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4 Балкон Style Nature
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1. комплект мебели 3 части   2 стола и маса, екзотично дърво акация, обработено с масло     ref. 899425     149лв.    
2. тента   3х2,5м, конструкция от алуминий и стомана, полиестерно платнище, ръчен механизъм, десен райе     ref. 564515     249лв.   

3. декинг плоча   40х40см, дебелина 28мм, импрегниран чам     ref. 883940     3,99лв./бр.    4. рогозка REEDCANE   височина 1м, 

дължина 5м, тръстика с телена оплетка     ref. 891455     31,99лв.    5. сандъче   ширина 40см, монтира се на парапета, без да е нужен 

държач, PVC, цвят кафяв     ref. 933907     8,99лв.    6. възглавниЦа за стол   40х36см, дебелина 3см, калъфка 70% памук и 30% 

полиестер, пълнеж от дунапрен, различни цветове      ref. 915313     7,99лв. 
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комплект мароко 4 части
2-местен диван 141x74.5x78см, маса 
120x51x52см, 2 фотьойла 63x74.5x78см, 
екзотично дърво евкалипт, комплект с 
възглавници, цвят екрю
ref. 933103     599лв.

комплект сгъваема маса  
и 4 сгъваеми стола натюр
маса 92х92см, височина 74см, стол 
50х52х82см, екзотично дърво евкалипт
ref. 915497
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обичате истинските неЩа? 
Благородна дървесина, съчетана с меки и топли цветови палитри – крем, пясък, теракота, маслина. 

229лв.

комплект натюр

чадър
диаметър 3м, 24 спици от 
фибростъкло, алуминиева 
дръжка с дебелина 38мм, 
сенник от полиестер, без 
стойка, цвят кафяв
ref. 624046     119лв.

сгъваем шезлонг 
56x144x90см, екзотично 
дърво евкалипт
ref. 933087     199лв.

кашпа
диаметър 11см, 
височина 10см, 
стъкло с конопена 
оплетка
ref. 938103      
6,99лв.

саксия
ф30см, вместимост 24л, 
PVC, устойчива на UV лъчи, 
устойчива на температури 
от  -65°C до +85°C, еластичен 
и лек материал, лесна за 
поддръжка
ref. 895169
24,99лв.

шатра
3х4м, височина 2,65м, 
метална конструкция, 
покрив и завеси от 
полиестер, мрежа против 
комари, двуканална 
релса, цвят кафяв
ref. 457241     999лв.
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обичате Цветовете? 

циклама, синьо, 

оранжево, зелено....меБели, 

саксии и БарБекюта, 

оБагрени в искрящи 

цветове за градина, пълна 

с настроение! 

шезлонг
58х103х70см, дърво  
и текстил, възможни  
комбинации сиво и бяло  
или сиво и зелено
ref. 640609     79,99лв.

барбекю
Ø46см, височина на 
печене 60см, 2 колела 
и капак, метал, цветове 
циклама, черен
ref. 938083     89,99лв.

комплект 
аксесоари  
за барбекю  
3 части
метал, пластмасови 
дръжки, различни 
цветове
ref. 938082       
12,99лв.

свеЩ
13х12см, в стъклена 
чаша, цветове зелен, 
жълт, оранж
ref. 938174      6,99лв.

соларен фенер
диаметър 8,5см, височина 
11,5см, LED крушка, 
след зареждане през 
деня свети от 6-8 часа 
през нощта, пластмаса, 
различни цветове
ref. 938181     4,99лв.

възглавниЦа  
за стол
40х36см, дебелина 3см, 
калъфка 70% памук и 
30% полиестер, пълнеж 
от дунапрен, различни 
цветове
ref. 915385     7,99лв.

пейка-люлка
204x122x167см, 3-местна, метална 
конструкция, комплект с полиестерна 
възглавница с дебелина 3,5см,  
цветове зелен, оранж
ref. 932911

оранж

жълт

син

черен

249лв.

пейка-люлка



7

www.mr-bricolage.bg

Балкон Style Multicolor
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1. комплект бистро 3 части   метална маса с диаметър 60см и височина 71см, 2 сгъваеми стола 42x48x80см с метална седалка 

и облегалка, цветове зелен, циклама, оранж, лилав     ref. 623917     129лв.    2. сенник    триъгълен - 360х360х360см, водоустойчив 

полиестер, с алуминиеви капси за монтиране, цветове син, зелен, червен, циклама     ref. 917312     29,99лв.    3. шезлонг дора   
416х61х102,5см, сгъваем, метална конструкция, седалка и облегалка от текстилeн, цвят лилав     ref. 624018     54,99лв.



1. комплект грийн 5 части   сгъваема метална маса 110х70х71см със стъклен плот, 4 сгъваеми стола 52х81х46см метал и 

текстилeн, цвят зелен     ref. 640431     299лв.      2. изкуствена трева   ширина 2 и 4м, дебелина 15мм, 100% полипропилен,  

устойчива на UV лъчи и влага, с дренажни отвори, перфектна имитация на естествена трева, Холандия     ref. 936690     21,99лв./м2     

3. сандъче фестоне    ширина 50см, височина 16см, вместимост 9,5л, PVC, цветове циклама, зелен, оранж, тюркоаз, лилав      

ref. 921973      5,99лв.

8 Тераса Style Multicolor

1

2

3



обичате Цветовете? играйте с цветовете и създайте динамична, енергична и пъстра атмосфера във вашия двор и градина! ST
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спици от 
фибростъкло 
- лек и здрав 
материал

фиксира 
се лесно на 
парапета, 
без да е нужен 
държач

фенер за чаена свеЩ
диаметър 20см, хартиен, различни 
цветове
ref. 922914    2,99лв.

чадър
диаметър 3м, 24 спици от 
фибростъкло, алуминиева дръжка 
с дебелина 38мм, сенник от 
полиестер, без стойка, цветове 
зелен, кафяв, екрю
ref. 624047       119лв.

сандъче за окачване 
39х20см, вместимост 12л, удароустойчиво PVC, 
устойчива на UV лъчи, цвят зелен
ref. 937777      10,99лв.

шезлонг дора
166х61х102,5см, 
сгъваем, метална 
конструкция, 
седалка и облегалка 
от текстилèн, цвят 
зелен
ref. 624021       
54,99лв.

зелен

кафяв
екрю

34,
99лв.

стол янг
стол янг
79x47x73см, сгъваем, метал 
и текстил, цветове зелен, 
циклама, сив       ref. 623997

винаги с вас 
- удобен и 
компактен

лейка
вместимост 4,5л, 
PVC, различни 
цветове
ref. 923261      
6,99лв.

екрю
сив

оранж
виненчер

вен



ЦветарниЦи серия париж,  
метал, цвят бял, състарен ефект 
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обичате финеса?

мекота на формите и 

Хармония на цветовете 

за изискан и елегантен 

стил на Балкона, 

терасата и в градината! 

2

1

69,
99лв.

стол космос

стол космос
41х49х104см, метал,  
цвят черен
ref. 640652

мраморна 
мозайка

Цветарник 
• 30х13,5х43см
ref. 937876      15,99лв.

• 35,5х16х51,5см
ref. 93787        25,99лв.
• 42х18х59,5см
ref. 937878      34,99лв.

1. сгъваем Цветарник
61х29х159см, 4 нива
ref. 937910        149лв.

Цветарник - 
количка
59х21х31см
ref. 937886        
29,99лв.

сгъваем 
Цветарник
30х23,5х64см,  
с 3 коша за цветя
ref. 937920        
59,99лв.

Цветарник - 
велосипед
52х24,5х37см,  
с 1 кош за цветя
ref. 937882        
38,99лв.

Цветарник - велосипед
63х25х47см, с 2 коша за цветя
ref. 937883      54,99лв.

2. сгъваем ъглов Цветарник
33х50х122см, 3 нива
ref. 937911       99,99лв.

маса рустик
диаметър 110см,  
височина 74см, 
поцинкована стомана, 
плот от мраморна 
мозайка
ref. 664902     349лв.
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1. сгъваема маса париж   диаметър 70см, височина 76см, метал, цвят бял     ref. 937909   99,99лв.    2. сгъваем стол париж    

41х37х91см, метал, цвят бял     ref. 937908   64,99лв.    3. Цветарник   76х56х26см, с 3 коша за цветя, метал, цвят бял, състарен ефект      

ref. 937884   79,99лв.     4. Цветарник   30х13,5х43см, метал, цвят бял, състарен ефект     ref. 937876   15,99лв.     
5. градинска лампа тоскана   височина 43см, диаметър 20,5см, E27, 1x60W, метал и стъкло, състарен ефект     ref. 923505   25,99лв.

състарен ефект
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1. стол   56х53х80см, метални крака, пластмасова седалка, цветове крем, черен     ref. 932934     59,99лв.      2. маса   80х80см, 

височина 74см, метални крака, матиран плот от закалено стъкло     ref. 932938     135лв.    3. лампион     височина 1м, 2хе27, алуминий, 

цвят антрацит     ref. 888633     159,99лв.    4. кашпа финезия    14х14см, височина 26см, PVC, цветове бял, черен      
ref. 865145     11,99лв. • 19х19см, височина 36см    ref. 865227     24,99лв.    5. ваза    височина 22см, диаметър 11,54см,  
керамика, цвят бял     ref. 932613     9,99лв.

12 Тераса Style Contemporary
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обичате модерното?сиво, Бяло, гладки повърХности, строги и семпли линии – съчетайте ги, за да получите един модерен и изчистен стил! 
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ексЦентрик-
чадър
диаметър 2,7м,  
24 стоманени спици, 
стоманена дръжка 
с дебелина 42мм, 
сенник от полиестер, 
въртящ се на 360°, 
без стойка, цвят черен
ref. 624064     249лв.

пейка-люлка
190x120x185см, 3-местна, 
метална конструкция, комплект 
с полиестерна възглавница с 
дебелина 3см, цвят сив
ref. 932931     399лв.

LED аплик 
17х15х28см, 30 leds, 
макс.6.5W, метал
ref. 937431    84,99лв.

LED лампион
диаметър 15см, височина 96см, 
30 leds, макс.6.5W, метал
ref. 938036    109лв.

газово барбекю
129х100х55см, височина на печене 80см, 
3 стоманени горелки с обща мощност 
8,5kW, термометър, пиезо запалване,  
2 хромирани скари, 2 странични 
поставки и затворен долен шкаф
ref. 937865       499лв.

комплект аруба 4 части

2 фотьойла 65х66х77см, диван 119х66х77см, маса 80х48х42см със 

закалено стъкло с дебелина 5мм, PVC ратан и метал, комплект с 

възглавници, цвят сив          ref. 932969     499лв.

129лв.

шезлонг джоя

шезлонг джоя
176х63х72см, алуминий и 
текстилeн, цветове черен, червен
ref. 640350



градинско 
осветително тяло
60W, 1хE27, ф76мм,  
височина 45см, инокс
ref. 888297     24,99лв.

градинско 
осветително тяло
макс. 60W, 1хE27, ф76мм, 
височина 65см, инокс
ref. 888347     27,99лв.
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обичате модерното?

елегантната сдържаност 

и минималистичните 

линии се смесват с 

естествени материи  и 

неутрални  тонове. 

ексЦентрик-чадър
диаметър 3м, 6 стоманени спици, 
алуминиева дръжка с дебелина 
4см, сенник от полиестер, с 
манивела, цвят бял
ref. 932930     149лв.

кашпа рото
диаметър 28см, 
височина 26см, 
вместимост 12,7л, 
удароустойчиво PVC, 
гланцирана повърхност, 
цвят антрацит
ref. 938255     17,99лв.

пейка-люлка
278х154х186см, 
3-местна, метална 
конструкция, покрив и 
седалка от полиестер
ref. 664894     449лв.

149лв.

люлееЩ стол

449лв.

люлка

люлееЩ стол
58х110х88см, метал и PVC  
ратан, цвят сив
ref. 640346

люлка
170х99х217см, метална 
конструкция, дървена 
конструкция на седалката, 
комплект с възглавница
ref. 915587

за монтаж 
на стена
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Градина Style Contemporary

1. комплект нидо 4 части   маса 79х36х49см със стъклен плот от закалено стъкло с дебелина 5мм, 2 стола 60х80х60см, диван 

111х80х60см, алуминий и текстилeн     ref. 664908     499лв.      2. декоративна възглавниЦа   850х50см, 70% памук и 30% полиестер, 

пълнеж от силиконов пух, възможност за машинно пране, цветове беж, антрацит     ref. 914686     8,99лв.    3. градински лампион     

макс. 60W, 1хE27, ф76мм, височина 110см, инокс     ref. 888303     39,99лв.    4. саксия вера    височина 50см, вместимост 24л, 

удароустойчиво PVC, устойчива на UV лъчи, устойчива на температури от -45°C до +55°C, цвят антрацит    ref. 919858    29,99лв.    5. газово 

барбекю    128х104х56см, 3 регулируеми стоманени горелки с мощност 3.5kW всяка, 2 метални скари с размери 29х45см, затворен долен 

шкаф с 2 врати, автоматично пиезо запалване, поцинкована тава за събиране на отпадната мазнина, инокс     ref. 893842     699лв.

1

2

3

4

5



16 Метални мебели
компактно 
съхранение

компактно 
съхранение

здрав, еластичен, 
устойчив на 
външни влияния 
материал

69,
99лв.

стол поп

стол поп
55x56x93см, метал и текстилен, 
цветове бял, зелен, патладжан
ref. 586601

маса поп
151x91см, височина 71см, 
метална структура, плот 
от закалено стъкло с 
дебелина 5мм
ref. 586600     199лв.

маса парма
150x90x74см, стъклен плот, 
алуминиева конструкция, 
цвят патладжан
ref. 640632     159лв.

сгъваема маса алис
60х60см, височина 71см, метал, 
прахово боядисана, цветове антрацит, 
оранж, патладжан
ref. 915547      59,99лв.

стол парма
43x54x84см,  
метал и текстилен,  
цвят патладжан
ref. 640631     59,99лв.

стол алис
55х53х72см, метал, прахово боядисан, 
цветове антрацит, оранж, патладжан
ref. 915534     34,99лв.

оранжпатладжанантрацит
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Метални мебели

лек, 
компактен  
за съхранение

металните мебели се 

почистват много лесно 

само с вода и сапун. 

мебелите от алуминий са леки, 

здрави и устойчиви на ръжда.  

те се почистват с влажна кърпа и 

сапун. след почистване изсушете 

доБре, за да не останат следи от вода.

стол рустик
47х57х94см, метал, цвят антрацит 
ref. 640417

маса делуна
диаметър 60см, височина 70см, 
плот от закалено стъкло с дебелина 
3мм, метал, цвят тъмнокафяв
ref. 901919      59,99лв.

алуминиева маса нова
ф60см, височина 70см
ref. 915560      69,99лв.

маса ориент
диаметър 80см, височина 
71см, плот от закалено 
стъкло с дебелина 3мм, 
метал, цвят тъмнокафяв
ref. 932919      69,99лв.

стол делуна
74х56х53см, метал и PVC 
ратан, цвят тъмно кафяв
ref. 901920     39,99лв.

алуминиев стол нова
56х74см, седалка 55см, тегло 1,85кг
ref. 915595     44,99лв.

стол ориент 
62х56х91 см, метал 
и PVC ратан, цвят 
тъмнокафяв
ref. 875110      
64,99лв.

84,
99лв.

стол рустик

маса мозайка
диаметър 60см, височина 
74см, метални крака, 
плот от мраморна 
мозайка
ref. 640424     179лв.



59,
99лв.

стол венеЦия

сгъваем стол 
венеЦия
58х47х92см, екзотично 
дърво акация
ref. 885926

маса венеЦия
ф70см, височина 73см, 
екзотично дърво акация
ref. 885925     79,99лв.

18 Дървени мебели

сгъваема  
маса наполи
90х90см, височина 74см, 
екзотично дърво евкалипт
ref. 891798      109лв.

сгъваема маса кинг
120x80x75см, екзотично дърво акация и метал
ref. 933093      199лв.

сгъваема пейка кинг
130x59x88см, екзотично дърво акация и метал
ref. 933097      169лв.

шезлонг
58x131x84см, 
екзотично дърво 
акация и метал
ref. 933086      
199лв.

сгъваем  
стол наполи
57,5х55,5х97см, с 
подлакътник, екзотично 
дърво евкалипт
ref. 885918     89,99лв.

сгъваем стол кинг
60x59x88см, екзотично дърво акация и метал
ref. 933095     99,99лв.

Характеристики на екзотичната дървесина

вид

акаЦия

евкалипт

твърдост

плътно разположени  
нишки, добра твърдост

средно твърдо дърво

Цвят

неравномерен цвят, задължителна 
периодична обработка с масло за дърво

неравномерен цвят, задължителна 
периодична обработка с масло за дърво

здравина

средна

средна

отделяне 
на смола

не отделя

не отделя

устойчивост на 
слънчеви лъчи
много добра

добра



стол фиона
25х64х105см, 5-позиционен, с подлакътник, 
екзотично дърво евкалипт
ref. 885919

разтегателна маса фиона
150-200х100см, височина 75см, екзотично 
дърво евкалипт
ref. 885916      349лв.
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Дървени мебели

шезлонг
190х68х33см, 3 позиции на облегалката,  
с колела, екзотично дърво евкалипт
ref. 893497      169лв.

комплект  
майорка 4 части

2 фотьойла 79х84х62см, 
диван 79х168х62см, маса 

110х66х30см, екзотично 
дърво акация, комплект с 

възглавници
ref. 933086       

899лв.

Мебелите от екзотично дърво са 
класически, издръжливи и се предлагат 
в различни нюанси. Ако искате да 
запазите оригиналния цвят на 
мебелите, трябва периодично да 
ги обработвате с масло за дърво. 
Най-добре е това да се прави два 
пъти годишно, в началото и в края на 
сезона. Нанесете маслото с четка, 
като внимавате то да попадне и в 
процепите на дървото. За предпазване 
на мебелите от влага можете да 
използвате лак за дърво. При нанасянето 
му наблегнете на повърхността на 
хоризонталните части на мебелите и 
на краката, защото най-често те са в 
контакт с влагата.

поддръжка 
на мебелите

99,
99лв.

стол фиона



20 Ратанови мебели

стол бомбай
59,5х65х95см, екзотично 
дърво акация и PVC ратан, 
комплект с възглавница с 
дебелина 5см
ref. 933082

PVC ратанов комплект 
корфу 5 части
4 стола 44х62х88см, маса 
160х90х72см със стъклен плот 
с дебелина 5мм, PVC ратан, 
комплект с възглавници
ref. 932941     549лв.

саксия натура  
с резервоар
31х31см, височина 57см, 
PVC, имитация на ратан, 
цветове крем, сиво-беж, 
антрацит
ref. 921821     79,99лв.

PVC ратанов комплект монЦа 4 части
маса 110х54х47см, 2 фотьойла 85х80х85см, диван 
143х80х85см, PVC ратан, комплект с възглавници
ref. 932939     1199лв.

