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A legnépszerűbb  
méretek készletről  
azonnal elvihetők!  

A napvitorlák felállításához 
szükséges minden  

tartozék is megvásá- 
rolható. 

faszenes grill
MASTER TOUCH
Gömbgrill
•	47 cm-es grillező�  felület
•	Osztott grillrács   grillbetéttel
•	Szabályozható hő�mérséklet
•	Szellő�ztető�
•	Beépített hő�mérő�

gázgrill
SPIRIT E210 ORIGINAL
Legújabb generációs gázgrill
•	Grillező� felület: 52 x 45 cm
•	Optimális fűtő�teljesítmény 
•	2 külön, fokozatmentesen szabályozható égő�
•	Kültéri légkeveréses sütő�ként is használható
•	Lehajtható oldalasztalok miatt helytakarékos
•	Elektromos Crossover gyújtórendszer
•	5 év garancia az alumínium öntött elemekre

eleKTrOMOs grill 
Q1400 
Grillező felület: 43 x 32 cm
•	Méret: 60 x 69 x 60 cm
•	Direkt grillezéshez használható
•	Súlya: 8 kg
•	5 év garancia az aluminium öntött 

elemekre

89 990 Ft/db 179 990 Ft/db 98 990 Ft/db

grill KészüléKeK

HárOMszög
alaKúaK
•	3,0 x 3,0 x 3,0 m
•	3,6 x 3,6 x 3,6 m 
•	5,0 x 5,0 x 5,0 m
•	3,6 x 3,6 x 5,1 m
•	5,0 x 5,0 x 7,0 m

8 890 Ft-tól
                               /db

négyszög
alaKúaK
•	3,0 x 3,0 m
•	3,6 x 3,6 m
•	4,0 x 5,0 m
•	4,0 x 6,0 m
•	5,0 x 5,0 m

13 490 Ft-tól
                               /db

napviTOrláK

BegyúJTÓ KéMény 
„RAPIDFIRE”
A fabrikett gyors  
begyújtásához
•	30 perc alatt izzó brikettek
•	Az izzó brikettek könnyedén  

átönthető�k a grillező�be

préMiuM 
BriKeTT
Minőségi faszén  
keményfából
•	Hosszú izzási idő�

grillBegyúJTÓ KOCKa
Gyorsan begyújtja a brikettet
•	Környezetkímélő�
•	Biztonságos
•	24 db/doboz

1190 Ft/csom7 750 Ft/db

EXTRA 
ALACSONY 

ÁR!

BegyúJTÓ eszKözöK

1 350 Ft/2kg

675 Ft/kg

Színek: ezüst, fehér, homok, kék, terrakotta, zöld, beige, 
elefántcsont, mokka, narancs, piros, sötét és világos szürke.



1 550 Ft/csomag

BaMBusz nyárs 
Saslik, kebab grillezésére
•	Sült ananász, vagy körte 

készítéséhez
•	25 db/csomag

nyárs szeTT + ráCs
Grill állvány 8 db nyárssal
•	Spirit készülékekhez ajánlott
•	Növeli a grillfelületet

17 990 Ft/készlet4 490 Ft/db

HinTaágy AGRIA EXCLUSIVE 
Mérete:  
1,17 x 2,25 x 1,68 m
•	Súly: 46 kg
•	Lánccal állítható háttámla,  
vízszintesig dönthető�
•	Max. terhelhető�ség: 240 kg
•	Szürke színű váz

párna + TeTő AGRIA EXCLUSIVE
•	3 db párnával
•	Vízlepergető� ponyvatető�
•	Különböző� mintájú párnák

HinTaágy AGRIA CLASSIC
Mérete:  
1,16 x 2,16 x 1,56 m 
•	Súly: 31 kg
•	Lánccal állítható háttámla,  
mely vízszintesig dönthető�
•	Max. terhelhető�ség: 210 kg
•	Bézs és zöld vázzal

rönK sörpad
Készreszerelt
•	Asztal + 2 pad, 2 rétegű nádfedés
•	Méret: 2 x 2 x 2,5 m

párna + TeTő AGRIA CLASSIC HINTAÁGYHOZ 
•	2 db lapszivacs párna
•	Vászon tető�
•	Különböző� színekben és mintával

36 250 Ft
                               /db

11 350 Ft
                               /csom.

