лв.

3. Концентриран препарат за прозорци

подходящ за почистване на всякакви гладки и водоустойчиви
повърхности, премахва упорити замърсявания, като мазнини,
насекоми и емисии ref. 990468 13,99лв.

149

лв.

Уред за почистване на
прозорци Kärcher

2 смукателни накрайника с различна
големина, време за зареждане 2ч,
с едно зареждане се почистват ≈
75м² = 25 прозореца, комплект с
бутилка за препарат с пулверизатор и
микрофибърна кърпа ref. 990452

Маркуч за
почистване на
тръби
дължина 10м, за
отпушване на
тръби и канали ref. 938006
54,99лв.

RDP-GBC15
Коса бензинова с нож и корда
• Антивибрационна система
• Меки ергономични ръкохватки
• Ръчно стартиране на двигателя
• Двутактов бензинов двигател с
въздушно охлаждане

www.mr-bricolage.bg