маса бомбай
180х100х74см, екзотично 
дърво акация
ref. 933083     299лв.

189лв.

стол бомбай
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ратанов комплект баХама 4 части
естествен ратан, маса с диаметър 65см и 
височина 55см, стъклен плот с дебелина 5мм, 
канапе 114х65х71см, стол 67х62х71см, комплект 
с възглавници
ref. 874819

1. стол папасан
100х100х98см, естествен ратан, 
комплект с възглавница с дебелина 9см
ref. 932961     149лв.

2. маса папасан
диаметър 55см, стъклен плот с 
дебелина 5мм, естествен ратан
ref. 933983     59,99лв.

4. стол понго 
35х35х35см, естествен ратан, комплект 
с възглавница с дебелина 9см
ref. 932966     59,99лв.

3. диван папасан
175х110х110см, естествен ратан, 
комплект с възглавница с 
дебелина 9см
ref. 932962    299лв.

PVC ратанов комплект 
малибу 6 части
2 фотьойла с подлакътници 
76x64x87см, 2 фотьойла без 
подлакътници 76x60x87см, 
ъглов фотьойл 76x70x87см  
с възглавница с дебелина 
10см, маса 120x70x74см 
с плот от закалено стъкло 
5мм, PVC ратан
ref. 932910     1799лв.

299лв.

ратанов комплект 

4

1

2

3
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18,
99лв.

стол кинг

стол кинг
54х56х81см, PVC, имитация на 
ратан, цвят антрацит 
ref. 920350

маса кинг
79х79см, височина 72см, PVC, 
имитация на ратан, цвят антрацит 
ref. 920355     59,99лв.

стол  флора
39х45х75см, седалка и облегалка 
от PVC, метални крака
ref. 919418        34,99лв.

стол рига
46х54х80см, PVC, тегло 3,1кг, 
цвят зелен
ref. 920465       44,99лв.

маса осло
148х88см, височина 74см, PVC, 
тегло 11кг, цвят антрацит
ref. 920464       139лв.

стол крос
46х54х80см, PVC, тегло 3,3кг, 
цвят антрацит
ref. 920463       44,99лв.

маса флора
диаметър 70см, височина 68см, 
плот и основа от PVC
ref. 919420       59,99лв.



комплект за садене
съдържа керамична саксия с подложка, пръст, 
семена и табелка, цветове розов, син
ref. 919381        8,99лв.

18 - 21°

KEEP WET

15
MAY
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За начинаещите градинари

всеки сам може да 

отгледа своята градина. 

дори и най-малките! 

III-VI - VII-X 180-200cm

dill III-IV - V-X 70-80cm
chives II-IV - VI-VIII 15-30cm
parsley III-VIII - V-X 25-50cm

18 - 21°

KEEP WET

15
MAY

VI-VII - IX-XI 5-10cm

комплект за засаждане 
на плодове и зеленчуЦи
съдържа мини парник, 1 пакетче 
със семена, 1 пакетче пръст
ref. 936121        2,99лв.

комплект за засаждане  
на подправки
съдържа 3 саксии, 1 пакетче със 
семена за подправки, 1 пакетче пръст
ref. 936123       2,99лв.

комплект за  
засаждане на Цветя
съдържа 2 саксии, 2 пакетчета със 
семена за цветя, 2 пакетчета пръст
ref. 936128       2,99лв.

1. комплект градински 
инструменти 
лопатка и гребло 32см, PVC, 
комплект с чанта, цветове 
зелен, розов
ref. 919322      14,99лв.

2. кофа
24x29см, метал, цвят зелен 
ref. 919328      7,99лв.

3. лопата
дължина 79см, PVC, цветове 
зелен, розов
ref. 919331      11,99лв.

4. гребло за листа 
дължина 81см, PVC, цветове 
зелен, розов
ref. 919332      9,99лв.

5. гребло 
дължина 77см, PVC, цветове 
зелен, розов
ref. 919334      11,99лв.

6. метла
дължина 80см, PVC, цветове 
зелен, розов
ref. 919335      9,99лв.

1 2 3

4

5

6



24 Отдих

169лв.

шезлонг далила

шезлонг далила
66х30х179см, алуминий и 
текстилeн, цвят сив
ref. 624013

здрав и 
еластичен 
материал

здрав и еластичен 
материал

възможност 
за закупуване 
на навес и 
възглавница 
отделно

шезлонг рио
63х82х152см, алуминий и текстилeн, цвят черен
ref. 664887         139лв.

пейка-люлка
170х110х153см, 3-местна, метална конструкция, покрив 
и седалка от полиестер, цвят зелено-бяло райе
ref. 915432        149лв.

Хамак
400x120x130см, дървена стойка, 
хамак от полиестер с подплата
ref. 932921        499лв.

Хамак-люлка
100х50см, 
памучна седалка, 
максимално 
натоварване 100кг
ref. 932568        
34,99лв.

пейка-люлка
180х112х166см, 
3-местна,  
седалка PVC 
ратан, метална 
конструкция, цвят 
антрацит
ref. 974563       349лв.
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Къмпинг

1. чадър
диаметър 175см, 8 
спици от фибростъкло, 
алуминиева дръжка, 
сенник от полиестер, 
цветове син, циклама, 
жълт, оранж
ref. 938096      39,99лв.

електронен 
уред среЩу 
змии
излъчва звукови 
вибрации с ниска 
честота, които се 
разпространяват 
чрез почвата 
и отблъскват 
змиите, за площ 
до 800м2

ref. 929694    
36,99лв.

репелент среЩу змии
гранули, с есенции, които 
създават обонятелна 
бариера и отблъскват 
змиите, безвреден за хора 
и животни
ref. 919085    
39,99лв.

2. сгъваема маса 
80х60см, височина 67см, метална структура, прахово 
боядисана, плот от MDF с алуминиев профил, цвят бял 
ref. 624027        29,99лв.

3. сгъваем стол
80х40х40см, метал и полиестер, 
поставка за чаша, тегло 1кг, цвят оранж
ref. 895999        14,99лв.

4. сгъваем стол
60х60х97см, стабилна метална конструкция, седалка и 
гръб от полиестер с полиуретаново покритие, страничен 
джоб, цветове тъмносин/светлосин и син/червен
ref. 938093        49,99лв.

5. стол
80х75см, метална конструкция, полиестер с полиуретаново 
покритие, цветове син, зелен, лилав, циклама
ref. 938091        49,99лв.

6. Хладилна кутия
20л, работи с охладителен елемент, цвят зелен
ref. 938163        39,99лв.

7. комплект Хладилни чанти 2 броя
10л и 24л, работят с охладителен елемент
ref. 891758        44,99лв.

22,
99лв.

сгъваем стол

сгъваем стол къмпинг
55х54х80см, метал и полиестер, 
тегло 2,5кг
ref. 870959

сгъваема маса къмпинг
60х80см, височина 2 степени -  
53 / 65см, тегло 3,5кг, PVC, цвят бял
ref. 870964     26,99лв.

сгъваемо легло
190х68х27,5см, метал и текстил, 
дебелина 20мм, тегло 5,2кг
ref. 828368     69,99лв.

син

жълт

циклама

оранж

син

лилав

циклама

зелен

тъмносин/червен

тъмносин/светлосин

1

2

3 4

5
7

6

за спокоен отдиХ

възможност за 
преобразуване в 
навес



екрю

кафяв

ексЦентрик-чадър
квадратен 3х3м, 8 стоманени спици, 
алуминиева дръжка с дебелина 65мм, 
сенник от полиестер, с манивела, 
въртящ се на 360°, цвят екрю
ref. 624067      599лв.

зелен

брой
спици

24
брой
спици

8

d=3м

ексЦентрик-чадър
диаметър 3м, 24 спици 
от фибростъкло, стойка 
45кг, цветове екрю, зелен, 
червен, кафяв
ref. 640655      399лв.

комплект  
със стойка

комплект  
със стойка

3x3м

26 Чадъри

екрю

кафяв

лилав

Чадърите могат да бъдат с права или 
ексцентрик-дръжка. Предимството на 
ексцентрик моделите e, че  позволяват 
промяна в положението на сянката без 
да се мести самият чадър и че могат 
да се въртят на 360° в зависимост от 
позицията на слънцето. 

структура и дръжка

За да предпазите от слънцето 
градинска маса или тераса, най-
подходящ е чадърът с квадратна или 
правоъгълна форма. Кръгъл чадър с 
диаметър 4м покрива 12,60м2 при най-
високата точка на слънцето, докато 
квадратен чадър с размери 4 x 4м 
покрива 16м2.

форма

чадър
диаметър 3м, 6 спици, 
алуминиева дръжка с 
дебелина 38мм, сенник 
от полиестер, без 
стойка, цветове зелен, 
кафяв, екрю
ref. 624041

69,
99лв.

чадър

брой
спици

6

d=3м

екрю

кафяв

зелен

брой
спици

8d=3м

ексЦентрик-чадър
диаметър 3м, 8 спици, стоманена дръжка с 
дебелина 42мм, сенник от полиестер, комплект 
със стойка, цветове екрю, кафяв, лилав
ref. 624124      129лв.

ексЦентрик-чадър
диаметър 2,7м, 24 стоманени спици, стоманена дръжка с дебелина 
42мм, сенник от полиестер, насочващ се на 360°, комплект със 
стойка, цветове екрю, зелен, черен        ref. 624063       249лв.

комплект  
със стойка

зелен

черен

екрю
брой
спици

24 d=2.7м



калъф от 70% памук и 30% полиестер, 
пълнеж от дунапрен, цветове светлоБеж, 
оранж, циклама, зелен, тюркоаз

1

1

2 3
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Възглавници за мебели
калъф от полиестер, 
пълнеж от дунапрен, 
различни цветове

калъф от 70% памук и 30% поли-естер, пълнеж от дунапрен, деБе-лина 3см, цвят Беж с щампа

3. възглавниЦа за стол
39х42см, дебелина 1,5см      ref. 934827        3,99лв.

1. възглавниЦа за шезлонг
190х50см, дебелина 3см      ref. 934840        34,99лв.

1. възглавниЦа за стол 
с висока облегалка
120х50см     ref. 934835        
24,99лв. възглавниЦа за 

стол с висока 
облегалка
123х50см, дебелина 
5см, памук, различни 
цветове и десени
ref. 934867        
39,99лв.

2. възглавниЦа 
за стол с 
облегалка
98х50см
ref. 934833        
19,99лв.

2. възглавниЦа за стол с облегалка
74х39см, дебелина 1,5см      ref. 934832        8,99лв.

1. възглавниЦа за стол с облегалка   98х50см, дебелина 3см      ref. 934843     22,99лв.  2. възглавниЦа за стол 

с висока облегалка    120х50см, дебелина 3см     ref. 934850     29,99лв.   3. възглавниЦа за шезлонг   190х50см, 

дебелина 4см     ref. 934858     44,99лв.

3D печат

2

2

3

1



28 Шатри

Шатрите имат метална 
конструкция и са покрити с 
платнище. В случай на силен вятър 
или проливни дъждове шатрата 
трябва да се прибере на сигурно 
място. 
Металната конструкция може да 
бъде много красива и за да се запази 
за по-дълго време, е нужно да се 
обработва редовно с боя против 
ръжда.  

шатрите 

шатра
3x3м, височина 2,60м, платнище от 
полиестер, метална конструкция, със завеси 
и мрежа против комари, цвят червен
ref. 640665      499лв.

249лв.

структура за шатра

структура за шатра
3х3м, височина 2,60м, стомана       
ref. 643697

платниЩе за шатра
за структура с размери 3х3м, полиестер, със завеси, 
цветове екрю, червен         ref. 640664      169лв.

шатра
диаметър 3,5м, 
платнище от полиестер, 
метална конструкция, 
мрежа против комари, 
цвят екрю
ref. 932914      399лв.

шатра
3х4м, височина 2,75м, 
платнище от полиестер, 
метална конструкция, 
цвят капучино
ref. 586614
549лв.

екрю
червен
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Тенти

структура за сенник
3х2,5м, височина 2,05 / 2,62м, 
метална конструкция, 4 колони, 
монтаж на фасада
ref. 643696

платниЩе за сенник
за структура с размери 3х2,5м, 
полиестер, цветове екрю, 
патладжан, зелен, червен
ref. 640660      49,99лв.

шатра
3х3м, височина 2,6м, 
платнище от полиестер, 
метална конструкция, 
със завеси и мрежа 
против комари, цвят беж
ref. 586613      499лв.

патладжан

екрю

зелен

червен

219лв.

структура за сенник

тента
2,50х1,20м, конструкция 
от алуминий и стомана, 
полиестерно платнище, ръчен 
механизъм, цвят червен
ref. 932918      149лв.

тента
3х2,5м, конструкция от алуминий и стомана, 
полиестерно платнище, ръчен механизъм, десен райе
ref. 564515      249лв.

Терасите с южно изложение се 
огряват от слънцето още преди 
обед. За да ви бъде на терасата 
приятно и в следобедните часове, 
помислете как да я защитите 
от слънцето, особено в летните 
месеци.  
Предимството на тентата e, че 
е много ефикасна за предпазване от 
слънцето. Едновременно с това е 
изключително дискретна, тъй като 
може да я сгънете, когато нямате 
нужда от нея. 
Можете сами да си изработите 
пергола с подвижни платнени ивици. 
Това е добро решение за постигане 
на шарена сянка със сенчести и 
слънчеви зони. С такава пергола 
през зимата ще се радвате на всеки 
слънчев лъч. 
С пергола от естествена зеленина 
ще си създадете зелено, сенчесто и 
свежо кътче на терасата. 

заЩитете се от слънЦето



30 Басейни

D =
2,44м

D =
3,05м

D =
3,66м

D =
3,66м

H =
0,76м

H =
0,76м

H =
0,91м

H =
0,76 м

басейн
диаметър 3,05м, височина 
0,76м, вместимост 3,8м3, PVC 
фолио, комплект с помпа и 
филтър 2м3/ч, бърз монтаж
ref. 882025

139лв.

басейнбасейн
диаметър 2,44м, височина 0,76м, вместимост 2,4м3, 
PVC фолио, клапан за лесно източване, бърз монтаж
ref. 871987       69,99лв.

надуваем шезлонг
180х135см, 2 поставки за чаша, 2 дръжки, може да се 
използва във и извън водата, ергономичен дизайн
ref. 917160        49,99лв.

басейн
диаметър 3,66м, височина 0,91м, вместимост 6,7м3, PVC 
фолио, комплект с помпа и филтър 2м3/ч, , бърз монтаж
ref. 917208       249лв.

топла вода без 
електричество

басейн
диаметър 3,66м, 
височина 0,76м, 
вместимост 
6,5м3, PVC 
фолио, метална 
конструкция, 
комплект с 
помпа и филтър 
2м3/ч, 
ref. 917214       
279лв.

соларен душ
височина 195см,  
макс.температура на 
изходящата вода 30°с, 
клапан за контрол на 
налягането, контрол на 
температурата, вградено 
миксиращо кранче,  
лесен за сглобяване,  
лек, икономичен
ref. 883172       199лв.

Използва естествена 
слънчева енергия, затопля 
водата за 2 часа до 60º С, 
осигурява от 7 до 8 
последователни сесии с 
душове от по 2мин. 

Може да се използва и 
от дете, благодарение на 
клапана за безопасност.

за вода и суша
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D =
4,60м

6,10 
x

3,75м

7,30 
x

3,75м

H =
1,20м

H =
1,20м

H =
1,20м

надуваемо градинско джакузи
180х69см, за 4 души, вместимост 800л, 115 дюзи, 
дигитално табло за управление, нагревател 1,5KW-
регулиране на температурата на водата от 10° до 
40°, филтрираща помпа 12V/71W-2300л/час, помпа 
800W, термоизолиращо покривало
ref. 907908       1499лв.

басейн
диаметър 4,60м, височина 1,20м, вместимост 17м3, метална 
конструкция, PVC линер (фолио) с дебелина 30/100, външен пясъчен 
филтър 3,5м3/ч, 250W, свързващи маркучи, скимер (преливник) и 
пясък, стълба тип ножица 2х4 стъпала
ref. 893849       1999лв. басейн

6,10х3,75м, височина 1,20м, вместимост 
20м3, метална конструкция, PVC линер 
(фолио) с дебелина 40/100, външен 
пясъчен филтър 2,6м3/ч, скимер 
(преливник) и пясък, стълба тип 
ножица 2х3 стъпала
ref. 893851       2799лв.

басейн
7,30х3,75м, височина 1,20м, вместимост 25м3, 
метална конструкция, PVC линер (фолио) с 
дебелина 40/100, външен пясъчен филтър 
4м3/ч, скимер (преливник), стълба тип ножица 
2х3 стъпала, имитация на дърво
ref. 901954       4099лв.

джакузи

надуваемо градинско джакузи
196х61см, за 4 души, вместимост 848л, 80 дюзи, система за 
затопляне на водата от 1,5 до 2 °C на час до макс. 40°C, система 
за филтриране и пречистване на водата 1,32м3/час, дигитално 
табло за управление с LED дисплей, с 2 филтъра, помпа, 
термоизолиращо покривало и диспенсър за таблетки
ref. 923151

799лв.

джакузи

по поръчка

срок на доставка 14-20 дни

по поръчка

срок на доставка 14-20 дни

по поръчка

срок на доставка 14-20 дни
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предпазване на басейна

пречистване на водата

аксесоари

почистване на басейна

подгряване на водата

1. покривало
диаметър 244см, винил       ref. 872024       15,99лв.

1. филтър а
за пречистватели с 
дебит до 5,7м3/ч
ref. 872015        
12,99лв.

2. филтър в
за пречистватели с 
дебит над 5,7м3/ч
ref. 872016        
19,99лв.

3. пречиствател 
дебит 2м3/ч, диаметър на тръбите 32мм, за басейни 
с обем до 10м3         ref. 872205        79,99лв.

4. стерилизатор
свързва се след филтрационния блок, за басейни с обем 
до 80м3, лесна поддръжка       ref. 874335        399лв.

1. комплект за поддръжка
тестер, четка, термометър, кепче, телескопична алуминиева дръжка 1,20м, 
вакуумна глава, кутия за хлорни таблетки 20г       ref. 928146       54,99лв.

3. робот  
за почистване на дъното на басейна, свързва се с филтъра на басейна и 
ползва силата на вакуума, гъвкав маркуч 6,5м, за филтри от 6 до 18м3/ч 
ref. 917219       199лв.

4. робот  
за басейни с равен под до макс. 60м2, капацитет на филтъра 14,2м3/ч, кабел 
12м, почиства дъното без стените, действа независимо от филтрацията
ref. 928163      999лв.

2. вакуумна глава
за почистване дъното на басейн, с картушен филтър
ref. 928161       19,99лв.

1. соларно покривало
диаметър 366см, UV стабилизирано полиетиленово фолио с въздушни 
камери, плува по повърхността на басейна, не позволява на водата да 
топлоотдава, затопля водата на принципа на парниковия ефект
ref. 917225       44,99лв.