22 650 Ft
                               /csom.

67 890 Ft
                               /db

darálÓ
Fűszerek darálásához

4 490 Ft/DB

grill KeszTyű
•	Extra hosszú szárral

HinTaágyaK sörpad

grilleszKözöK

A grillezés két fő  
módszere

 

Weber grillek használatával az előételektől a 
marhaszeletig, haltól, a zöldségekig, sőt akár 
kenyértől a desszertekig korlátlanok a lehetőségek, 
csak megfelelően kell alkalmazni a két fő sütési 
módszert, a direkt és közvetett sütést.

Direkt sütés: az ételt közvetlenül a hőforrás felett 
grillezik. Ettől a hús szaftos lesz, kérge megpirul 
és beleégnek a grillezésre jellemző csíkok. A direkt 
grillezés a hagyományos serpenyő használatához 
hasonlítható. Ez a módszer vékonyabb, porhanyós-
abb hússzletek, csirke, hal, gyümölcs és zöldség 
elkészítésére ajánlott.
 
Közvetett sütés: gyakorlatilag úgy kell használni a 
grill készüléket, mint egy sütőt. A direkt sütéssel 
szemben, itt a hőforrás a szélére kerül, így az étel 
egyenletesebben sül meg. Ezzel a módszerrel ala-
posabban át lehet sütni a vastagabb élelmiszerd-
arabokat. Akkor ajánlott használni, ha az étel 20 
percnél több sütési időt igényel.

Győrben és  
20 km-es körzetében  
inGyenes kiszállítás!

127 790 Ft
                               /db



fali TöMlőTarTÓ
Használatával a tömlő 
gyorsan és egyszerűen 
felcsévélhető 
•	A legegyszerűbb tömlő�-
tárolási megoldás

aQuazOOM lOCsOlÓ
Ideális a kisebb, téglalap alakú felületek 
öntözéséhez 
•	Ajánlott terület: 25 - 250 m² 
•	7 - 18 m-es, fokozatmentesen állítható 

lOCsOlÓ variO
Ajánlott terület: max. 225 m² 
•	Max. 8,5 m-es hatótávolság 
•	Az eső�ztető� egyedileg állítható
•	Egyenletes vízelosztás
•	A permetezési irány állítható

gardena TöMlő 
50 m hosszú, 13 mm-es átmérő
•	Max. nyomás: 25 bar
•	Csavarodásmentes
•	Vízlepergető� hatással
•	20 év garanciával!

Kpe, lpe CsöveK

160 Ft-tól
KPE                      / fm

CsepegTeTő CsöveK

110 Ft-tól
                             / fm

60 Ft-tól
LPE                      / fm

fúvÓKáK

420 Ft-tól
Spray                  / db

3 490 Ft-tól
rotoros                 / db

750 Ft-tól
spray             / db

szÓrÓfeJeK
•	Spray-s és rotoros 
kivitelben

2 790 Ft
Rotoros                / db

vezérlőK

13 250 Ft-tól
                            / db

aKna dOBOzOK

4 590 Ft-tól
Négyszögletes    / db

1 250 Ft-tól
Kerek                   / db

idOMOK, CsaTlaKOzÓK

34 Ft-tól
                             / db

Komplett automata  
öntözőrendszerek  

kiépítéséhez szükséges  
minden elem  

megvásárolható.
Csepegtető- és  

mikroöntözéshez is.

önTözőrendszereK

lOCsOlásHOz

TöMlőKOCsi
A tömlő könnyed szállítására 
•	 A forgó csatlakozótengely 

meggátolja a tömlő� megcsa-
varodását 

•	 A szögben álló tömlő�csat-
lakozás megakadályozza a 
tömlő� megtörését

•	 Max. 50 m,  13 mm, 1/2”-os 
cső� tárolására

10 350 Ft
                             / db  

8 090 Ft
                             / db  

16 990 Ft
340 Ft/m             / tek.

lOCsOlÓpiszTOly COMfOrT
Ideális tisztításra, intenzív szennyező-
dések eltávolítására, valamint finom 
permetező öntözésre
•	Fagy elleni védelem
•	Elzárható vízátfolyás

4 950 Ft
                             / db  

lOCsOlÓ 
TWIST 
Kör, félkör, négyzet és téglalap 
alapú terület öntözésére 
•	Stabil leszúrótüskével
•	Biztonságosan rögzíthető�, könnyen 
eltávolítható és áthelyezhető�

4 390 Ft
                             / db  

1 650 Ft
                             / db  

11 250 Ft
                             / db  



algaöl
Folyékony algaölő szer
•	Klórmentes, gyengén 
habzó
•	Íztelen, szagtalan

1 090 Ft
                             / 1 l          

aQuapaK
Pelyhesítő szer
•	Zavaros víz tisztítására
•	A vízben lebegő� apró 
szennyező�déseket 
összegyűjti
•	Az így kialakult pelyhe-
ket a szűrő� már felfogja

aQuafiX
Vízkeménység stabilizáló 
szer
•	Kemény víz esetén meg-
akadályozza a medencevíz 
bezavarosodását
•	Megakadályozza a vízvo-
nalon a mészkiválást
•	Gátolja a vízkő�képző�dést

850 Ft
                             / 1 l          

1 690 Ft
                             / 1 l          

TiszTaKlÓr
Klórszint tartására  
kisebb medencékhez
•	Lassan oldódik
•	PH-semleges

2 490 Ft
                             / 1 kg          

aQuaMulTi 
Kombinált vízkezelőszer
•	Klórozószert, algaölő�t és 
pelyhesítő�szert tartalmazó 
tabletta
•	PH-értéket nem befolyásolja
•	Lassan oldódik

2 450 Ft
                             / 1 kg          

gyOrsaKlÓr
Por alakú klórkészítmény
•	Gyors fertő�tlenítés; - pH-
semleges
•	Bármilyen vízkeménység 
esetén használható
•	Napfény és hő� általi bom-
lás ellen stabilizált

2 090 Ft
                             / 1 kg          

TarTaKlÓr
Szilárd klórtabletta
•	Lassan oldódik
•	PH értéket nem befolyásolja
•	5 x 200 gr-os csomagolás
•	Kifejezetten úszó  vegysze-
radagolóba

2 350 Ft
                             / 1 kg          

MinuszapH
PH érték csökkentő
•	Por alakú

pluszapH
PH érték növelő
•	Por alakú

1 290 Ft
860 Ft/kg           / 1,5 kg          

1 290 Ft
1613 Ft/kg         / 0,8 kg          

vÍzeleMző  
TeszTCsÍK
Víz főbb jellemzőinek 
vizsgálatához
•	50 db tesztcsík + összeha-
sonlító minta
•	Ph, klór, össz-lúgosság és 
stabilitás vizsgálata

3 490 Ft
                             /csomag          

fÓlia JavÍTÓ szeTT
PVC fóliák javítására
•	Víz alatt is használható
•	A szett tartalma: 
Ragasztó 
Fólia 
Ragasztó kenő� pamacs

890 Ft
                             / szett          

úszÓ vegyszer- 
adagOlÓ
Állítható adagolási  
intenzitás

MedenCe HőMérő
 Víz felszínén úszó
•	Állat figurás: kacsa, hal és krokodil  
•	Létrához / oldalfalhoz kiköthető�

1 150 Ft
                             / db          

IdeálIs medencevíz  
ph érték: 7,2 – 7,6

klórszint: 0,5 – 1,0 mg/l  
– ajánlott hetente egyszer 

ellenőrizni!  
Először a ph értéket, majd 

a klórszintet kell 
beállítani.

MedenCe pOrszÍvÓfeJ 
VAC ECO
 Medence aljának tisztítására
•	32/38 mm-es csatlakozócsonk
•	Kefés

990 Ft
 32 mm               / 1 m          

1 250 Ft
 38 mm                / 1 m          

fleXiBilis TöMlő
 Műanyag
•	32 mm-es átmérő� (fehér),  
1,1 m-es vágási osztással
•	38 mm-es átmérő� (kék),  
1,5 m-es vágási osztással

3 250 Ft
                             / szett

Mini sTarT szeTT
A medence vizének  
tisztántartásához szüksége 
vegyszerek.
Tartalma: 
•	0,5 kg kombinált tabletta
•	0,5 kg pH csökkentő�
•	1 db AQUACHEK-vízelemző� készlet
•	1 db mini úszóvegyszer adagoló