2. соларен отоплител
увеличава температурата на водата с до 4°C,  за басейни с 
вместимост до 7,5м3, накланяща се на 20° основа, може да се 
използва с помпи от 2000 до 10000л/ч
ref. 919920       179лв.

3. комплект за поправка
5 лепенки за лепене под вода, без източване 
на басейна       ref. 928153       8,99лв.

2. зимно покривало 
500x300см       ref. 938032       109лв.

• пречиства водата по екологичен 

и икономичен начин – само със сол, 

без химични продукти.

•  не носи риск от дразнене на очите, 

алергии, изсушаване на кожата, 

лоши миризми и обезцветяване на 

банския костюм.

1

3

2

1 2

1

12
2

3

3
4

4

1. телескопична дръжка
обща дължина 2,40м (2 х 1,20м)       ref. 937946       19,99лв.

2. четка
25см       ref. 937479      6,99лв.

3. кепче
ref. 937943     6,99лв.

1

23



течните почистващи препарати се 

разтварят извън басейна, след което 

се изсипват равномерно във водата.  

за препаратите на таблетки (хлор 

и мултифункционални таблетки) се 

използва диспенсер (плуваща кутия). 
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обработка на водата с препарати

1. тестер за Хлор и рн
измерва нивото на хлор  
и рн във водата
ref. 928162        9,99лв.

1. бърз Хлор
1кг, гранули за шокова еднократна 
дезинфекция на прясна вода или 
при силно замърсена вода 
ref. 928129        14,99лв.

2. бавен Хлор
1кг, таблетки по 200гр, за 
постоянно третиране на водата, 
гарантира трайна дезинфекция 
ref. 928133        18,99лв.

3. мултифункЦионални 
таблетки 
1кг, таблетки по 200гр, комплексно 
действие - хлорна дезинфекция, 
предотвратява появата на бактерии, 
плесени, водорасли и гъбички, 
стабилизира хлорното съдържание 
във водата и я избистря
ref. 928140        19,99лв.

1. препарат анти-алги
1л, за предотвратяване 
появата и елиминиране на 
водорасли и други бактериални 
микроорганизми във водата, 
използва се като добавка към 
дезинфектиращите препарати
ref. 928142        11,99лв.

1. флокулант 
1л, за избистряне на водата, 
спомага за съединяване 
на най-малките частици, 
предизвикващи помътняване 
на водата, в по-големи и 
отделянето им от водата чрез 
филтрация 
ref. 937937      11,99лв.

2. анти калк
1л, за почистване на калциевите 
натрупвания и органичните 
отлагания по дъното и стените 
на басейна          
ref. 937938      14,99лв.

2. препарат анти-алги
5л, за предотвратяване 
появата и елиминиране на 
водорасли и други бактериални 
микроорганизми във водата, 
използва се като добавка към 
дезинфектиращите препарати
ref. 928141        29,99лв.

2. регулатор на PH -
1,5кг, намалява нивото на рн
ref. 937932       15,99лв.

3. регулатор на PH +
1кг, увеличава нивото на рн
ref. 937933       10,99лв.

комплект 
препарати за 
почиствне
500г, комплексно 
решение от 
препарати за 
басейни с обем  
10-20м3, достатъчен 
за период от 30дни
ref. 928145
29,99лв.

препарат за 
джакузи
1,2кг, за дезинфекция 
на водата в джакузито, 
60 таблетки по 20г, 
активен кислород 
за спа, 1 таблетка 
се използва за 1м3 
вода за период от 
7 дни, прилага се 
в комбинация с 
препарат анти-алги 
ref. 937939
31,99лв.

диспенсер за таблетки 
с вграден термометър, спомага за лесно и сигурно 
разтваряне на таблетките във водата на басейна 
ref. 928152         9,99лв.

регулиране на 
нивото на рн

дезинфекЦия  
на водата

борба с 
водораслите

бистра 
вода1. 2. 3. 4.

2

2

2
2

1

1

1 1

3

3

нивото на рн трябва 
редовно да се регулира, 
най-добрите стойности са 
между 7 и 7,4. поддържането 
на правилното ниво на 
рн ви гарантира къпане в 
чиста, неагресивна вода и 
осигурява ефикасно действие 
на почистващите препарати. 

дезинфекцията с хлор е 
необходима за поддържане 
на чиста вода, без органични 
нечистотии (бактерии, 
вируси).

действието на препарата 
против водорасли може да 
бъде както превантивно, 
така и за елиминиране на 
вече появили се водорасли 
във водата. този препарат 
е най-ефикасното и най-
икономичното решение за 
борба с водораслите. 

за винаги кристално чиста 
вода използвайте флокулант 
- той бързо елиминира 
дребните частици, които 
правят водата в басейна 
мътна. 
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За да направите правилния избор на барбекю, трябва 
да си зададете няколко важни въпроса, свързани с прос-
транството, с което разполагате, начина ви на жи-
вот и, разбира се, вашия бюджет.
1. КаКъв размер? 

Изборът на размера на барбекюто зависи от прос-
транството, с което разполагате, възможностите 
да го съхранявате, броя на гостите, които обикно-
вено посрещате... 

2. Честота на употреба?
За рядка употреба идеална работа ще ви свърши 
барбекю на дървени въглища. Ако сте от най-запале-
ните любители на вкусната храна, изберете газово 
или бетонно барбекю. 

3. Какъв материал?
Изберете модел с корпус и скара от неръждаем ма-
териал.  Тези барбекюта са устойчиви на ръжда и 
гарантират дълга употреба на уреда. 

4. Къде да го разположите?
Оставете свободно пространство от 1,5м около 
барбекюто. Избягвайте ветровитите  места и не 
поставяйте барбекюто в близост до сухи растения, 
дъсчени огради или живи плетове. 

5. Какъв бюджет?
Най-евтини са барбекютата на дървени въглища. Зи-
даните барбекюта  изискват по-сериозен бюджет. 

избор на барбекю

барбекю   
86х42см, височина 84см, скара 
48х26см, подвижна скара на 4 нива 
- 68-79см, шиш, с 2 колела, метал, 
дървена странична скара
ref. 875200

44,
99лв.

барбекю

окомплектовка 

различните модели барбекюта предлагат различна 

окомплектовка:

странични скари – те са практични и служат за 

поставяне на храна, подправки или прибори. 

различни нива на печене – идеални са за 

поддържане на храната топла или за готвене на 

по-крехки продукти.

система за лесно запалване – за по-бързо 

разпалване на огъня.

интегриран термометър – с него ще знаете кога 

месото е готово.

барбекю
31х31см, височина 21см, скара 
с размери  28,5x28,5см, 
височина на печене 21см, 
метален плот в основата за 
изолиране на топлината от 
пода, сгъваеми крака, метал
ref. 932959      24,99лв.

барбекю
Ø43см, височина на 
печене 76см, скара с 
диаметър 39см, 2 колела 
и капак, дръжки с дървени 
ръкохватки, метал
ref. 933080      54,99лв.

барбекю
72х45см, височина 91см, 
скара 58х20см, подвижна 
скара на 4 нива - 75-87см,  
с 2 колела, хромиран метал, 
дървени дръжки
ref. 485881      129лв.

барбекю
90x56см, височина 90см, 2 хромирани 
скари 88х25см, подвижна скара  
на 4 нива, с 2 колела, метал,  
дървена скара
ref. 888664      199лв.

барбекю
Ø50см, височина 97см, 4 позиции 
на печене, система за запалване 

QuickStart, емайлиран метал
ref. 888679      299лв.



А ЕТО И НЯКОЛКО РЕЦЕПТИ 

ЗА ВКУСНА СКАРА...

Пилешки пържоли 

Измийте филетата и ги мариновайте 

с мазнина и подправки на вкус - черен 

пипер, къри, чесън, зехтин. Оставете 

да престои за няколко ча
са в хладил-

ника и изпечете. 

Свинско шишче с лук

Най-подходящо е месото от врат. 

Подходящи продукти за мариноване са вино, 

лук, чесън, лимонов сок, черен пипер. Редувайте 

месото с парчета лук. 

Картофи с бекон

Нарежете картофите на парчета около 

2х2см. Сварете в подсолена вода д
о полуготов-

ност. Увийте парчетата с тънко нарязан бе-

кон. Нанижете на шиш и изпечете.  

Рибени шишчета

Подходящи за шишчета са филетата. Осолете 

рибата и я поръсете с лимонов сок, за д
а се 

стегне. Можете да подправите с черен пипер 

и мащерка и да оставите филетата да прес-

тоят. Готовите шишчета потопете в оцет 

и олио и изпечете. Особеното при рибата е, че 

структурата на месото е по-фина. Ако не се е 

стегнало добре, може да се разпадне на скарата.

Пъстърва, скумрия или друга морска риба

Овкусете по желание. Можете да напълните ко-

рема с лимон и зелени подправки. Махнете ко-

рата на лимона – понякога придава горчив вкус.
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ПредвариТелна обрабоТка  
на ПродукТиТе:
нарязване 

Месото се реже напречно на жилките. Ако има по-дебели късове, направете няколко нареза по тях.
Зеленчуците се режат в зависимост от предназначението: за шиш с големина кол-кото късовете месо; за самостоятелно пе-чене - цели или на по-едри парчета. наЧуКване
По този начин се обработват пържолите, за да стане месото по-крехко. При начуква-нето месото може да се поръси с подправ-ки по избор – черен пипер, чубрица, червен пипер, чесън на прах и др.  

мариноване
Мариноването придава аромат, вкус и крехкост на месото. Можете да марино-вате с различни комбинации от мазнина, сухи подправки, соев сос, горчица, лимонов сок, майонеза, мляко, чесън, лук, бяло вино и др. По-сухите меса стават крехки и сочни, ако ги мариновате предварително с мазни-на и течности. Ако печете по-едро месо на грил, маринатата се инжектира в месото и престоява една нощ.

Не слагайте сол при мариноването, а при печенето на месото, тъй като солта из-влича водата от него и то става сухо. 

как да приготвите вкусна скара?

барбекю   
108х110х52см, 2 емайлирани 
скари 30,6х26,3см, директно и 
индиректно печене, секция за 
опушване, капак с термометър и 
регулируеми отвори за приток на 
въздух, предна дървена полица 
61х20см, с 2 колела
ref. 936178

барбекю за 
опушване
Ø43,7см, височина 82см, 
3 хромирани скари с 
дръжка, странични 
врати от алуминий, 
термометър, регулиране 
на притока на въздух, 
лакирана стомана, 
за студено и топло 
опушване
ref. 893442
179лв.

барбекю
80х40см, 
височина на 
печене 69см, 
скара 71х35см, 
метален плот 
67х12см, метал,  
с капак
ref. 932960      
119лв.

379лв.

барбекю



газови барбекюта

36 Бетонни и газови барбекюта

барбекю денвър 
86х56см, височина 181см, 
за дървени въглища, 
хромирана скара 47х32см 
- 2 нива, бетон, лесно 
сглобяване
ref. 888549

299лв.

барбекю денвър 

барбекю авиньон
61х138см, височина 165см, 
страничен плот, хромирана 
скара 52х35см - 4 нива, 
система за лесно горене, 
мраморен гранулат, лесно 
сглобяване, за дърва или 
дървени въглища
ref. 901943      649лв.

газово барбекю
84х100х52см,  
регулируема двойна 
газова горелка с макс.
мощност 5.5kW с пиезо 
запалка, прозорец на 
капака, 2 сгъваеми 
странични поставки, 
хромирани скари, 
комплект с лава камъни, 
площ на скарата 
48.5х37.5см
ref. 901968      269лв.

лава 
камъни
3кг       
ref. 164020       
14,99лв.

газово барбекю
98х102х54см, регулируема двойна газова горелка с 
макс.мощност 5.5kW  с пиезо запалка + страничен 
котлон 1.0kW, прозорец на капака, 2 сгъваеми 
странични поставки, хромирани скари, лава 
камъни, площ на скарата 48х37см
ref. 893840     379лв.

газово барбекю
136х128х60см, 3 регулируеми стоманени 
горелки с мощност 3.5kW всяка, емайлирани 
тава и скара с размери 31х46см всяка, 
термометър и комфортна дръжка на 
стоманения емайлиран капак, вграден 
страничен газов котлон с мощност 2.0kW, 
странична поставка и предни панели, 
автоматично пиезо запалване
ref. 893845     849лв.

газово барбекю
136х117х60см, 4 безстепенни стоманени 
горелки с мощност 3.8kW всяка, 
хромирани контролни уреди, чугунена 
тава и 2 скари с размери 22х49см, 
термометър и дръжка на стоманения, 
емайлиран двустепенен капак, вграден 
страничен газов котлон с мощност 
3.5kW, странична поставка и затворен 
долен шкаф с 2 врати с дръжки от 
стомана, автоматично пиезо запалване
ref. 893847     1599лв.

по поръчка

срок на доставка 7-10 дни

по поръчка

срок на доставка 7-10 дни
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Аксесоари за барбекю

1. комплект прибори 3 части
дължина 50см, хромирани, с дървени дръжки
ref. 901979      11,99лв.

1. почистваЩ спрей
0,5л, не съдържа разтворители, 
премахва упорити замърсявания
ref. 846174      11,99лв.

2. комплект шишове 4 броя
дължина 38см, хромирани
ref. 901978       4,99лв.

2. четка за барбекю
3 функции - чисти, стърже и трие
ref. 253962      6,49лв.

3. скара
57,8 х44,5см, хромирана
ref. 888573      19,99лв.

3. покривало за барбекю
за барбекю с максимални  
размери 120x103x50см, PVC
ref. 936163      27,99лв.

4. скара
31,5х25см, дебелина 5см, 4 позиции на  
печене, хромирана, дървена дръжка
ref. 440822     28,99лв.

5. скара за риба
28х28см, за 3 риби, хромирана, дървена дръжка
ref. 440808     15,99лв.

6. скара за бургери
35х23см, за 6 хамбургера, хромирана, 
дървена дръжка     ref. 440809     19,99лв.

7. шиш с моторче
работи с батерии, подходящ за барбекю на 
дървени въглища     ref. 889121       19,99лв.

8. комплект престилка с ръкавиЦи
ръкавици 40см, цвят сив    ref. 888869     37,99лв.

1. дуХало за разпалване
41х17,5см, механично    ref. 901985      19,99лв.

2. пистолет за разпалване
18х14см, механичен    ref. 899403      6,99лв.

3. течност за разпалване 
1л, без мирис, лесна за употреба и дозиране     
ref. 164017       8,99лв.

4. подпалки за барбекю 12 броя
произведени от пресовани дървесни влакна, 
могат лесно да се разделят на части
ref. 164019       2,99лв.

5. кубчета за запалване на барбекю 32 броя
произведени на основата на керосин за бързо разпалване
ref. 901986      2,99лв.

6. дървени въглиЩа
5кг, екологично чисти     ref. 876801     13,99лв.

1

1

2

2

3

3

4

5

6

2

3

4

5
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LED осветление

соларно осветление

със сензор

соларната енергия = безплатна енергия 

екологично и възобновяемо без граници, соларното осветле-

ние функционира по много прост начин – пано от фотоволта-

ични 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.

LED теХнологията – колко много 

предимства! 

• моментално включване

• отличен светлинен интензитет 

• топла или студена светлина в зависи-

мост от модела

• възможност за променящи се цветове

• минимум 15 години живот

• пести енергия и щади околната среда 

- 90 % по-ниска консумация на енергия в 

сравнение с обикновена крушка с наже-

жаема жичка (при еднаква осветеност)

38 Градинско осветление

лампите със сензор за дви-

жение са практично и ико-

номично решение за осве-

тяване на външните площи. 

свързват се с електриче-

ската мрежа и се включват 

само при движение - пре-

димство, което ги превръща 

в енергоспестяващ източник 

на светлина за градината, 

гаража и входа.

соларна 
лампа
височина 35см, 
бяла LED крушка, 
свети от 6 до 8 часа 
след зареждане 
през деня, метал и 
стъкло
ref. 938579     
7,99лв.

соларна лампа
височина 31см, бяла LED 
крушка, свети от 6 до 8 
часа след зареждане през 
деня, метал и пластмаса
ref. 935360    3,99лв. плаваЩа 

соларна лампа
диаметър 12см, бяла 
LED крушка, свети 
от 6 до 8 часа след 
зареждане през деня, 
пластмаса, 4 различни 
дизайна
ref. 935578     5,99лв.

аплик
18х18,5х8см,7W, е27, 
алуминий и стъкло, 
цветове бял, черен
ref. 937442   33,99лв.

аплик
20х17,2х12,3см, 11W, 
E27, със сензор за 
движение, метал
ref. 937479   49,99лв.

Халогенен 
прожектор
150W, със сензор
ref. 886873     17,99лв.

аплик
16х22х5,5см, 11W,  
е27, метал
ref. 937470   35,99лв.

LED прожектор
10W=50W, 6400к (студена светлина), светлинен 
поток 460lm, ъгъл на светене 120°, 220V, 30 000 ч. 
живот, енергиен клас а
ref. 829479     20,99лв.

LED прожектор
6W, със соларен панел и сензор 
за движение 130° с обхват 10м, 
комплект с 3 NiMH батерии
ref. 937275       99лв.

подходяща за басейни, 
езерца, шадравани, 
аквариуми и др.

свети надолу 
и напред

комплект 
със соларен 
панел
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Градинско осветление

наЧертаЙте пЛан на Двора и разположете осветителните 
тела така, че да подчертават неговата структура и персо-
налност. При избора на осветителни тела е добре да се ръково-
дите от дворните елементи, които искате да подчертаете 
- цветя, градинки, настилки, растителност, мебели. Зелените 
масиви също могат да бъдат осветени – изберете най-кичести-
те храсти и дървета.  
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. 
МонТираЙТе удобно и беЗоПаСно оСвеТление За алеиТе. Не 
е нужно то да бъде много силно. Достатъчни са няколко соларни 
лампи или вградени спотове. За по-декоративен ефект осве-
тете растенията покрай алеите с халогенни прожектори, 
насочени към листата на растенията.
оСвеТеТе добре СТЪлбиТе, това е важно за вашата безопас-
ност. Добър избор са стоящите лампи от двете страни на 
стълбите. Колкото по-високи са те, толкова по-добре ще виж-
дате! Монтирайте по една лампа на всеки 10 стъпала.
МонТираЙТе оСвеТиТелни Тела СЪС СенЗор За двиЖение, 
за да гарантирате вашата безопасност при придвижване из 
градината. 
ПланираЙТе оСвеТлениеТо Така, Че да ви доСТавЯ удоволСТ-
вие. 
Подчертайте архитектурата на къщата. Добре осветена 
красива тухлена или каменна стена или пък изящен балкон от 
ковано желязо могат да създадат живописни светлосенки върху 
фасадата. 

осветлението на двора – стъпка по стъпка

аплиЦи  и висяЩи  
осветителни тела
• фасада 
• навес 
• вход към гараж

лампиони 
• детски площадки
• дървета, храсти и морави

• алеи 
• тераси 

соларни лампи
• вход към гараж
• дървета, храсти и морави

• алеи и тераси

спотове
• маркиране на пътека
• осветяване на тераса 
• дървета и масиви 
• стълби 

фенери
• тераса
• мобилно осветление

прожектори
• фасада, навес
• дървета, масиви, морави
• вход към гараж

всеки със своята функЦия

1. аплик 
20х37см, E27, 1x60W, горен и 
долен носач, метал и стъкло, 
цвят старо злато
ref. 923514      44,99лв.

1. аплик 
18х24см, E27, 1x60W, горен и долен носач, 
алуминий и синтетика, цвят черен, Massive
ref. 903553     42,99лв.

2. фенер
диаметър 20см, височина 
41см, E27, 1x60W, метал и 
стъкло, цвят старо злато
ref. 923519      44,99лв.

2. пендел
82х18см, E27, 1x60W, алуминий и синтетика, 
цвят черен, Massive
ref. 903559     41,99лв.

3. аплик 
20х18см, E27, 1x60W, алуминий и синтетика, 
цвят черен, Massive
ref. 903560     49,99лв.

4. фенер
30х18см, E27, 1x60W, алуминий и синтетика, 
цвят черен, Massive
ref. 903558     49,99лв.

4. лампион
диаметър 20см, височина 
105см, E27, 1x60W, метал и 
стъкло, цвят старо злато
ref. 923521      57,99лв.

3. пендел
20х37см, E27, 1x60W, 
метал и стъкло,  
цвят старо злато
ref. 923520     44,99лв.

серия мадрид 

серия париж 

1

1
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2
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3

4
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поддръжка на дърво

подготовка на дърво заЩита и декориране 

на дървото 

поддръжка на мебели

40 Огради
The mark of responsible forestry

FSC-SECR-0201
©1996 FSC

The mark of responsible forestry
FSC-SECR-0201

©1996 FSC

The mark of responsible forestry
FSC-SECR-0201

©1996 FSC

оградка
180х20см,  
импрегниран чам
ref. 82169211,

99лв.

оградка

1. рогозка REEDCANE 
1,5х5м, тръстика с телена оплетка
ref. 891457      41,99лв.

импрегнираЩ 
грунд за  
дърво леко
750мл, за защита на 
дървени повърхности, 
за интериорна и ек-
стериорна употреба, 
висока устойчивост на 
влага, разход 100мл/
м2, безцветен
ref. 843089      5,99лв.

байЦ-лак за  
дърво SikkENS
1л, покриваемост 
18-20м2/л, различни 
цветове
ref. 938052      
36,99лв.

лак за дърво  SikkENS
750мл, грундиращо, междинно 
и крайно покритие на водна 
основа, за интериорна и 
екстериорна употреба, 
за лакиране на дървени 
облицовки, огради, перголи, 
градински мебели, прозорци 
и др., разход  60 – 80 мл/м2 за 
един слой, различни цветове
ref. 925152      16,99лв.

масло за  
дърво LEViS
1л,  покриваемост 
15-18м2/л, възста-
новява свойствата 
на екзотичното 
дърво, подхранва 
дървесината, цвят 
тик и безцветно
ref. 867223      
33,99лв.

лазурен лак за 
дърво DEkoRAtoR
650мл, за интериорна и 
екстериорна употреба, 
прониква дълбоко в 
дървесината и я защитава 
от плесени и гъбични 
зарази, сатенен ефект, 
разход 80-100мл/м2, 
различни цветове
ref. 895290      7,49лв.

2. рогозка BRUCDECo
1,5х5м, естествени клони с 
телена оплетка
ref. 891450      75,99лв.

3. пано за ограда
180х180см, плътно, дебелина на 
летвите 18мм, импрегниран чам
ref. 884797      39,99лв.

4. пано за ограда
180х180см, плътно, дебелина на 
летвите 30мм, импрегниран чам
ref. 884816      79,99лв.

1
2

3

4

с копринен 
гланц

Естествен и жив материал, дървото изисква 
редовна поддръжка, за да може да се ползва 
по-дълго време.
първи етап: поДготовКа на основата 
• Свалете старата боя с подходящ инстру-
мент – виброшлайф или лентов шлайф. След 
това почистете добре от праха, за да полу-
чите гладка и чиста повърхност за обработ-
ване.
• Нанесете импрегниращ грунд, за да предпа-
зите трайно дървената повърхност от дър-
воядни насекоми, гъби, плесени и мухъл.
втори етап: нанесете завършващия сЛоЙ
Изберете продукта в зависимост от основа-
та и според желания ефект:
• Ако лазурният лак е прозрачен, жилките на 
дървото остават видими. Този лак има мно-
гобройни предимства - дълготрайно предпаз-
ва дървото от неблагоприятни атмосферни 
влияния и UV лъчи и удължава живота му. 
• Боята за дърво ще придаде плътност на ос-
новата и ще я предпази за дълго време. След 
като нанесете импрегниращ грунд, можете 
да пристъпите към боядисване на дървените 
повърхности. Боите за дърво, които са под-
ходящи и за метал, се предлагат в широка 
гама от цветове. 
• Маслото за тик и екзотично дърво предпаз-
ва градинските мебели и ги разкрасява, предо-
твратявайки посивяването им.

поддръжка на дървото



ограда модел ASPEN

монтаж

1. подравнете в права линия стълбовете. монтирайте ги с планки към фундамента или ги бетонирайте директно в земята.

4. поставете двете пики с дупки, както е показано на снимката и затегнете здраво болтовете.важно: металната част на 
клипса в пиките трябва да гледа към вас!

5. поставете всички 
останали пики по 
местата им.
важно: металната 
част на клипса в пиките 
трябва да гледа към вас!

2. монтирайте фиксаторите 
към стълбовете.

3. сложете долната и горна* 
релси. затегнете здраво 
специалните болтове.
* за професионалните ситеми – 
2бр. горни релси.

* сглоБяване Без заваряване 

* израБотена от стомана - 

устойчива на корозия 

* може да се монтира 

върХу наклонен терен, като 

оградата върви по терена,  

а не на стъпала

аксесоари за монтаж
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Огради

оградна мрежа
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

ръкавиЦи
сив телешки велур, длан 
с памучна подплата, гръб 
от червена памучна тъкан, 
маншет от усилена червена 
памучна тъкан
ref. 856536      4,49лв.

тел за опъване
дължина 50м, диаметър 2,8мм
ref. 887187      19,99лв.

опъвач за тел
ref. 887184      2,49лв.

декоративна мрежа
0,4х10м, диаметър на профила 2,4мм,  
размер на отворите 150 х 90мм, 
поцинкована тел с PVC покритие,  
цвят зелен
ref. 887168      49,99лв.

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

1. оградно пано  
BEkAFoR
1.23х2м, диаметър на 
профила 4мм, размер 
на отворите 200 x 50мм,  
галванизирана 
стоманена тел с 
покритие от PVC с 
висока плътност,  
цвят зелен
ref. 915418      79,99лв.

1

2

149лв./
ролка

оградна мрежа

подходяща за ограждане 
на алеи, градинки и др.

оградни пики 20 броя
височина 1, 52м, размер на профила 16х16мм 
ref. 936212      119лв.

Хоризонтална релса
отворена / затворена, дължина 2,40м, размер 
на хоризонталните профили 35x35мм
ref. 936217      24,99лв.

ограден стълб 
височина 2,13м, размер на стълба 51х51мм, с капачка
ref. 936219      36,99лв.

фиксатори 6 броя
ref. 936223      22,99лв.
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декинг плоча
40х40см, дебелина 
28мм, импрегниран 
чам
ref. 883940

3,
99лв./бр.

декинг плоча

добра изолация и 
издръжливост

устойчива на  
UV лъчи и влага

4 дебелина 15мм; 
4 устойчива на  
   UV лъчи и влага; 
4 с дренажни отвори 

изкуствена трева  
ширина 2 и 4м, дебелина 8мм, 
100% полипропилен, Холандия
ref. 853854      9,99лв./м2

изкуствена трева  
ширина 2 и 4м, дебелина 15мм, 
100% полипропилен, Холандия
ref. 936690      21,99лв./м2

гранитогрес аутсайт
45х45см, дебелина 8мм, 
І-во качество, за интериорна 
и екстериорна употреба, 
цветове беж, сив
ref. 918745      19,99лв./м2 гранитогрес фиордо

45х45см, дебелина 8мм, І-во качество, 
за интериорна и екстериорна употреба, 
цвят кафяв      ref. 897138     24,99лв./м2

4 релефна повърхност;

4 визия на  
   естествен камък

Перфектна имитация 

на естествена трева

Дървени пЛоЧи 
Те се завинтват на дървени дъски и повдигат 
терасата с около 8см. Тяхната продължител-
ност на живот е от 10 до 15 години. Поддържат 
се с масло за дърво, което се нанася веднъж го-
дишно. 

изКуствена трева – Ако искате хубава тревна морава, но 
нямате време и средства да я поддържате, заложете на 
изкуствената трева. Тя се продава на м2 и се лепи като 
мокет на бетонна или покрита с плочки основа. Изкустве-
ната трева е устойчива на UV лъчи и влага и няма нужда 
от поливане и поддръжка. Едно минаване с прахосмукачка-
та и тревата е като нова! Продължителността на жи-
вота й е минимум 10 години. 

пЛоЧКи
Независимо дали ще ги залепите сами или с помощта 
на майстор, те си остават практично и естетично 
решение. Предлагат се в широка палитра от цветове 
и форми. Преди да започнете с лепенето на плочките, 
предвидете достатъчен наклон, за да улесните отти-
чането на водата.

какъв под да изберете 
за терасата?
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Стенни облицовки

облиЦовъчна  
плоча рустика
47,3х19х2,7см, 1 пакет  
(5 плочи) = 0,46м2, цветове 
охра, гоби, сив, червен, кафяв
ref. 890582

дялан камък плазиЩе
42,6х13,8х2,7см,  
1 пакет (21 плочи) = 0,48м2,  
цветове охра, сив,  
червен, кафяв
ref. 879558      17,99лв./пакет

дялан камък троя
39х9х2,7см,  
1 пакет (21 плочи) = 0,48м2,  
цветове охра, гоби, кафяв
ref. 890575      17,99лв./пакет

дялан камък
24,5x16х1,5см, 1пакет (13 плочи) = 0,5м2, 
цветове охра, сив, кафяв
ref. 863554      11,99лв./пакет

туХла 
24х6х1,1см, състарен ефект, цветове бял, 
опушено-сив, червен, оранж
ref. 938246      0,49лв./бр.

туХла 
24х6х2см, цвят червен
ref. 912109        0,39лв./бр.

12,
99лв./    
 пакет

облиЦовъчна 
плочка рустик 
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44 Водоструйки

1

модел

макс.налягане

дебит

помпа

дължина на маркуча

мощност

окомплектовка

гаранция

реф.

Цена

предимство

     AQt 35-12

120 бара

350 л/ч

алуминий

5м

1500W

пистолет, дюза, дюза 3 в 1  
с допълнително подаване  
на почистващ препарат

5 години

937984

259 лв.

     MPX130в

130 бара

370 л/ч

алуминий

8м

1800W

пистолет, удължител, регулируема 
дюза, ротационна дюза, бутилка  

за почистващ препарат

5 години

922416

299 лв.

AQt 37-13

130 бара

370 л/ч

алуминий

6м

1700W

пистолет, дюза, дюза 3 в 1  
с допълнително подаване  
на почистващ препарат

5 години

937986

329 лв.

MPX140L

140 бара

390 л/ч

алуминий

8м

1800W

пистолет, регулируема 
дюза, ротационна дюза

5 години

922418

499 лв.

1 2 3 4

бързи съединения, вградени отделения 
за консумативи, мобилна, със сгъваща 
се ръкохватка, енергоспестяваща чрез 

функция авто-стоп

бързи съединения, вградени отделения 
за консумативи, многобройни опции 

за почистване, енергоспестяваща чрез 
функция авто-стоп

вграден резервоар  
за почистващ препарат, 

макара за навиване на маркуча

вграден резервоар  
за почистващ препарат, 

макара за навиване  
на маркуча

2 3 4

рядка употреба

модел

макс.налягане

дебит

помпа

дължина на маркуча

мощност

окомплектовка

гаранция

реф.

Цена

предимство

      F0150760AA

100 бара

300 л/ч

алуминий

5м

1400W

регулируема дюза

5 години

877471

119 лв.

     MPX100

100 бара

360 л/ч

алуминий

3м

1300W

пистолет, регулируема 
дюза, бутилка за 

почистващ препарат

5 години

922425

149 лв.

     NiNJA 120

120 бара

360 л/ч

аксиална с  
3 метални бутала 

и алуминиева глава

4м

1700W

пистолет, удължител, 
бутилка за почистващ 

препарат

5 години

937975

149 лв.

     AQt 33-10

100 бара

330 л/ч

алуминий

3м

1300W

неподвижна дюза  
с плоска струя,  
пистолет, дюза

5 години

937983

199 лв.

     MPX110в

110 бара

360 л/ч

алуминий

3м

1400W

пистолет, удължител, 
регулируема дюза, 
ротационна дюза, 

бутилка за почистващ 
препарат

5 години

922414

219 лв.

     toMCAt 16

110 бара

360 л/ч

аксиална с  
3 метални бутала 

и алуминиева глава

4м

1600W

пистолет, дюза за 
високо налягане, 

турбо дюза, бутилка за 
почистващ препарат

5 години

822119

269 лв.

1 2 3 4 5 6

компактна и лека компактна, 
енергоспестяваща  

чрез функция  
авто-стоп

бързи съединения, 
вградени отделения 

за консумативи, 
енергоспестяваща чрез 

функция авто-стоп

лека и маневрена, 
отделение за  
прибиране на 

акесоарите

вградени отделения  
за консумативи, 

енергоспестяваща 
чрез функция 

авто-стоп

1 2 3 4 5 6



45

www.mr-bricolage.bg

Водоструйки

водоструйката е идеалният уред за премах-
ване на замърсявания по велосипеди, градински 
мебели, тераси или фасади. Ето как да избере-
те най-подходящия за вашите нужди модел.   

Честота на употреба
• Рядка употреба и текуща поддръжка - миене 
на велосипеди, градински мебели, автомобили. 
• Честа употреба и основно почистване на 
тераси и алеи.
• Интензивна употреба и премахване на упо-
рити замърсявания по фасади, стени, покриви. 

наЛягане и Дебит
• Мерната единица за измерване на наляга-
нето 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 по-
чистване. Колкото по-висок е дебитът, тол-
кова 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, избере-
те модел с метална помпа. 
Маркуч
Дължината на маркуча определя радиуса на 
действие на водоструйката. 

Знаете ли, че: 
Благодарение на водоструйките, които консу-
мират само 400 л/ч., можете да реализирате 
до 75% икономия на вода в сравнение с обик-
новен градински маркуч, който консумира до 
3500 л/ч. 

как да изберете най-
подХодяЩата водоструйка?

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

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

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

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

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

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

аксесоари

модел

макс.налягане

дебит

помпа

дължина на маркуча

мощност

окомплектовка

гаранция

реф.

Цена

предимство

     SkiPPER JUNioR 130

130 бара

420 л/ч

аксиална  
с 3 метални бутала 
и алуминиева глава

4м

1800W

пистолет, дюза за високо 
налягане, турбо дюза, 
бутилка за почистващ 

препарат роторна въртяща 
четка с естествен косъм, 

фиксирана четка с 
естествен косъм

5 години

895948

329 лв.

       SkiPPER 19

130 бара

420 л/ч

аксиална с  
3 метални бутала 

и алуминиева глава

8м

1900W

пистолет, турбо дюза, 
регулируема дюза, 

роторна четка

5 години

880189

429 лв.

StM

140 бара

450 л/ч

аксиална  
с 3 метални бутала 
и алуминиева глава

6м

1900W

пистолет, турбо дюза, 
регулируема дюза, 

роторна четка

5 години

937976

419 лв.

автоматично спиране на 
мотора, отделение за 

съхранение на консумативите, 
вграден резервоар за 
почистващ препарат, 

произход италия

отделение за 
съхранение на 
консумативи, 

ергономична дръжка, 
енергоспестяваща чрез 

функция авто-стоп

1 2 3

1 2 3

интензивна употреба
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3,
49лв.

саксия корфу

саксия корфу
диаметър 25см,  
вместимост 5,5л
ref. 938250
• диаметър 30см, вместимост 9,2л
ref. 920549       4,99лв.
• диаметър 40см, вместимост 22л
ref. 928075        9,99лв.
• диаметър 45см, вместимост 32л
ref. 906958       12,99лв.

саксия антика
релефна керамика, цвят натурален
• диаметър 12см, вместимост 0,7л
ref. 920589     1,99лв.
• диаметър 16см, вместимост 1,5л
ref. 920595     2,99лв.
• диаметър 23см, вместимост 4л
ref. 920601      6,99лв.
диаметър 30см, вместимост 10л
ref. 920602    12,99лв.

саксия класик
удароустойчиво PVC, устойчива на UV лъчи, устойчива 
на температури от  -45°C до +55°C, цвят сив
•1 - диаметър 25см, височина 24см, вместимост 5л
ref. 937751      12,99лв.
•2 - диаметър 35см, височина 30см, вместимост 14л
ref. 937754     22,99лв.
•3 - диаметър 30см, височина 50см, вместимост 17л
ref. 937763     26,99лв.

саксия декора
удароустойчиво PVC, устойчива  
на UV лъчи, устойчива на 
температури от  -45°C  
до +55°C, цвят натурален

• диаметър 30см, вместимост 7л
ref. 919817      18,99лв.
• диаметър 39см, вместимост 19л
ref. 919821      29,99лв.
• диаметър 57см, вместимост 52л
ref. 919828      49,99лв.

саксия тера
удароустойчиво PVC, устойчива  
на UV лъчи, цвят кафяв
• диаметър 20см, вместимост 2л
ref. 937766     5,99лв.
• диаметър 28см, вместимост 4л
ref. 937768     7,99лв.

сандъче с резервоар корфу
PVC, цвят кафяв
• ширина 60см, височина 18см, вместимост 15л
ref. 902052    12,99лв.
• ширина 80см, височина 18см, вместимост 20л
ref. 913685     16,99лв.

за монтаж на улук 
или стълб

1

2

3
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саксия коуби  
с резервоар
14х14см, цвят беж
ref. 919906     17,99лв.
• 17х14см, цвят графит
ref. 919913      29,99лв.

саксия класик
удароустойчиво PVC, устойчива на UV лъчи, устойчива 
на температури от  -45°C до +55°C, цвят зелен

• диаметър 25см, вместимост 5л
ref. 937749      12,99лв.

сандъче коуби  
с резервоар 
ширина 40см,  
височина 15см,  
цветове бял, графит
ref. 919917      29,99лв.