MedenCe vÍzKezelő szereK

3 990 Ft
                             / db          

3 950 Ft
                             / db          



nyaKörv
•	Kutyáknak, macskáknak
•	Bolhák és kullancsok riasztására
•	35 ill. 60 cm hosszú (macska/kutya), 
9 mm széles
•	Hatását 3 hónapig kifejti
•	Biztonsági kioldóval

aerOsOl
Tartós hatású bolhairtó 
aeroszol
•	6 hónapig védettséget nyújt
•	Zárt térben használható, élő�he-
lyek kezelésére
•	Meggátolja a peték és lárvák 
kifejlő�dését
•	Erő�sebb bolhafertő�zöttség 
esetén is ajánlott

pOrzÓszer 
Kutyáknak, macskáknak
•	Bolhák és kullancsok riasztására
•	Az állatok sző�rének növekedésé-
vel ellentétes irányban  
kell alkalmazni
•	A kezelés két hetente  
lehet ismételni

saMpOn
Kutyáknak
•	Bolhák és kullancsok riasz-
tására
•	Max. heti egyszeri  
használatra
•	Vizes sző�rön kell  
alkalmazni

spOT-On
Kutyáknak, macskáknak
•	Bolhák és kullancsok riasztására
•	4kg testtömegre 1 mL spot-on
•	Hatását 3 - 6 hétig kifejti 

79 900 Ft
4.66 P-B              / db  

Benzines fűnyÍrÓ
CLASSIC 4.66 P-B 3 IN 1 
Motor: benzines
•	Teljesítmény: 138 cm3 / 1,8 kW
•	Vágószélesség: 46 cm
•	Fűgyűjtő�: 65L
•	Fűnyírás magasságállítás: 7 fokozatú
•	Vágásmagasság: 25 - 75 mm
•	Súly: 35 kg
3in1 funkció: fűnyírás, 
gyűjtés, mulcsozás

Benzin- és OlaJ- 
leszÍvÓ puMpa
EINHELL
•	Vákuumszivattyú
•	Tömítő� dugóval
•	Felfogó tartály: 1,6 l
•	Szívótömlő�: 1,3 m

Benzines Kanna
Műanyag
•	5L, 10L, 20L-es
•	Kiöntő�cső�vel

eleKTrOMOs fűnyÍrÓ 
CLASS. 4.67 P-B BIO EDITON
Motor: Elektromos
•	Csökkentett zajszint 
•	Lehajtható tolókar  
– könnyebb szállítás
•	Tengelyenkénti  
magasságállítás

2 in 1: oldalt kidobás, 
mulcsozás

69 900 Ft
4.67 P-B               / db  

Benzines fűKasza
BC 4125 II
Motor: benzines
•	Teljesítmény: 900 W
•	Munkaszélesség:  
41 cm damil/ 25 cm kés
•	Fogantyú: állítható
•	Súly: 7,8 kg
•	Extra: hevederrel, 
bontható szárral

49 900 Ft
BC 4125 II           / db  

extra
alacsony

ár

590 Ft
2T 5900 Ft/ l      / 0,1l

MOTOrOlaJ
AL-KO - 2T 

AL-KO - SAE 30

szúnyOglárva-irTÓ  
TaBleTTa
 Megakadályozza a  
szúnyoglárvák  
szúnyoggá fejlődését
•	Többféle szúnyog  
lárváira hat
•	Hatását akár  
1 hónapig is kifejti

330 Ft
                             /csom.

ranger szúnyOg és 
KullanCs riaszTÓ
•	Akár 5 órán át hatékony
•	Megelő�ző� védelem a a kul-
lancsok okozta Lyme-kór és 
agyhártyagyulladás ellen