резервоар за саксия 
за саксии с диаметър от 25 
до 35см, резервоар 0,7л, 
въже, тръба и индикатор за 
нивото на водата
ref. 937660     24,99лв.

поставя се 
в обикновена 

саксия 
може да се 
използва с 

всякакви форми 
саксии

саксия тетра  
с резервоар
31х31см, височина 57см, 
гланцирано PVC, цветове крем, 
сиво-беж, антрацит, кафяв
ref. 938582

CoLoR CoLLECtioN

саксия сити
матирано PVC, здрава и устойчива, 
цветове циклама, зелен, оранж, 
тюркоаз, лилав
• диаметър 20см, вместимост 3л
ref. 938278     4,99лв.
• диаметър 25см, вместимост 6л
ref. 938279     6,99лв.
• диаметър 30см, вместимост 10л
ref. 938280      9,99лв.

саксия рото
гланцирано PVC, здрава и устойчива, 
цветове циклама, зелен, оранж, 
тюркоаз
• диаметър 14см, вместимост 1,4л
ref. 938256    3,49лв.
• диаметър 18см, вместимост 3,35л
ref. 938257    5,99лв.

79,
99лв.

саксия тетра

• Когато нямате много време да се гри-
жите за цветята - благодарение на во-
дния резервоар няма да се налага да поли-
вате непрекъснато растенията, а само 
да контролирате нивото на индикатора 
за вода и, при нужда, да доливате вода в 
тръбичката. 

• Когато не знаете колко често да по-
ливате растенията – всяко растение   
има индивидуални нужди от поливане. 

• Когато не сте вкъщи за дълго време – 
достатъчно е да напълните резервоара, 
преди да заминете. Докато отсъства-
те, резеворарът ще се грижи за вашите 
растения, без да е нужно да ангажирате 
съседи или близки с поливането им. 

• Имате повече свободно време за себе си 
заради по-рядката нужда от поливане. 
Индикаторът за нивото на водата ви 
показва кога трябва да допълните резер-
воара. 

• Водният резервоар поддържа почвата 
влажна за по-дълго време от традицион-
ното поливане и най-важното – растени-
ето определя кога и какво количество 
вода да поеме. 

 

заЩо да изберете саксия 
с воден резервоар? 
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вечнозелени видове

многогодишни ЦъфтяЩи видове

засаждане
март-април 
октомври-ноември

засаждане

цъфтеж
април-май

март-април 
октомври-ноември

засаждане

цъфтеж
юни-октомври

март-април

засаждане

цъфтеж
юни-септември

април-май

засаждане

цъфтеж
май-юли

април-май

туя смарагд
височина 80-100см, сенкоиздръжлива 
и студоустойчива, невзискателна 
към почвените условия, развива се 
успешно и на варовити почви
ref. 903785

13,
99лв.

туя смарагд

вечнозелените видове – туя, чемшир, 

лигуструм и др. са подХодящи за изграждане 

на жив плет, който е едновременно 

функционално и много красиво решение за 

преграждане на пространствата в градината. 

засаждане
февруари- 
ноември

резитба
юни

чемшир
височина 20-30см, вечнозелен храст, непретенциозен 
към почвените условия, образува гъста корона, 
податлив на оформяне
ref. 803201      7,49лв.

люляк
цъфтящ храст, предпочита открити  
и слънчеви места и леки почви
ref. 892872      17,99лв.

клематис
цъфтящ храст, предпочита 
слънчеви места
ref. 927441      16,99лв.

Хортензия
цъфтящ храст, вирее на по-засенчени 
места, нуждае се от често поливане, цъфти 
обилно в големи кълбовидни съцветия
ref. 892873      24,99лв.

зокум
цъфтящ храст, предпочита слънчеви 
места, устойчив на засушаване, 
горещина, вятър
ref. 892982      6,99лв.

Цветята с пролетен цъфтеж 
засадете в задната част на 
цветния масив, за да могат, след 
като прецъфтят, да се закрият от 
летните цветя. 

Летните и есенните цветя засадете 
по-напред в лехата. По-високите 
растения е добре да бъдат засадени 
отзад, а по-ниските отпред. 
При засаждането помислете и за 
цветовото съчетаване на видовете. 

Луковичните цветя засадете най-
отпред. Раноцъфтящите цветя 
разположете разпръснати на малки 
групи в средата на лехата, за да 
могат да обсипят с цвят лехата в 
началото на сезона. 

няколко правила за 
красиви Цветни масиви



Орхидеята е едно от най-високо ценените цветя 

и сред ботаниците, и сред цветарите-любители. 

Тя е символ на любовта, красотата, страстта и 

екзотиката. 

За успешно отглеждане на орхидея в домашни 

условия е важно да бъдат пресъздадени 

естествените условия, при които живее това 

изящно цвете. Ето какво трябва да му осигурите, 

за да се чувства комфортно: 

1. Силна, но не директна светлина. Източен  

   прозорец би бил чудесно място за вашите орхидеи. 

2. Висока влажност. 

3. Достъп на въздух до корените и възможност  

   за циркулирането му между тях. 

4. Периоди на засушаване, последвани от такива  

    на обилно поливане. 

орХидеите
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Орхидеи

грижа за орХидеите

новозеландски мъХ
100г = 8л, за отглеждане на различни видове орхидеи, 
първокласна растежна среда и добавка в субстратите 
за орхидеи, подпомага растежа, предпазва корените от 
патогените, поставя се в 10л топла вода, при абсорбирането 
на водата мъхът постепенно започва да увеличава обема си, 
преди употреба изцедете леко излишната вода
ref. 931906       14,99лв.
• 150г = 12л      ref. 931907    19,99лв.

саксия за присаждане 
на орХидея
височина 9см, пластмасова, 
прозрачна - за филтриране 
на светлината, достигаща до 
корените на орхидеята
ref. 935232       2,49лв.

спрей 
100мл, съдържа хранителни вещества 
от органични източници, естествени 
репеленти против насекоми, етерични 
масла за лъскави листа, осигурява 
жизненост и здраве на орхидеята, 
корените и листата се третират през 
2-3 дни по време на вегетацията
ref. 933573       6,99лв.

кашпа за орХидея
38х15см, височина 13см, 
вместимост 3,8л, полистирол, 
цветове бял, зелен, лилав
ref. 925925       6,99лв.

тор за растеж и 
за Цъфтеж 
100мл, стимулира 
растежа и цъфтежа 
на орхидеята, 5мл се 
разтваря в 2л вода, 
използва се веднъж 
седмично
ref. 933475       6,99лв.

подпора 
височина 50см, 
цветове зелен, розов
ref. 933502       5,49лв.

Щипки 6 броя
за придържане 
на орхидеята към 
подпората и за 
декорация 
ref. 933498       4,99лв.

орХидея
височина 45см, 
различни цветове
ref. 89722712,

99лв./
брой

орХидея

Грижата за орхидеята започва още в момен-та на нейното купуване – пресадете я веднага, за да и осигурите пълноценно развитие и оби-лен цъфтеж. Използвайте специална саксия за орхидеи – тя е с по-широки дренажни отвори, които позволяват бързото и свободно отти-чане на водата. Изберете достатъчно широка подложка за саксията, която може да декорира-те с дребни камъчета. Това осигурява отличен дренаж, а и постоянна влажност, от която растението има нужда – водата се задържа под камъчетата и се изпарява постепенно.При орхидеите ползването на обикновена пръст не е препоръчително. Доверете са на специалните субстрати за орхидеи, които съ-държат всички вещества, нужни за отглежда-нето на орхидеята.
Ето как да извършите и самото пресаждане:1. Внимателно извадете орхидеята от транс-портната саксия и отстранете колкото може повече от мъха между корените.
2. С остра и стерилна ножица изрежете загни-лите или повредени корени. Не се притеснявай-те – на тяхно място ще израснат нови.3. Поставете орхидеята в новата сакция и по-ръсете със субстрата. Целта е растението да бъде стабилно, но не прекалено уплътнено, за да може въздухът да циркулира. Свободните прос-транства ще се изпълнят с нови коренчета.

през лятото поливайте всяка седмица и 

то обилно.  зимата е време за почивка и 

орхидеите са в покой. поливайте веднъж 

в месеца. 

субстрат за орХидеи
2л, висококачествена смес, 
обогатена с всички необходими 
микро- и макроелементи за 
отглеждането на орхидеи
ref. 894701       2,99лв.



подредете правилно  
зеленчуковата градина
зеленчуковата градина може да се подреди на парцели с формата 
на квадрати или правоъгълници.  обработката е по-лесна, ако лехите 
са разположени симетрично.  разстоянието между тях трябва да бъде 
достатъчно, за да може да минава един човек с количка. до всяка точ-
ка от парцела трябва да може да се стига, без да тъпчете почвата – 
достатъчна е дължина от 1,20м, или два пъти дължината на човешка 
ръка. ако зеленчуковата ви градина е голяма, предвидете водоизто-
чник в средата.

златно правило –  
смяна на културите
за да избегнете изто-
щаването на почвата 
и развитието на пара-
зити и болести, е же-
лателно всяка година 
да сменяте мястото на 
културите. колкото и да 
е голяма зеленчукова-
та градина, една култу-
ра никога не се сади на 
едно и също място две 
последователни годи-
ни. най-лесно е да се 
запознаете с различни-
те видове зеленчуци и 
да ги редувате:
- плодни – домати, тик-
вички, тикви, патладжан, чушки
- луковични – лук, чесън 
- кореноплодни – моркови, ряпа, репички, целина
- листни – спанак, зеле, маруля, праз
- зърнени – грах, фасул, бакла

50 Зеленчукова градина - съвети

КАК ДА ОТГЛЕДАТЕ САМИ 

ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА

най-важно е градинарството  
да ви доставя удоволствие!  
отглеждането на зеленчукова градина е доста лесно. ако сте начинаещи градинари, посадете малко на брой видове и изберете 
такива, които са лесни за отглеждане – салати, картофи, праз, зелен фасул,  домати, тиквички…

на слънЦе, но не на вятър
зеленчуковата градина има нужда от 6 часа слънце дневно. избягвайте да садите зеленчуци на места, засенчени от стени или 
дървета, чиито корени черпят от водата и хранителните вещества, нужни на зеленчуковите култури. защитете градината от вятъра 
с помощта на жив плет (с височина от 1,50 до 1,80м) или друг вид ограда - дървени пана, пропускаща светлината преграда.

обработвайте добре почвата
зеленчуците могат да се отглеждат на почти всяка почва. идеалната почва е плътна, но водо- и въздухопропусклива, богата на 
хумус, достатъчно чакълеста за добър дренаж. рядко се срещат такива почви, но вие сами можете да подобрите качеството на 
почвата, като редовно я наторявате с компост и я аерирате. Химичният състав на почвата също е важен – някои зеленчуци виреят 
по-добре на почва с по-висока киселинност, други на варовита почва. можете сами да определите вида на вашата почва със спе-
циален уред, измерващ нивото на pH.  

природата - верен 

помоЩник 
• научете се да познавате растенията, 

които предпазват зеленчуковите култури от вредители -  

те защитават културите, като привличат вредителите или 

ги отблъскват. 

• съюзете се с естествените хищници – кокошката, 

таралежът, калинките се хранят с паразитни насекоми и 

по този начин ви отървават от тях. 

• за поливане използвайте дъждовна вода – това е 

икономично и екологично решение. 

• мулчирайте – така ще намалите изпарението на вода и 

ще предпазите ефикасно почвата, особено през зимата. 

• подхранвайте растенията с компост – това е 100 % 

натурален тор. 

• поливайте растенията в основата, без да мокрите 

листата – така силно ограничавате развитието на мана. 

• редовно прекопавайте – като аерирате почвата, 

вие благоприятствате преминаването на вода. при 

аерирането паразитите излизат на повърхността на 

почвата и след това птиците ги изяждат.   

• предпазвайте насажденията си с оранжерии и парници 

– така те ще растат по-бързо. 



система за капково напояване
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Семена

икономия на вода

доставя равномерно количе-

ство вода до всяко растение, 

което позволява значително 

по-малък разход на вода в 

сравнение с традиционното 

поливане. 

естетичен външен вид

Благодарение на своя ди-
зайн и цвят тръбите се впис-
ват идеално в озелененото 
пространство.

сигурност 

допълнителните аксесоари за монтаж осигуряват мак-симална сигурност и устой-чивост и улесняват монтажа на системата.  

В магазини Mr.Bricolage можете да намерите всички аксесоари, необходими за монтажа на системата за капково напояване. 

тръба за капково 
напояване 
диаметър 16мм, дължина 50м, с 
капкообразуватели на всеки 35см
ref. 892042
39,99лв.

1. семена за Цветя ботаника
тагетес, невен, теменужка, 
циклама, латинка, калдъръмче, 
богородичка и др.
ref. 898766      0,99лв.

1. семена за Цветя 
вилморин
петуния, мушкато, маргарита, 
далия, карамфил и др., франция
ref. 871876       2,99лв.

2. семена за зеленчуЦи 
ботаника
краставица, домат, патладжан, 
пипер, репички, тиквички и др.
ref. 898715       0,99лв.

2. семена за зеленчуЦи 
вилморин
домат, лук, моркови, краставица  
и др., франция
ref. 871885       2,99лв.

3. семена за подправки 
ботаника
босилек, розмарин, магданоз, 
джоджен, мента, копър и др.
ref. 898750      0,99лв.

3. Цветна смес от  
семена вилморин
микс от цветове (червен и жълт), за 
площ от 25м2, височина на цветния 
микс 50см, франция
ref. 876058      29,99лв.

 в Mr.BriCoLagE ще намерите 

уникално разнооБразие от семена, 

дори най-специфичните, като 

например италианска рукола, дълъг 

червен лук, моркови флаке, салата 

микс 4 сезона и много други! 

голямо разнообразие 
от видове

1

2

3

1

2

3

Системата за капково напояване е 
изключително практично решение, 
чрез което прецизно се доставя вода 
на всяко растение. Подходяща е за 
поливане на насаждения в една линия- 
лехи, масиви, храсти. Системата 
е изградена от тръби с вградени 
капкообразуватели, които работят 
при ниско налягане и ограничават 
значително потреблението на вода 
и енергия. Интегрираната система 
гарантира намаляване на разходите 
за инсталиране и по-добър контрол 
на напояването.

при оформянето на 
градината помислете 
и как Ще я напоявате
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1. пулверизатор
0,5л, подходящ за овлажняване и 
наторяване на листната маса на 
растенията, висококачествено PVC, 
цветове зелен, син, оранжев
ref. 922015      4,99лв.

2. ботуши DUNLoP
PVC,  бяла полиамидна подплата, 
противохлъзгащо ходило, 
устойчиво на масла и въглероди, 
сая от водонепропусклива кожа, 
размери 38-46
ref. 909493      22,99лв.

7. лопатка
дължина 27,5см, алуминий
ref. 933559      7,99лв.

8. култиватор
дължина 22,5см, алуминий
ref. 933561       7,99лв.

9. градинска 
ножиЦа FiSkARS
дължина 200мм, 
диаметър на рязане 22мм, 
остриета от въглеродна 
стомана, незалепващо 
покритие, тегло 196г, 
цветове бял, лилав  
ref. 933168        38,99лв.

3. ботуши
гумени, размери от 38 до 41
ref. 918679      29,99лв.

4. детски ботуши 
гумени, номера от 25 до 32, 
цветове розов, син
ref. 919357      14,99лв.

6. ръкавиЦи 
полиестер, различни цветове
ref. 938079       3,49лв.

5. сабо 
висококачествена гума, удобни, меки и 
много леки, със здрава и нехлъзгаща 
подметка, удобна мека стелка, която 
може да се вади и мие, различни 
цветове, размери от 36 до 47
ref. 935758      26,99лв.

лейка
2л, специално проектирана форма 
на улея за отделяне на оптимално 
количество вода, висококачествено 
PVC, цветове зелен, син, оранжев
ref. 919894

6,
99лв.

лейка

1

2

3

4

5

6

7
8

9

2. ръкавиЦи 
синтетична кожа, могат 
да се перат в пералня, 
отличен комфорт 
ref. 626345      
19,99лв.

ръкавиЦи



модел

мощност 

работна ширина

работна дълбочина

скорости

гаранция

реф.

Цена

предимство

     EM 750

750W

280мм

200мм

1 предна

2 години

891925

219 лв.

     EM 1200

1200W

400мм

220мм

1 предна

2 години

919475

349 лв.

идеална за обработка 
на малки площи

мощен двигател, 
лесна употреба, 

 минимални вибрации, 
 двойно колело за лесна 

маневреност

1 2

електрически
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Мотофрези

модел

мощност 

работна ширина

работна дълбочина

скорости

гаранция

реф.

Цена

предимство

  ti36G

4,5 к.с.

360мм

150-200мм

1 предна

5 години

933836

499 лв.

   FY-St75

6,5 к.с.

600-750мм

150-250мм

1 предна

2 години

872391

629 лв.

      CRoNo 75 RG

6 к.с.

750мм

150-250мм

1 предна и 1 задна

5 години

933841

799 лв.

       ZS 500B4

7 к.с.

1000мм

150-350мм

2 предни и 1 задна

2 години

919598

999 лв.

     GD 1050

6,5 к.с.

1050мм

150-300мм

2 предни и 1 задна

2 години

880992

1199 лв.

  1100BE

9 к.с.

1350мм

150-300мм

2 предни и 1 задна

2 години

936748

2100 лв.

4-тактов бензинов 
двигател ggP

4-тактов oHV бензинов 
двигател

4-тактов бензинов 
двигател ggP

комплект с браздир, 
плуг, картофовадач, 

метални колела,  
гуми 4х8

комплект с браздир, 
плуг, картофовадач, 

метални колела,  
гуми 4х8

1 2 3 4 5 6

моторни

999лв.

4. ZS 500B4

EM 750 EM 1200

работна 
ширина
280мм

работна 
ширина
400мм

работна 
дълбочина
200мм

работна 
дълбочина
220мм

1 2

ti36G FY-St75

GD 1050

1100BE

CRoNo 75 RG

работна 
ширина
360мм

работна 
ширина

600-
750мм

работна 
ширина

1050мм

работна 
ширина

1350мм

работна 
ширина
750мм

работна 
ширина

1000мм

работна 
дълбочина

150-200мм

работна 
дълбочина

150-250мм

работна 
дълбочина

150-300мм

работна 
дълбочина

150-300мм

работна 
дълбочина

150-250мм

работна 
дълбочина

150-350мм

1 2

5

6

3

дизелов двигател



препарати против къртиЦи

54 Борба с вредители

3 стъпки за цялостна защита и бърз резултат за прогонване на подземни гризачи: 1. разкрийте всички видими дупки в зоната. 2. поставете репелент във всяка дупка3. поставете електронния уред за защита      от подземни гризачи.  

1. димки среЩу къртиЦи 3 броя
във формата на запалими свещи, които постепенно 
изпускат химично вещество, прогонващо къртиците
ref. 929702      5,99лв.

2. репелент среЩу къртиЦи
350мл + 100мл гратис
ref. 929695      6,99лв.

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

5. мрежа против комари
ширина 1,50м, произведена от 
фибростъкло с PVC покритие, 
много устойчива и лесна за 
монтаж, цвят сив
ref. 910258      15,99лв./л.м.

6. инсектиЦидна лампа
1х6W, UVa лампа с живот  
5000-8000 часа, солидна 
конструкция, лесна за 
почистване и поддръжка, 
подходяща за площ до 20м2

ref. 896004      25,99лв.

1. електронен уред против 
подземни гризачи
звукова вибрация за площ до 800м2, 
ефикасен срещу къртици и слепи кучета
ref. 830793      35,99лв.

2. соларен уред против 
подземни гризачи
захранване със соларна клетка и 
акумулаторна батерия,  за площ  
до 750м3, ефикасен срещу къртици 
и слепи кучета
ref. 896642      49,99лв.

3. спрей против оси и стършели 
300мл,  дюза за пръскане от разстояние 6м и 
ограничаване на риска от директен контакт 
с насекомите, действа веднага и остава 
активен в продължение на няколко дни
ref. 937302      9,49лв.

4. капан за оси и стършели 
200мл, течността привлича осите, 
а  конструкцията на контейнера не 
позволява на осите да излязат 
ref. 937303      12,99лв.

7. инсектиЦидна лампа
2х10W, UVa лампи с живот 
5000-8000часа, алуминиева 
конструкция, лесна за почистване 
и поддръжка, монтаж: стенен, 
свободно стоящ и опция за таван, 
подходяща за площ до 80м2 
ref. 895443      79,99лв.

1

5

1

3
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мрежа за предпазване от птиЦи
4х5м, размер на отворите 18х18мм, екструдиран 
полиетилен, за предпазване на зеленчукови 
насаждения, плодни храсти и дървета
ref. 920468

9,
99лв.

мрежа

с включен 
пълнител
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Борба с вредители

1. пръскачка AQUA 
1,5л, месингова дюза, идеална  
за ползване на балкон и тераса
ref.936756       13,99лв.

2. пръскачка AQUA 
5л, алуминиев удължител, идеална  
за градина от 50 до 250м2

ref.936761       29,99лв.

3. пръскачка AQUA 
12л, телескопичен алуминиев удължител 107см, 
маркуч 2,50м, телескопична дръжка, идеална 
за градина от 250 до 1000м2

ref.936765       109лв.

4. моторна пръскачка GARDENiA
обем на резервоара 14л, обсег до 13м, 
тегло 10,3кг, джойстик-ръкохватка
ref. 893310       349лв.

пръскачка AQUA 
12л, месингов удължител и дюза, 
идеална за градина от 500 до 1000м2

ref. 936755

на колела

допълнителна 
помпа 

за високо 
пръскане

64,
99лв.

пръскачка AQUA 
1 3

4

2

ръчен 
изкоренител 
FiSkARS
височина 99см, 
за премахване 
на плевели без 
химични продукти, 
дълбоко проникващи 
стоманени челюсти за 
захващане на корена 
в дълбочина, лостова 
система с опора в 
земната повърхност
ref. 854048     
99,99лв.

мулчираЩо 
фолио
1,4х5м, предпазва 
растенията от плевели 
и температурни 
колебания, подпомага 
растежа на 
растенията, поддръжа 
почвата влажна в 
периоди на суша
ref. 881763        
17,99лв.

мулч 
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
ref. 857753        32,99лв.

горелка
номинална 
топлинна мощност 
35kW, дължина на 
работната част без 
ръкохватка  400мм, 
диаметър на газовата 
дюза 1мм, диаметър 
на горивната дюза 
60мм, газ пропан-
Бутан, разход на газ 
3200г/час, ръчно 
запалване, макс.
температура на 
факела 1200°
ref. 901221     
18,99лв.

   

за декориране и 
защита на градината

намалява 
нуждата от 
поливане

Механично премахване  
на плевели  – жест към 
природата!
С механичния изкоренител на 
плевели изкоренявате плеве-
лите още при появата им и по 
този начин предотвратява-
те разпространението им из 
цялата градина. 

Термично премахване на 
плевели  – точно в целта!
Този метод е щадящ за окол-
ната среда и е идеален за пре-
махване на плевели по павира-
ни, асфалтирани или каменни 
настилки. Представлява изга-
ряне на повърхността около и 
върху плевелите. Няколко тре-
тирания са достатъчни, за да 
могат плевелите да изчезнат 
напълно.

други методи: 
• Мулчирането със специално 
фолио или борови кори (мулч)  
не позволява появата на пле-
вели и бурени в градината. 
• Богатата на скорбяла вода 
от варен ориз или картофи, 
белият оцет и оборският тор 
могат да се използват като 
екологични средства за пре-
махване на плевели. 

екологични 
алтернативи на 

пръскането

екологични алтернативи на пръскането 



компостирането е естествен процес. той 
се базира на развитието на микроскопич-
ни бактерии и гъби, които трансформи-
рат растителните органични отпадъци в 
хумус. разпръснат върху почвата, хумусът 
я обогатява и подхранва растенията. тази 
трансформация има предимството, че 
излъчва висока температура от 60°C, 
която елиминира патогенните органи-
зми и унищожава повечето семена на 
плевелите. 
начинът, по който ще правите вашия 
компост, зависи от големината на ва-
шата градина: 
- ако тя е с площ над 1 000м2, можете 
да произведете компост на открито, 
като струпате накуп отпадъците. за 
да бъде процесът на компостирането 
ефикасен, купчината трябва да бъде 
минимум 1м3 и да бъде съставена от 
редуващи се слоеве раздробени и 
зелени отпадъци. така комопстира-
нето става по-бързо, а резултатът е 
по-добър. 
- ако градината ви е с площ от 
300 до  1 000м2, използвайте 
компостер. той функционира на 

следния принцип – отпадъците се събират в 
голям дървен или пластмасов съд с вместимост минимум 300л. 

стените на компостера имат отвори, които пропускат въздуха и улесня-
ват процеса на компостиране. 
когато използвате компостер, можете да слагате в него всички отпадъци 
от градината, включително раздробени клони. колкото по-разнообразни 
са материалите, които компостирате, толкова по-добър ще бъде ваши-
ят компост. трябва само да следите за правилното съотношение между 

„зелени“ отпадъци, богати на азот (шума от зеленчуци, изсъхнали цве-
тя, плевели и др.) и „кафяви“ отпадъци, богати на въглерод (раздробени 
клони, дървени стърготини, сухи растения).
остатъците при косенето на тревата трябва да се оставят за известно 
време на слънце, за да изсъхнат, преди да ги компостирате.  в компосте-
ра можете да сложите и накъсани на парчета хартия и картон. 
не трябва да компостирате отпадъци, носители на болести, семена на 
плевели, дебели листа от плодни дървета, които се разлагат много бавно. 
за колко време е готов компостът?
- в компостер ще ви трябват от 4 до 6 месеца. времето зависи от външ-
ната температура. компостирането е по-бързо през лятото и есента и 
по-бавно през другите два сезона. можете да пълните компостера през 
цялата година с градински отпадъци, както и с отпадъци от кухнята. сло-
евете трябва да са с дебелина около 10см и редовно да се размесват. 
- на открито  - тъй като често големината на купчината отпадъци затруд-
нява размесването им, трансформацията става от само себе си. затова в 
този случай трябва да сте по-търпеливи. 
кои домашни отпадъци можете да компостирате? 
- утайка от кафе, чай, дори стари сладка и отпадъци от готвени зеленчуци. 
- избягвайте отпадъците от животински произход, главно заради лошата 
им миризма, както и млечните продукти. 
 

трансформиране на отпадъЦите
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Окосена трева, сухи листа, клони.... Не 

изхвърляйте растителните отпадъци от 

градината! Рециклирайте ги! Те могат да се 

превърнат в ценни помощници за изграждане 

и поддържане на красива и здрава градина. 

ГРАДИНА БЕЗ ОТПАДЪЦИ

за да използвате ефикасно отпадъците от градината – окосена трева, окапали листа или клони от дървета и храсти, 
най-често се налага първо да ги обработите чрез раздробяване или компостиране. 

раздробяване
най-често се раздробяват клоните, но можете да включите и по-крехки отпадъци като листа и цветя. за целта ще ви трябва клонотрошачка. в зависи-
мост от нейния модел и мощност, ще можете да раздробите на парчета както тънки клонки, така и по-дебели дървета и клони. при раздробяването 
клоните се разтрошават на парчета, които веднага можете да използвате за мулчиране или за компостиране. 
внимавайте да не раздробявате листа и клони, носители на болести – лесно можете да ги разпознаете по петната върху тях.

мулчиране
мулчирането представлява разстилане на слой материали от растителен произход между растенията. това се 
прави, за да се попречи на поникването на плевели и да се подобри ефектът от поливането през пролетта, като 
се ограничи изпарението на вода. освен това, чрез мулчирането растенията се предпазват от късните есенни и 
зимните студове. при разлагането си тези вещества обогатяват почвата с хумус, който подхранва растенията. 
раздробените отпадъци се разстилат на слой с дебелина от 3 до 5см. те не само обогатяват почвата с орга-
нични вещества, но и ограничават ерозията, като предпазват повърхността на почвата от дъждовете. 
компостът се използва за мулчиране, когато отпадъците в компостера придобият кафеникав цвят. това със-
тояние на компоста се нарича „полузряло“.
компостът се разстила между зеленчуците, цветята и храстите. 
окосената трева се разстила на слоеве с дебелина 1-2см, за да изсъхне по-бързо. тази техника ограничава изпаре-
нието на водата, която се съдържа в почвата. това е икономия на вода при поливането.

подХранване на почвата
раздробените зелени клони подхранват много ефикасно почвата. освен това, те силно намаляват нуждата от поливане. 
няколко месеца след „полузрелия“ си стадий компостът заприличва на пръст и започва да мирише приятно. тогава той е в „зрял“ стадий и, смесен с 
пръстта, се използва за обогатяване на почвата преди засяване и засаждане. 

компостиране

30 %
по-ниски разходи 

за поливане в 
градината

30 %
по-малко
отпадъци

10 минути
на седмица

само за
по-чиста

почва

за
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1. клонотрошачка SkiL
2400W, капацитет на рязане 
- макс. ф38мм, режещи 
ножове от закалена стомана, 
голяма торба за събиране на 
материала, лесно съхранение 
гаранция 5 години
ref. 917364      299лв.

активатор за компост
2л, за ускоряване на разлагането 
на отпадъците, превръщането им 
в компост и използването им като 
органичен тор
ref. 903494      14,99лв.

компостер
80х80см, височина 120см, 
вместимост 450л, пластмаса
ref. 938171     79,99лв.

градински сак за отпадъЦи
272л, полиестер, с две дръжки за 
носене и една дръжка за изпразване, 
PVC обръч за стабилност  
ref. 891490      29,99лв.

ветрилообразно 
гребло GARDENA 
CoMBiSYStEM
50см, гъвкави, 
поцинковани зъбци от 
подсилена стомана, 
за събиране на листа, 
окосена трева и други 
градински отпадъци, 
подходящо за всички 
дръжки combisystem
ref. 885267     39,99лв.

2. клонотрошачка 
BoSCH
2000W, капацитет на рязане 
- макс. ф35мм, поемане 
на материал - прибл. 
80кг/ч, режещи ножове от 
закалена стомана, фуния 
с голям капацитет на 
пълнене и лесно поемане 
на материала  
гаранция 5 години
ref. 881913      499лв.

1
2

компостер
100х100см, височина 71,5см, 
вместимост 462л, импрегниран чам
ref. 902147

59,
99лв.

компостер



• 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 конакт с почвата и за 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). 

58 Тревни площи

1. тревна смеска рустик 
1кг, устойчива и непретенциозна, 
за площ до 35м2

ref. 139079      17,99лв.

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       6,99лв.

тревна смеска парк 
1кг, универсална, лесна за 
поддръжка, издръжлива на 
ниски температури и бедни 
почви, за площ до 40м2

ref. 891633      13,99лв.

тревна  
смеска спорт 
1кг, за натоварени 
терени, лесна 
за поддръжка, 
издръжлива  
на утъпкване  
и засушаване,  
за площ до 40м2

ref. 891632
13,99лв.

тревна смеска 
сянка
1кг, подходяща за 
сенчести терени, 
устойчива на 
износване, за 
площ до 40м2

ref.871940      
32,99лв.

водоспестяваЩа 
тревна смеска
1кг, плътен тревен 
килим с необходимост 
от по-рядко поливане, 
за площ до 40м2

ref.886182      32,99лв.

3. тревна смеска  
за суХи терени 
1кг, подходяща за сухи терени, 
устойчива на суша, за площ 
до 35м2

ref. 358232      19,99лв.

2. тревна смеска спорт 
5кг, за терени с интензивна 
употреба, устойчива на утъпкване, 
за площ до 175м2

ref. 139075      79,99лв.

етап 1: засяване (април / май или септември)

сеялка GARDENA
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      69,99лв.

валяк за трева
диаметър 
30см, ширина 
37см, метален, 
използва се след 
всяко косене 
за поддържане 
на тревната 
площ равна (без 
грапавини),  
пълни се с пясък - 
около 40кг
ref. 217066      169лв.

1

2

3



• 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 с косачката.  През пролетта косете  

  веднъж седмично, а през лятото веднъж на две  

  седмици. В края на октомври спрете с косенето. 

• Обработвайте тревните площи със скарификатор 2 пъти годишно, през пролетта и 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. 
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Тревни площи

етап 3 :  поддръжка 

етап 2: подХранване

1. обогатител за тревни плоЩи
1л, бързо и трайно подхранва, като 
благоприятства за плътен и свеж зелен 
килим дори и при зимни условия, за 
всички видове тревни терени, ползва се 
целогодишно без периодите на минусови 
температури, силни горещини, суша или 
замръзнала почва
ref. 886192      23,99лв.

скарификатор ALPiNA
1500W, работна ширина 38см, регулиране на 
работната височина на 4 позиции от -12мм до 
+8мм, вместимост на коша 50л, тегло 14,4кг 
гаранция 5 години
ref. 933835      319лв.

2. подобрител за тревен килим
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      26,99лв.

3. подобрител за тревни  
плоЩи tERRA CottEM
2,4кг, помага за доброто развитие на корените 
и за растежа на тревата, подобрява аерацията 
на почвата, увеличава количеството на вода и 
хранителни вещества в почвата, значително 
намалява разходите за поддържане на тревата 
в перфектно състояние, за площ до 20м2

ref. 919177      55,99лв.

тор за трева
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

13,
99лв.

тор за трева

1

2

3

2 в едно - арерира 
почвата и унищожава 
мъховете

за добрата поддръжка на моравата е нужно почвата периодично 

да се разрохква (аерира) и да се отстраняват мъховете от нея. 

в резултат от образуването на мъхове по корените, тревата може 

да се задуши. затова е нужно тя да се аерира със скарификатор, 

който е оборудван със специални куки, които отстраняват 

мъховете. освен това, скарификаторът аерира почвата и по този 

начин подобрява абсорбирането на въздух, вода и хранителни 

вещества в почвата. 

пролетта и есента са подходящите периоди за използване 

на скарификатора. през месец октомври, когато тревата 

трябва да се засява наново, също е подходящо да използвате 

скарификатора.  



био торове

60 Почви

1. универсален субстрат
20л, обогатен със стимулиращи растежа вещества, произход чехия       ref. 824685     8,99лв.

2. субстрат за стайни растения
20л, обогатен с хранителни вещества, за отглеждане на стайни цветя - бегонии, циклами, 
стайни иглики и др., произход чехия       ref. 824695     9,99лв.

керамзит
5л, декоративни камъчета, подходящи 
за украса около растенията и за 
дренаж в саксиите, произход чехия
ref. 844334     7,99лв.

мулч за рози
50л, натрошена кора от иглолистни 
дървета с фина структура, през 
пролетта се разстила около 
растението, за да предпазва 
корените от новопоникнали 
плевели, през зимата се използва за 
загъване на розите, предотвратява 
измръзването на пъпките и 
корените на розите, произход чехия
ref. 864452     22,99лв.

1. течен тор лабин  
материя органика
0,5л, снабдява почвата с органична 
материя, като същевременно подобря-
ва освобождаването и асимилацията 
на хранителните вещества, прилага се 
при всички земеделски култури като 
основен тор по време на развитие и 
плододаване на растенията
ref. 935829     5,99лв.

3. течен тор лабикупер
0,2л, с високо медно съдържание, 
достига до всички части на расте-
нието, увеличава устойчивостта на 
растенията към някой заболявания, 
причинени от мана, не се измива от 
дъжда, прилага се при всички видове 
земеделски култури и за преодолява-
не на стрес след градушки
ref. 935833     9,99лв.

4. гранулиран тор  
патенкалий
5кг, прилага се еднократно за ос-
новно запасяващо торене, особено 
подходящ за култури, непонасящи 
хлор (краставици, домати, картофи, 
лук, фасул, ягодоплодни); изискващи 
повече магнезий (сладка царевица, 
картофи, домати); кисели почви и 
почви с лек механичен състав; оран-
жерийно производство и интензивно 
торени култури
ref. 935836      13,99лв.

2. течен тор лабимар
0,5л, с екстракт от водорасли, макро 
и микро  елементи с хелатиран бор 
(активен биостимулатор на вегетатив-
ния растеж), изключително ефективен 
стимулатор на вкореняването, прилага 
се при всички земеделски култури 
като био стимулатор на растежа на 
корените, помага за преодоляване на 
неблагоприятни атмосферни условия 
- суша, преовлажняване, екстремни 
температури, градушка и др.
ref. 935828     11,99лв.

3. субстрат за зелени растения
20л, обогатен с хранителни вещества, за засаждане и отглеждане на нецъфтящи растения – 
палми, драцени, фикуси и др., произход чехия       ref. 824697     9,99лв.

4. субстрат за балконски Цветя
10л, обогатен с хранителни вещества, за балконски цветя – мушката, сакъзчета и др., 
произход чехия       ref. 890089     5,19лв.

5. субстрат за иглолистни растения
50л, обогатен с хранителни вещества, ниско съдържание на рн, подходящ за иглолистни 
дървета и храсти - смърч, бор, тис, кипарис, произход чехия        ref. 824706     19,99лв.

6. субстрат за рози
50л, обогатен с хранителни вещества, осигуряващи здравословен растеж на розите и обилен 
цъфтеж, произход чехия       ref. 864451     19,99лв.

7. субстрат за Цитруси
10л, обогатен с хранителни вещества, за отглеждане на цитрусови растения, предотвратява 
пожълтяване на листата, гарантира здравословен растеж, произход чехия       ref. 894465     6,99лв.

8. субстрат за кактуси
5л, за отглеждане на кактуси и сукуленти (алое, бодлива круша, венец от тръни и др.), значително 
намалява риска от гниенето на корените на кактусите, произход чехия        ref. 844336     4,99лв.