890 Ft
8 900 Ft/l           / 100 ml

1 090 Ft
3 636 Ft/l         / 300 ml

1 850 Ft
12 333 Ft/kg      / 150 g

darázsirTÓ aer.
•	Speciális szórófej -  
biztonságos távolságról  
is hatásos

A darazsat azonnal 
megdermeszti, majd 
elpusztítja

2 890 Ft
                             / db

1 550 Ft
5 literes               / db

2 190 Ft
10 literes             / db

3 450 Ft
20literes              / db

rOvarirTÓK

Házi KedvenCeK védelMére

al-KO KerTi KisgépeK

Kis helyigénye 
miatt horgászoknak 

és vadászoknak 
különösen ajánlott

alkalmazható:  
belvízzel borított területen, 

esővíz nyelő, vízelvezető árok, 
kerti tó, szökőkút, használaton 

kívüli medence, vízgyűjtő  
hordók

2 250 Ft
2T                         / 1 L

1 550 Ft
SAE 2538 Ft/l     / 0,6 L

990 Ft
2 450 Ft/l          / 400 ml

1 090 Ft
                            / db

2 350 Ft
kutya                   /csomag

2 150 Ft
macska                /csomag

1 590 Ft
                             / db

Happy Pet



sün
34 x 22 x 22 cm 

páva
80 x 50 cm 

iguana
80 cm

8 990 Ft
                               / db  

KÓCsag
45 x 22 x 90 cm 

6 750 Ft
                               / db  

8 990 Ft
                               / db  

6 290 Ft
                               / db  

féM KerTi dÍszeK

430 Ft
22 Ft/L            / 20L

790 Ft
16 Ft/L            / 50L

BalKOnnövényeKHez

890 Ft
                             / l

590 Ft
    1 180 Ft/l       / 500 ml  

saTeaM faKéreg
IDEÁL 80L
Borovi vörös fenyőből
•	Jól tartja a nedvességet és 
gátolja a gyomosodást
•	Javítja a talaj tápanyag-
megő�rző� képességét, 
savanyítja a talajt
•	5-8 cm javasolt teríten

lávaKő

Elraktározza a vizet és 
lassan visszajuttatja a 
talajba
•	Védi a talajt a napsütéstő�l 
és kiszáradástól
•	Ásványi anyagokat és 
nyomelemeket tartalmaz
•	8-25 mm-es méret

geOTeXTÍlia
TERRAPLAST
Mechanikai védő- és elvá-
lasztó réteg
•	Megakadályozza a finom 
talajszemcsék bemosódását 
a kavics, vagy  
zúzalék rétegbe
•	Vízáteresztő�

Márvány dÍszKaviCs 
CARRARA MÁRVÁNY
Gömbölyűre csiszolt fehér  
és nemes carrarai márvány
•	Kerekszemcsés
•	16-25, 25-40 ill. 40-60 mm-es 
méretekben

Márvány zúzaléK  
CARRARA MÁRVÁNY
Hófehér márvány- 
zúzalék a híres carrarai 
márványból
•	Tört szemcsés
•	9-12 mm-es szemcseméret

szÍnezeTT MulCs
FLORIA
Kéregtelenített tűlevelű fa
•	Természetes festékkel
•	Hosszú élettartam
•	Barna, narancssárga, piros 
és sárga színekben

 2 650 Ft
38 Ft/l               / 70 l  

 1 790 Ft
72 Ft/kg            / 25 kg  

 300 Ft
1,5 x 1 m           / fm  

280 Ft
1,5 x1m                   / fm

 2 590 Ft-tól
104 Ft/kg         / 25 kg

1 890 Ft
27 Ft/l               / 80 l  

1 450 Ft
73 Ft/kg           / 20 kg  

TalaJTaKarÓK

50 m vásárlása   felett

Kő virágláda
SUTTON
Angol kőtermék
•	Mérete: 17 x 64 cm
•	Súlya: 11,8 kg

MusKáTliföld
C TÍPUSÚ VIRÁGFöLD
Lúgos termesztőközeget  
igénylő növényekhez
Pld.: pálma félék, leander, 
philodendron, muskátli 
és balkonnövények

MusKáTlidOKTOr
MR. GARDEN
Aktív hatóanyagú,  
virágzást fokozó tápoldat
•	Muskátlihoz és más kerti virá-
gokhoz, balkonnövényekhez

7 550 Ft
                           / db



rOvarölőK

gOMBaölőK

CsigaölőK

deTia Csigaölő
Meztelen csigák ellen
•	Granulátum formájú 
•	Érintkezés és fogyasztás esetén hat
•	Szamóca, zöldségek (kivéve leveles zöld-
ségek), dísznövények védelmére
•	Kizárólag talajra szórható
•	Forg. kat.: III.