нова селекЦия био торове 

за Био и еко земеделие 

не съдържат Хлор и

тежки метали

1
2

3 4

1

2

3 4

5
6

7
8
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Торове

1. течен тор лактофол
250мл, универсален, за цъфтящи, листни 
и балконски цветя, кактуси, 1 капачка 
(15мл) се разтваря в 1,5л вода
ref. 871164        2,49лв.

1. тор за иглолистни и декоративни Храсти
800г, гранули, гарантира здрава и свежа растителност, 
действа бързо, абсорбира се напълно в почвата, използва 
се 3 пъти в годината за наторяване на 6 растения в доза 
25-50г на растение, произход франция
ref. 881183        9,99лв.

1. течен тор
1кг, за зеленчуци и овошки, за листно и почвено торене, за 
листно торене 25-50мл вода се разтварят в 10л вода, за 
почвено торене 60мл се разтварят в 10л вода
ref. 881179        5,49лв.

2. течен тор за балконски Цветя
1л, за мушката, сакъзчета и др., 1 капачка 
(15мл) се разтваря в 2л вода, третира се 
чрез поливане през 14 дни
ref. 890091        7,99лв.

2. тор за рози
800г, гранули, гарантира добро развитие на растенията и 
обилен и продължителен цъфтеж, действа бързо, абсорбира 
се напълно в почвата, използва се 3 пъти в годината за 
наторяване на 10 растения в доза 25-50г на растение,  
произход франция     ref. 881182        8,99лв.

2. тор за домати 
800г, гранули, действа бързо, абсорбира се напълно в почвата, 
използва се 3 пъти в годината за наторяване на 10 корена 
в доза 25-50г на растение, подходящ за домати, тиквички, 
пъпеш, тиква, патладжан, краставица, произход франция
ref. 881187        9,99лв.

3. течен тор за петунии
1л, 1 капачка (15мл) се разтваря в 2 л вода, 
третира се чрез поливане през 14 дни
ref. 890092        7,99лв.

3. тор NPk
5кг, комплексен тор, подходящ за всички видове почви и култури, 
използва се предсеитбено или като подхранване при култури с 
интензивно поливане       ref. 933618       12,99лв.

3. тор за зеленчуЦи
2кг, гранули, осигурява богата и вкусна реколта, действа бързо, 
абсорбира се напълно в почвата, използва се 2 пъти в годината за 
наторяване на по 20м2, произход франция       ref. 881184       16,99лв.

4. детрал 
500мл, срещу вредители по стайни цветя - въшки, акари и др., 
пръска се директно върху повърхността от разстояние 45см
ref. 836901        7,99лв.

4. амониева селитра 
2кг, подходяща за всички видове почви и култури, използва се 
предсеитбено или като подхранване       ref. 933582        4,99лв.

4. тор за ягоди
800г, гранули, гарантира добро узряване и богата реколта, действа 
бързо, подходящ за ягоди, малини, къпини, използва се 3 пъти в 
годината за наторяване на 50 растения в доза 25-50г на растение, 
произход франция       ref. 881185        12,99лв.

5. торови пръчиЦи 12 броя
за цъфтящи и зелени растения, осигуряват всички основни хранителни 
елементи,  продължително действие - разтварят се равномерно от 
първото поливане до 2 месеца след това, използвате се на всеки 2 месеца 
през периода на вегетация, произход франция          ref. 933465        3,99лв.

за домашни растения

за градински растения

за плодове и зеленчуЦи

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5
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1. мотика 
29см, дървена дръжка
ref. 602402      26,99лв.

1. лопата
28см, дървена т-образна дръжка
ref. 89748      25,99лв.

2. гребло за листа
22 зъба, дървена дръжка
ref. 89759      25,99лв.

3. гребло
14 зъба, дървена дръжка
ref. 89758      25,99лв.

4. вила
4 зъба, дървена т-образна дръжка
ref. 89765      41,99лв.

2. лопата
29см, дървена дръжка
ref. 602406      29,99лв.

4. права лопата
28см, т-образна дървена дръжка
ref. 602393      29,99лв.

3. гребло
14 зъба, подсилени 2 крайни 
зъба, дървена дръжка
ref. 602399      29,99лв.

5. вила 
27см, дървена дръжка
ref. 602395      49,99лв.

нашата гама ръчни 
инструменти...
от високачествена закалена  
поцинкована стомана
гаранция на металната част 30 години

нашата гама ръчни 
инструменти...
от високачествена закалена стомана
гаранция на металната част 10 години

произведено
във франция

1

2

3

45

класически и здрави, ръчните инструменти с марка  

.B green са произведени във франция от специална 

стомана. дръжките са дървени, с ергономичен дизайн и със 

специално лаково покритие, осигуряващо по-удобен захват 

на инструмента. всички дръжки притежават сертификат 

PEFC - купувайки продукти с  етикет PEFC, вие допринасяте за 

екологично и устойчиво стопанисване на горите.

.B Green, това е марката на Mr.Bricolage, която предлага 

продукти с дълготрайна и ефективна употреба на добра 

цена. доброто решение за вашата градина!

1

2

3

4
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Ръчни инструменти

спеЦиални инструменти

1. мотика правоъгълна
16см, дървена дръжка
ref. 89763      19,99лв.

2. култиватор
3 зъба,  дървена дръжка
ref. 602428      19,99лв.

1. култиватор
3 зъба, ергономична дървена дръжка
ref. 300900      9,99лв.

2. гребло
6 зъба, ергономична дървена дръжка
ref. 300904      9,99лв.

3. лопатка
ергономична дървена дръжка    ref. 300905      9,99лв.

4. ръкавиЦи
длан от сива памучна тъкан, промазана с пъпки 
от PVC, гръб от полиестер и спандекс, маншет с 
ластично пристягане      ref. 887664      5,49лв.

3. мотика
26см, дървена дръжка
ref. 89760      21,99лв.

4. вила за тор
4 зъба,  дървена дръжка
ref. 102715      41,99лв.

инструменти за спеЦифични нужди

1

2
3

4

Пресаждането е много важно за 
саксийните растения, тъй като тях-
ната почва се изтощава и е нужно 
да се подмени с нова. Новата саксия 
трябва да бъде с по-голям диаметър 
от предишната, за да се стимулира 
растежът на растението. 
Повечето стайни растения се пре-
саждат през пролетта. Пресаждане-
то може да се прави всяка година или 
през няколко години, в зависимост от 
вида на растението.
• Саксията винаги трябва да има  
  дупка на дъното. 
• На дъното на саксията насипете  
  дренаж: керамзит, парченца от  
  натрошена тухла, малки камъчета. 
• Върху дренажа сипете малко  
  количество подходяща за  
  растението почва. 
• Извадете растението от стария  
  съд заедно с почвата, като  
  придържате внимателно корените  
  му, които трябва да разположите  
  в средата на новата саксия. 
• Запълнете саксията с пръст,  
  уплътнете внимателно и  
  полейте умерено. 

пресаждане на растения

малки инструменти

1

1

2

2

3

4

1. садило за луковиЦи GARDENA
автоматично освобождаване от дръжката, 
скала за дълбочината, метално
ref. 886571      17,99лв.

комплект градински 
инструменти 3 части 
метал, ергономични дръжки
ref. 922904
9,99лв.2. ръчна фреза GARDENA

ширина 5,5см, за подготовка и 
разрохкване на почвата при засяване, 
изработена от висококачествена стомана
ref. 886554      32,99лв.



ръчна косачка SkiL 
ширина на косене 30см, височина на косене 12-44мм, самозаточващи се ножове, тегло 6,1кг, за площ до 100м2

гаранция 5 години
ref. 935618      99,99лв.
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RD-LM05
BL 320 E

0710

BE 1234 P ARM 32

площ на
косене до
200 м2

площ на
косене до
300 м2

ширина на
косене до

30 см

ширина на
косене до

32 см

1
2

3

4 5

модел

препоръчителна  
площ на косене

мощност

корпус

ширина на косене

регулиране на 
височината на косене

вместимост на коша

гаранция

реф.

Цена

предимство

         RD-LM05

200м2

1000 W

пластмаса

30 см

3-степеннo колесно

27л

2 години

936263

99,99 лв.

      BL 320 E

300м2

1000 W

пластмаса

32см

3-степенно осово

35л

5 години

933837

139 лв.

      0710

250м2

1000 W

пластмаса

31см

3-степенно осово

27л

5 години

917363

169 лв.

         BE 1234 P

300м2

1200 W

пластмаса

34см

6-степенно централно

35л

5 години

670272

189 лв.

        ARM 32

300м2

1200 W

пластмаса

32 см

3-степенно осово

31л

5 години

936517

219 лв.
гребен за трева за 

косене покрай зидове, 
лехи и близо до ръба  
на тревните площи

ергономична дръжка 
прозорче за следенe  
на нивото на тревата  

в коша

прозорче за следене  
на нивото на тревата  

в коша

1 2 3 4 5

Електрически косачки

площ на
косене до
300 м2

ширина на
косене до

32 см

площ на
косене до
300 м2

ширина на
косене до

34 см
площ на

косене до
250 м2

площ на
косене до
100 м2

ширина на
косене до

31 см

ширина на
косене до

30 см

косачките с марка .B Power са произведени по иновативни технологии:

•  задвижвани са от последно поколение мотори Briggs&Stratton;

•  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 висока 

производителност на добра цена. доброто решение за вашата градина!

лесно съхранение - 
сгъваема ръкохватка и 
конзола за съхранение 

на стената



RotAk 343

площ на
косене до
400 м2

ширина на
косене до

34 см
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Електрически косачки

329лв.

1. BE 1842 P2

модел

препоръчителна  
площ на косене

мощност

корпус

ширина на косене

регулиране на 
височината на косене

вместимост на коша

гаранция

реф.

Цена

предимство

    BE 1842 P2

1000.м2

1800 W

пластмаса

42см

6-степенно 
централно

50л

5 години

670273

329 лв.

         BE 1638 P2

800м2

1600 W

пластмаса

38см

6-степенно 
централно

40л

5 години

670275

249 лв.

RotAk 34

400м2

1300 W

пластмаса

34 см

10-степенно 
централно

40л

5 години

902970

349 лв.
гребен за трева 

за косене покрай 
зидове, лехи и близо 
до ръба на тревните 

площи

ергономична дръжка 
прозорче за следене 
на нивото на тревата 

в коша

       GARDENA
36е

500м2

1500 W

пластмаса

36 см

5-степенно  
централно

40л

5 години

892691

359 лв.
големи задни 

колела
ергономична дръжка 
прозорче за следене 
на нивото на тревата 

в коша

1 2 3 4

функция 
мулчиране

площ на
косене до
1000 м2

GARDENA 36е4

функция 
мулчиране

площ на
косене до
500 м2

ширина на
косене до

36 см

BE 1638 P22

площ на
косене до
800 м2

ширина на
косене до

38 см

ширина на
косене до

42 см

гребен за трева за косене 
покрай зидове, лехи и близо 
до ръба на тревните площи

косачка - робот BoSCH iNDEGo
ширина на косене 26см, обработваема 
площ на заряд 200м2, макс.площ 
на работа 1000м2, автоматично 
зареждане, време за работа 50 мин., 
време за зареждане 50 мин., памет 
8Mв, тегло 11,1кг
гаранция 5 години
ref. 920402
2999лв. по поръчка

срок на доставка 7 дни

Ако косенето не е от любимите ви занимания, но 
няма как да го избегнете, просто се доверете на 
косачката-робот. Тя коси напълно самостоятелно,  
като си намира пътя сама.  Интелигентната 
навигационна система автоматично измерва 
вашата градина, изчислява най-късия възможен 
маршрут и започва косенето на успоредни ивици 
една след друга. Ако намери клон по пътя си, роботът 
автоматично коси около него. Той е толкова 
самостоятелен, че може сам да зарежда своята 
литиево-йонна акумулаторна батерия от зарядното 
устройство. Грижи се за вашата тревна площ, 
нарязвайки тревата на дребно като мулч. Може 
да се използва при всякакви атмосферни условия, 
обработва наклони до 35 %, безопасен е и е защитен 
срещу кражба с ПИН-код и алармена система.

оставете роботът да се погрижи за тревата, 
докато вие се занимавате с други неща! 

красива морава без усилия
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избор на косачка

за площ до 100м2 – ръчна косачка

лека и достъпна за всеки бюджет, тя има 

предимството, че работи безшумно. с ръчната 

косачка трябва да косите често, тъй като не е 

ефикасна при високи треви.   

за площ от 200 до 800м2 – електрическа косачка

тя е надеждна и икономична, стартира се 

веднага, поддържа се лесно и консумира малко 

електроенергия. в сравнение с моторната косачка тя е 

по-лека, по-маневрена и работи по-безшумно.  

за площ над 1000м2 – моторна косачка

тя е мощна и ефективна, с нея можете да косите 

бързо и без да се изморявате. може да бъде 

самоходна (достатъчно е само да я направлявате, без 

да я бутате) и несамоходна (задвижва се с бутане). 

за площ над 2000м2 – тракторна косачка

тя представлява малък трактор и е изключително 

удобна за работа и управление. тя е компактна, много 

мощна и маневрена и е подходяща за косене на 

особено големи площи. 

Основен параметър 

при избора на косачка 

е площта, която ще косите.

модел

препоръчителна  
площ на косене

 мощност/ 
двигател

корпус

ширина на косене

степени  
на косене

вместимост на коша

гаранция

реф.

Цена

предимство

      EPL 424

500 м2

двигател  rS 100, 
100см3

полипропилен

40 см

3-степенно 
централно

45л

2 години

670277

299 лв.

      BL 410

900 м2

двигател   
alpina rS 100, 100см3

стоманен

41 см

4-степенно 
централно

55л

5 години

933839

419 лв.

       MtD 51

2000 м2

двигател  MTD Thorx, 
123см3

стоманен

51 см

3-степенно колесно

-

5 години

934267

379 лв.

   M46

1000 м2

двигател  
Briggs&Stratton, 

125см3

стоманен

46 см

6-степенно 
централно

50л

5 години

937682

549 лв.
регулируема дръжка 
текстилен кош за по-
голяма маневреност

странично изхвърляне 
на окосената трева

корпус с 
антикорозионно 

покритие

1 2 3 4

несамоХодни

BL 410 MtD 51

EPL 424

площ на
косене до
900 м2

площ на
косене до
2000 м2

площ на
косене до
500 м2

ширина на
косене до

41 см

ширина на
косене до

51 см

ширина на
косене до

40 см

2 3

1

3

1
M46

площ на
косене до
1000 м2

ширина на
косене до

46 см

4

странично 
изхвърляне на 
окосената трева

1. бездимно двутактово масло 
1л, за моторни коси, верижни триони
ref. 891021      13,99лв.

2. четиритактово масло 
0,6л      ref. 891688      8,99лв.

3. контейнер за гориво
5л      ref. 891726      14,99лв.

2

При мулчирането тревата се нарязва на много фини частици и се разпръсква обратно върху окосената тревна площ като източник на ценни хранителни вещества. Предимства:
• Не е нужно да събирате окосената    трева.
• Наторявате моравата с естествени    материали.
• Предпазвате тревата от  
  пожълтяване през лятото.

функЦията мулчиране

сезонната поддръжка 
на косачката

1. Преди всяко косене проверявайте     нивото на маслото и горивото.2. Веднъж годишно изпразвайте маслото.3. Редовно почиствайте свещите,     въздушния филтър и корпуса на     косачката.
4. Редовно заточвайте ножа на  
   косачката и проверявайте дали     ножът и болтовете са добре  
   затегнати.
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Моторни косачки

модел

препоръчителна  
площ на косене

 мощност/двигател

корпус

ширина на косене

степени на косене

вместимост на коша

гаранция

реф.

Цена

предимство

      м115

2000 м2

двигател Briggs&Stratton 344см3

стоманен

77 см

6-степенно централно

200л

5 години

937684

3399 лв.

странично изхвърляне на тревата 
компактна и ергономична, лесна за 

управление

1

BL 510 SBQ

еS464tR

площ на
косене до
1300 м2

ширина на
косене до

51 см

3

1

599лв.

2. Bt 4046 tB

функция 
мулчиране

площ на
косене до
1000 м2

ширина на
косене до

46 см

площ на
косене до
700 м2

ширина на
косене до

44 см

Самоходните косачки се 

придвижват благодарение на 

задните си колела. Не е нужно 

да бутате косачката, а само да 

я направлявате. Така косенето 

не е толкова изморително и 

теглото на косачката се усеща в 

по-малка степен. Тези косачки са 

подходящи както за малки, така 

и за големи терени. 

самоХодни косачки

модел

препоръчителна  
площ на косене

 мощност/двигател

корпус

ширина на косене

гаранция

реф.

Цена

предимство

            GARDENiA 

2000 м2

двигател oHV, 163см3

стоманен

87 см

2 години

920364

1190 лв.

      M85

2000 м2

двигател Briggs&Stratton 625, 190см3

стоманен

87 см

5 години

928641

1599 лв.

подходяща за косене на 
висока трева

подходяща за косене на висока трева 
мощен двигател

1

палЦови

тракторна

2

модел

препоръчителна  
площ на косене

 мощност/двигател

корпус

ширина на косене

степени на косене

вместимост на коша

гаранция

реф.

Цена

предимство

      еS464tR

700 м2

двигател  ggP, 100см3

стоманен

44 см

5-степенно колесно

55л

2 години

627759

449 лв.

      Bt 4046 tB

1000 м2

двигател  Briggs&Stratton, 140см3

стоманен

46 см

5-степенно централно

60л

5 години

670279

599 лв.

      BL 510 SBQ

1300 м2

двигател  Briggs&Stratton

стоманен

51см

5-степенно централно

55л

5 години

920972

799 лв.
прозорче за следене на нивото  

на тревата в коша
задно или странично 

изхвърляне на окосената трева 
големи колела за лесна работа 

в неравни терени

1 2 3

самоХодни

площ на
косене до
2000 м2

ширина на
косене до

87 см

площ на
косене до
2000 м2

ширина на
косене до

87 см

GARDENiA 

м115

1

1

M852

площ на
косене до
2000 м2

ширина на
косене до

77 см
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модел

мощност

ширина на рязане

гаранция

реф.

Цена

предимство

      MiNitRiM

230 W

21 см

5 години

919543

39,99 лв.

   0735

250 W

25 см

5 години

881876

54,99 лв.

ARt 23 SL

280 W

23 см

5 години

935623

69,99 лв.

      RD Gt11

350 W

25 см

2 години

936258

29,99 лв.
ергономична 

дръжка
система за  

удобно окачане  
на инструмента  

1 2 3 4

модел

мощност

ширина на рязане

гаранция

реф.

Цена

предимство

       CoLiBRi iiS

25см3, 1 к.с.

41 см

5 години

887825

279 лв.

  tR 250J

25см3, 1 к.с.

38 см

5 години

901990

189 лв.
удобен за съхранение 

– с делим вал, 
полуавтоматична 

тримерна глава Tap N`go

автоматична 
тримерна 

глава Tap N`go, 
заоблен вал

1 2
модел

мощност

ширина на рязане

гаранция

реф.

Цена

предимство

      SMALLCUt 300

300 W

23 см

5 години

892688

79,99 лв.

      ARt 23 CoMBitRiM

400 W

23 см

5 години

850086

99,99 лв.

    EASiCUt 400

400 W

25 см

5 години

888436

129 лв.
автоматично подаване 

на кордата
завъртаща се на 90° 

режеща глава
уловител на кордата, 
допълнително колело

режеща глава

5 6 7

електрически

моторни
електрически

79,
99лв.

5. SMALLCUt 300

RD Gt11 MiNitRiM 0735 ARt 23 SL

ARt 23 
CoMBitRiM

tR 250J CoLiBRi iiS

EASiCUt 400

ширина  
на рязане

25 см

ширина  
на рязане

21 см

ширина  
на рязане

25 см

ширина  
на рязане

23 см

ширина  
на рязане

23 см
ширина  

на рязане
38 см

ширина  
на рязане

41 см

ширина  
на рязане

23 см

ширина  
на рязане

25 см

1 2 3 4

6

1 2

7

телескопична 
дръжка 
80–115см 

допълнителна 
касета с корда

телескопична 
дръжка 90-120см

автоматично 
подаване на кордата

За малки площи тример с мощност от 200W 
до 400W е напълно подходящ. 

За по-голяма градина, при по-гъсти треви и 
за по-интензивна работа изберете моторен 
тример.  Той е подходящ и ако източникът на 
електроенергия е труднодостъпен. 

как да изберете тример?
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Коси

електрически
EBC 011

Ширина 
на косене 

с корда
43 см

Ширина 
на косене 

с корда
42 см

Ширина 
на косене 

с диск
23 см

Ширина 
на косене 

с диск
23 см

249лв.

2. tB 26JD

модел

кубатура

мощност

ширина на косене с корда

ширина на косене с диск

гаранция 

реф.

Цена

предимство

     BC 520

50см3

1,5 kW 

43 см

23 см

2 години

919606

199 лв.

     tB 26JD

25см3

0,7 kW

43 см

23см

5 години

902001

249 лв.

      BF 25

25см3

0,7 kW

43 см

23 см

5 години

919477

299 лв.

     1033

33см3

1 kW

42 см

25,5 см

5 години

934269

369 лв.

      250B

25см3

0,7 kW

43 см

25 см

5 години

886427

439 лв.

     BC 433B

33см3

0,9 kW

43 см

20 см

5 години

888443

499 лв.

разглобяем 
прът за лесно 

транспортиране

разглобяем 
прът за лесно 

транспортиране

антивибрационна 
система за удобно 

ползване

ниски емисии на  
вредни газове 

нисък разход на гориво 
антивибрационна 

система

21 3 4 5 6

модел

мощност

ширина на косене с корда

ширина на косене с диск

гаранция 

реф.

Цена

EBC 01

1200W

42см

23 см

2 години

903309

129 лв.

моторните коси са 

идеални за обработване 

на големи площи, както и 

за рязане на високи треви 

и диви растения. при 

работа с тях е нужно да 

се оборудвате с антифон, 

очила и ръкавици. 

моторни

BC 520 BF 25 1033 250B BC 433B1 3 4 5 6

Ширина 
на косене 

с корда
43 см

Ширина 
на косене 

с корда
43 см

Ширина 
на косене 

с корда
42 см

Ширина 
на косене 

с корда
43 см

Ширина 
на косене 

с корда
43 см

Ширина 
на косене 

с диск
23 см

Ширина 
на косене 

с диск
23 см

Ширина 
на косене 

с диск
25,5 см

Ширина 
на косене 

с диск
25 см

Ширина 
на косене 

с диск
20 см

електрическо тяло
1000W, обща дължина 102см 
гаранция 5 години 
ref. 920389      199лв.

комплект 
антифон, 
ударозаЩитни 
очила и 
ръкавиЦи
ref. 873165      
12,99лв.

накрайник за трева
корда 3,5мм, диаметър  
на косене 36см
ref. 920394      139лв.

накрайник за Храсти
дължина на ножа 43см, 
стъпка на ножа 15мм, 
завъртане на 180° 
ref. 920396      159лв.

накрайник за клони
дължина на рязане 26см, SDS 
система за смяна на веригата 
ref. 920398      159лв.

комбиниран уред 
3 в 1 BoSCH 

лесно 
стартиране



акумулаторни ножиЦи

моторни

електрически

70 Храсторези

Подрязването на живия плет е много 
важно за неговия растеж и оформяне. 
Редовната резитба трябва да започне 
през втората година след засаждането на 
живия плет, а първата година се изрязват 
само най-избуялите клони. 
Най-добрите периоди за подрязване са 
април - май и септември – октомври. 
При резитбата е важно основата на 
живия плет да е по-широка  от горната 
част. Това позволява на всички растения 
да получават достатъчно светлина. 
Подрязването с електрически или 
моторен храсторез, особено на живи 
плетове с дължина над 5м, е много по-
лесно, прецизно, удобно и бързо, отколкото 
с обикновени ножици.

подрязване  на 
живия плет

RD Ht003 0740 AA AHS 450-16 EasyCut 42 7000Xt

дължина  
на сряза
46 см

дължина  
на сряза
52 см

дължина  
на сряза
45 см

дължина  
на сряза
42 см

дължина  
на сряза
70 см

1 2 3 4 5

модел

мощност

дължина на среза / 
стъпка на ножа

гаранция

реф.

Цена

предимство

     RD Ht003

450 W

46см / 16мм

2 години

912030

59,99 лв.

     0740 AA

450 W

52см / 14мм

5 години

937978

109 лв.

  EasyCut 42

400 W

42см / 34мм

5 години

919554

129 лв.

    7000Xt

700 W

70см / 16мм

5 години

875147

259 лв.

    AHS 450-16

420 W

45см / 16мм

5 години

902984

129 лв.
ножове от 

висококачествена 
неръждаема стомана

ергономична дръжка  
за лесно рязане

прозрачен предпазител за 
по-добра видимост 

предпазен превключвател

лек и  
ергономичен

1 2 4 53

модел

мощност

дължина на среза / 
стъпка на ножа

гаранция

реф.

Цена

предимство

SuperLite 4528

21,7см3

45см / 28мм

5 години

937683

399 лв.
антивибрационна 

система лесен старт SUPERLitE 4528

дължина  
на сряза
45 см

акумулаторна ножиЦа SkiL
4,8V, продължителност на работа 
на акумулатора до 40мин, време за 
зареждане 3ч, комплект с 2 ножа - 
за храсти и за трева  
гаранция 5 години  
ref. 881903      99,99лв.

ръкавиЦи 
синтетична кожа, длан 
и пръсти, усилени с гел, 
омекотяващ удари, маншет, 
пристегнат с велкро, могат 
да се перат в пералня 
ref. 626352      
24,99лв.

акумулаторна ножиЦа BoSCH
3,6V, литиево-йонен акумулатор, 
продължителност на работа на акумулатора 
до 50мин, време за зареждане 3,5ч, 
комплект с 2 ножа - за храсти и за трева  
гаранция 5 години   
ref. 881908      169лв.

антивибрационни
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Инструменти за рязане

1. градинска ножиЦа
диаметър на рязане 25мм, остриета с тефлоново 
покритие за по-добро проникване в дървото 
ref. 624184      24,99лв.

2. ножиЦа за клони 
дължина 48см, диаметър на рязане 35мм,  
гумен ограничител
ref. 624185      49,99лв.

3. ножиЦа за Храсти
дължина на острието 24,5см, дължина на 
дръжките 28см, остриета от кована закалена 
стомана, наклон на остриетата спрямо дръжките 
на 15° за по-удобна работа 
ref. 624188      79,99лв.

1. градинска ножиЦа FiSkARS
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      32,99лв.

акумулаторен трион BoSCH
литиево-йонна батерия 10,8V, диаметър 
на рязане със затворена ръкохватка 
60мм / без затворена ръкохватка 
80мм, от 30 до 190 сряза с едно 
зареждане на акумулатора, време за 
зареждане на акумулатора 3ч, тегло 1кг 
гаранция 5 години
ref.935756        199лв.

2. ножиЦа GARDENA CoMFoRt
диаметър на рязане 22мм, остриета 
с незалепващо покритие, 2 позиции 
за по-удобно и лесно рязане, 
заключване с една ръка
ref. 886594      47,99лв.

градински ръкавиЦи 
еластична безшевна подплата за по-голямо 
удобство при работа, гумирано покритие с 
набръчкан ефект, устойчиви на пробиване 
и срязване
ref. 626329      7,99лв.

3. ножиЦа за високи 
клони FiSkARS
макс. височина на рязане 3,5м, 
осигурява лесен достъп до короните 
на дърветата, регулираща се глава 
и лек режещ механизъм за бързо, 
лесно и безопасно рязане
ref. 157689      149лв.

4. ножиЦа за клони 
дължина 64см, диаметър на рязане 40мм, със зъбна 
предавка за удобна и ефикасна работа
ref. 624186      59,99лв.

5. ножиЦа за клони 
дължина 78см, диаметър на рязане 43мм, 
телескопични дръжки с 6 позиции от 78 до 103см, 
със зъбна предавка за удобна и ефикасна работа
ref. 624187      64,99лв.

нова гама режеЩи 
инструменти
с ергономични дръжки от 
еластомер за по-удобен захват

1

2

3
4

5

1

2

3

Кастрите 
без стълба!

Свалящата се затворена 
ръкохватка „A-Grip“ 

задържа клоните 
при рязането – не е 

необходима втора ръка



72 Помпи

поливане  на градината

отводняване  на мазе

наЗеМни ПоМПи
Практични, лeсни за употреба, с голям брой приложения. 
Могат да се свържат с резервоар за дъждовна вода, 
която да употребите за поливане. 

дренаЖни ПоМПи
Изборът на дренажна помпа зависи от следните критерии: 
• вида на водата за изпомпване (чиста или замърсена)
• количеството вода за изпомпване
• мястото, където се намира водата 
Всички дренажни 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. 
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модел

мощност

макс.дебит

макс.дълбочина  
на засмукване

макс.воден стълб

реф.

Цена

      LkM 60-1

370 W

2 400л/ч

8м

40м

934273

99,99 лв.

     3000/4JEt

600 W

3 100л/ч

7м

36м

895471

149 лв.

    LkJ/1301S

1300 W

4 900л/ч

8м

60м

934275

179 лв.

1 2 3

модел

мощност

макс.дебит

макс.дълбочина  
на потапяне

макс.воден стълб

реф.

Цена

      VMP/280

280 W

1 080л/ч

5м

70м

934280

89 лв.

     LkS-750P

750 W

13 980л/ч

7м

9м

934293

129 лв.

1 2 модел

мощност

макс.дебит

макс.дълбочина  
на потапяне

макс.воден стълб

реф.

Цена

     6000S

220 W

6 000л/ч

8м

5м

863722

109 лв.

      LkS-1000PW

1000 W

15 000л/ч

7м

12м

934292

169 лв.

1 2

3000/4JEt LkJ/1301S2 3

6000S LkS-1000PWLkS-750PVMP/280 1 221

два изхода
два 
изхода

Макс.
дълбочина 

на потапяне

5 м

Макс.
дълбочина 

на потапяне

7 м

Макс.
дълбочина 

на потапяне

8 м

Макс.
дълбочина 

на потапяне

7 м

Макс.
дълбочина 

на засмукване

7 м

Макс.
дълбочина 

на засмукване

8 м

Макс.воден 
стълб

70 м

Макс.воден 
стълб

9 м

Макс.воден 
стълб

5 м

Макс.воден 
стълб

12 м

Макс.воден 
стълб

36 м

Макс.воден 
стълб

48 м

• наземни помпи – за поливане 
на градината или за миене на 
терасата. 

• потопяеми помпи – за 
изпомпване на вода от кладенци 
и сондажи с малък диаметър и 
голяма дълбочина. Впоследствие 
водата може да се използва за 
поливане и миене.

• ДренаЖни помпи – за 
изпомпване на водата от 
наводнени мазета, гаражи, за 
източване на басейни.

• ХиДроФори – за захранване с 
вода на битова ВиК инсталация 
(пералня, тоалетна и др.), за 
поливане. 

видовете помпи и 
тяХната употреба

LkM 60-11

Макс.
дълбочина 

на засмукване

8 м

Макс.воден 
стълб

40 м



заХранване с вода за домашни нужди

моторни  помпи
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Помпи

изпомпване  на вода от кладенеЦ

ХидроФори
Позволяват да се увеличи 
налягането на водата в 
инсталацията. Могат да се 
свържат с вкопан резервоар 
за дъждовна вода и по 
този начин да захранват 
тоалетната, пералнята и др. 
Така можете да ограничите 
разхода на питейна вода. 

ПоТоПЯеМи ПоМПи
Идеални са за изпомпване на вода от тесни 
водоизточници като кладенци, сондажи и др. Тези 
помпи са студоустойчиви, работят сравнително 
безшумно и не се нуждаят от специална поддръжка. 

модел

мощност

макс.дебит

макс.дълбочина  
на потапяне

макс.воден стълб

реф.

Цена

    4/SkM 100

750 W

2 400л/ч

20м

60м

934296

359 лв.

      3/SkM 100

750 W

1 200л/ч

15м

47м

934307

349 лв.

    DWGm 

500 W

1 200л/ч

15м

50м

934305

319 лв.

1 2 3

модел

мощност

макс.дебит

макс.дълбочина  
на засмукване

макс.воден стълб

макс.налягане

обем на резервоара

реф.

Цена

      LkJ-800iA

800 W

3 600л/ч

8м

40м

2,8 бара

20л

935601

239 лв.

     3000/4

650 W

2 800л/ч

8м

40м

4 бара

24л

872732

349 лв.

    AJDm

750 W

3 600л/ч

15м

50м

2,8 бара

24л

934279

349 лв.

1 2 3

модел

мощност

макс.дебит

макс.дълбочина  
на засмукване

макс.воден стълб

реф.

Цена

      LtP50

5,5к.с.

30 000л/ч

7м

26м

864367

359 лв.

    9000/3

1,24к.с.

9 000л/ч

5м

25м

937674

399 лв.

1 2

3000/4 AJDm

4/SkM 100 DWGm 

2 3

1 2

ежектор за по-
голяма дълбочина 
на засмукване 

Комплект със 
смукателен маркуч, 
фитинги и филтър

Макс.
дълбочина 

на потапяне

20 м

Макс.
дълбочина 

на засмукване

8 м

Макс.
дълбочина 

на засмукване

15 м

Макс.
дълбочина 

на потапяне

15 м

Макс.воден 
стълб

60 м

диаметър

93 мм
диаметър

93 мм
диаметър

76 мм

Макс.воден 
стълб

40 м

Макс.воден 
стълб

50 м

Макс.воден 
стълб

50 м

3/SkM 1003

Макс.
дълбочина 

на потапяне

15м

Макс.воден 
стълб

57 м

малък 
диаметър - 

подходяща за 
тесни места

винтова,  
за по-

замърсени 
води

LkJ-800iA

LtP50 9000/3

1

1 2

Макс.
дълбочина 

на засмукване

8 м

Макс.воден 
стълб

40 м



Програматорът Гардена 
може да се свърже със сензор 
за дъжд или влажност на 
почвата - ако вали или ако 
почвата е достатъчно влажна, 
програматорът не стартира 
поливането.

74 Програмиране на поливането / маркучи
иноваЦия:
измервайте оБема на водата и 

оптимизирайте консумацията 

на вода в градината.

индикатор за разХод на вода GARDENA
следи едновременно консумацията на вода за деня, за 
годината, за цикъла на поливане и настоящия дебит в 
л/сек., може да бъде свързан директно за водния кран, 
за помпа или разпръсквач, помага за контролирано и 
регулирано поливане
ref. 902234

39,
99лв.

индикатор

Напояване спрямо изискванията на 
различните растения - поливате 

само колкото е необходимо

Предварително 
настроени програми 
за типични зони на 
приложение - трева, 
цветя, зеленчуци и др.

Лесна употреба - един 
бутон за всички функции

Програмите могат 
да се променят 
индивидуално

сензор за дъжд GARDENA
естествените валежи се вземат 
под внимание при автоматичното 
напояване - поливането не започва, 
ако вали, или спира, ако дъждът 
започне по време на напояване, 
оборудван с 5м кабел и тапа
ref. 886663      88,99лв.

маркуч GARDENA FLEX
20м, 1/2”, гъвкав, запазва формата 
си, Power grip профил за по-лесно 
закрепване на бързите връзки
ref. 865937      29,99лв.

маркуч GARDENA CLASSiC
30м, 1/2”, запазващ формата 
си и устойчив на налягане, 
гаранция 12 години
ref. 873746      49,99лв.

маркуч GARDENA SkiNtECH
25м, 3/4”, здрав и гъвкав, покритие 
SkinTech, предпазващо от усукване и 
пречупване, гаранция 12 години
ref. 894383      99,99лв.

програматор за поливане GARDENA
свързва се към крана и контролира автоматичното 
напояване на градината, програмирането на времето 
за поливане се задава чрез въртящ се бутон, могат 
да бъдат зададени до 3 цикъла на поливане дневно 
с продължителност от 1 до 180 минути, могат да 
се избират и желаните дни за поливане, работи с 
алкална батерия 9V (не е включена в комплекта), 
индикатор за изтощена батерия
ref. 937669      125лв.

маркучи

работа без 
усукване и 
образуване 
на възли



пистолети / разпръсквачи
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Поливане

макара с маркуч GARDENA
комплект с подсилен маркуч 20м, 1/2”, 
налягане 20 бара
ref. 873740

79,
99лв.

макара с маркуч 

разпръсквач GARDENA PoLo
осцилиращ, регулируема дължина  
и ширина на поливане, за площ  
до 220м2

ref. 894427      34,99лв.
разпръсквач GARDENA AQUAZUM 
осцилиращ, регулируема дължина и 
ширина на поливане, за площ до 250м2, 
плавно регулиране на разпръскването
ref. 863121       64,99лв.

пистолет за 
поливане  
GARDENа
регулиране на дебита, 
4 режима на пръскане: 
плътна, плоска и мека 
струя и мъгла
ref. 872739      24,99лв.

площ на
поливане 
220 м2

площ на
поливане 
250 м2

макара с  
маркуч AQUA
комплект с маркуч 10м, 
връзки и пистолет  
за поливане със  
7 вида струя
ref. 647497     
49,99лв.

количка за 
маркуч
за маркуч 45м 1/2”
ref. 889155      24,99лв.

количка за маркуч GARDENA
за маркуч 60м 1/2”, метал, с колела, 
телескопична дръжка
ref. 865723      145лв.

удобно 
теглене,  
лесно 
навиване