1 690 Ft
                             / db          

sHifT Csigaölő
Szabadföldi és hajtatott szamóca, zöld-
ségfélék és dísznövények védelmére
•	Nem alkalmazható olyan növényeknél, 
amelyeknek a friss zöld részét fogyasztjuk 
(spenót, sóska, saláta)

piriMOr 50Wg
Rovarölő permetezőszer
•	Levéltetvek elleni védekezéshez
•	Mákhoz, almához, ő�szibarack-
hoz, uborkához, paprikához, 
paradicsomhoz, káposztafélék-
hez, salátákhoz
•	Forg. kategória: III.

590 Ft
59 000 Ft/kg      / 10 gr.  

ridOMil gOld plus
Penoroszpóra-félék ellen
•	Sző�lő�höz, szójához, borsóhoz, 
hagymához, dísznövényekhez, 
burgonyához
•	Kontakt és felszívódó ható-
anyaggal
•	Megszüntető� védelemre
•	Forg. kat.: III.

490 Ft
12 250 Ft/kg      / 40 gr.  

THiOviT JeT
Gombaölő szer
•	Klasszikus kén mikrogranu-
lát formában
•	Lisztharmat, levéllyukasztó 
gombák és sző�lő�levélatka 
ellen
•	Forg. kat.: III.

fiTO rOvar perMeT 
TeTveK ellen
Szoba-, dísz-, gyógy- és 
fűszernövényekhez
•	A permetezés hatására a 
levelek felületén kialakuló 
filmréteg védi a fizikai és 
biológiai behatásoktól
•	Levéltetvek fizikai távoltartá-
sára és eltávolítására 
•	A kezeléseket a fertő�zés 
erő�sségétő�l függő�en akár 5-7 
naponként ismételni

160 Ft
 5 333 Ft/kg       / 30 gr.  

spilan
•	Felszívódó rovarölő szer 
•	Azonos a Mospilan 20 SG 
rovarölő�vel
•	Rendkívül hosszú hatástartam
•	Első�sorban kukoricabogár, 
levéltetű, molykártevő�k, boga-
rak, tripsz, üvegházi molytetű, 
pajzstetvek, körte levélbolha, 
szilvadarázs ellen

550 Ft
137 500 Ft/kg       / 4 g  

6 290 Ft
62 900 Ft/kg         / 100 g  

növényperMeT  
gOMBa ellen
A dísznövényeken lévő szeny-
nyeződések és kártevő maradvá-
nyok lemosására
•	Természetes zsurlókivonatot 
tartalmaz
•	Lisztharmat és rozsdagomba ellen
•	Alkalmazható: szoba- és balkon 
növényeknél, valamint  
szabadban nevelt növényeknél

1 250 Ft
2.500 Ft/ l        / 500 ml  

gyOMÍrTÓK

figarO
Parlagfű és egyéb gyomok irtására 
•	A Glialka totális gyomirtó  szer engedély-
lyel rendelkező� változata
•	Hatóanyag: 360 g/l glifozát
•	Forg. kat. III.

2 150 Ft
                              / l  

690 Ft
 3 450 Ft/l          / 200 ml

MedallOn preMiuM
Totális gyomirtó szer
•	Évelő� és magról kelő� gyomnövények ellen
•	1-3 órán belül eső�álló
•	Forg. kat.: III.

1 150 Ft
5 750 Ft/l          / 200 ml          

3 450 Ft
                            / 1 l  

1 150 Ft
2 300 Ft/l             / 500 ml

350 Ft
5 833 Ft/kg         / 60 gr.  

1 550 Ft
    2 583 Ft/kg      / 0,6 kg  

4 150 Ft
8 300 Ft/kg         / 500 gr.  

890 Ft
  3 560 Ft/kg       /0,25 kg  

szakmai tanács
„Idén a szokatlanul hideg tél sem gyérítette a csigákat.  
Már aktuális a csigairtó granulátum kihelyezése, mely akkor 
hatásos, ha csaléteknek egy burgonya szeletet is mellé teszünk. 
A gyerekek hozzáférését megakadályozhatjuk, ha egy deszka-
darabbal le is fedjük.„

Ujhelyy Károly, hobbi kertész
A Kert-bajnokság 2015. pályázat győ�ztese


