
 

MULČOVACÍ KŮRA 
70 LITRŮ 

89,- 
Surovinou pro výrobu této mulčovací kůry je stromová kůra z jehličnatých stromů 

vybíraná pouze z dodávek dřevní kulatiny neošetřené chemicky proti škůdcům. Používá se 

k nastýlání v okrasných zahradách, kolem keřů, stromů, živých plotů, květinových záhonů 

i truhlíků, travních ploch i pěšin okrasných zahrad. Je využívaná ke krytí ploch na svazích i 

po výstavbách. 

Ceny s DPH 

 



 

 

ZEMINA PRO MUŠKÁTY 
40 LITRŮ 

 

84,90 
 

Zeminu pro muškáty používáme pro pěstování muškátů v květináčích, balkónových 

truhlících i kameninových korytech. Tato zemina je vyrobena z kvalitní tříděné rašeliny s 

přídavkem minerálních hnojiv a vápenaté složky. Zemina pro muškáty je vhodná pro 

pěstování muškátů, ale i ostatních balkónových květin s podobnými požadavky. 

 



 

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT “B“ 
UNIVERZÁLNÍ 

70 LITRŮ 

109,90 
Zahradnický substrát B univerzální dodá vašim rostlinám vše, co potřebují! je vyroben ze 

směsi kvalitních rašelin, minerálního kombinovaného hnojiva se stopovými prvky a jemně 

mletého dolomitického vápence. Je vhodný pro rostliny vyžadující vyšší zásobu živin. Substrát 

je vhodný pro pěstování zeleniny, stromů a keřů (s výjimkou kyselo milných rostlin), pro 

hrnkové květiny, trvalky a ostatní zahradní rostliny včetně okrasných trávníků. Pěstovat 

rostliny lze přímo v substrátu nebo po smíchání s původní zeminou v poměru 1:1. 

 



 

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT “A“ 
PRO VÝSEV, MNOŽENÍ A ŘÍZKOVÁNÍ 

70 LITRŮ 

139,- 
Substrát je vyráběn ze směsi rašelin, jemně mletého vápence a vícesložkového 

minerálního hnojiva Cererit. Zahradnický substrát A je vhodný pro hobby výsevy, 

balíčkovanou sadbu i pro plošné výsevy, vhodný je také pro rozvoj kořenů řízků rostlin a 

jiné způsoby množení rostlin. Substrát používáme jako hlavní pěstební prostředí 

vysévaných, řízkovaných i hříženích rostlin. Je vhodný pro zeleninu, zahradní rostliny, 

okrasné i ovocné dřeviny. 

 



 

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT “A“ 
PRO VÝSEV, MNOŽENÍ A ŘÍZKOVÁNÍ 

20 LITRŮ 

59,- 
 Substrát je vyráběn ze směsi rašelin, jemně mletého vápence a vícesložkového 

minerálního hnojiva Cererit. Zahradnický substrát A je vhodný pro hobby výsevy, 

balíčkovanou sadbu i pro plošné výsevy, vhodný je také pro rozvoj kořenů řízků rostlin a 

jiné způsoby množení rostlin. Substrát používáme jako hlavní pěstební prostředí 

vysévaných, řízkovaných i hříženích rostlin. Je vhodný pro zeleninu, zahradní rostliny, 

okrasné i ovocné dřeviny. 

 



 
CERERIT s guánem, podzim, 5kg 

225,- 

Orgamin Cererit s guánem podzimní je organominerální univerzální 

granulované hnojivo se stopovými prvky, určené k podzimní výživě 

okrasných i užitkových rostlin. Má komplexní využití v zahradě k přípravě 

rostlin na zimní období a tudíž přirozené ochraně proti vymrzání. 

 

 



 

POSYPOVÁ SŮL 
rozmrazovací 

10kg 

Posypová sůl je rozmrazovací prostředek k uvolňování 

ušlapaného a uježděného sněhu a námrazy z chodníků, 

komunikací a dopravních ploch při jejich zimní údržbě. 

115,- 
 

 



 
 

 

TEXTILIE 
Startex bílá 

3,2x5m 

88,- 

 

 

 



Textilie STARTEX k rychlení 

bílá 3,2x5m 
 

 

Netkaná textilie je vhodná k zakrývání 

zeleninových záhonů s cílem dosažení 

rychlejšího vzcházení a vývoje rostlin. Chrání 

před nepříznivými vlivy prostředí (mrazem, 

kroupami, větrem či extrémním slunečním 

svitem), před ptactvem, drobnou zvěří a 

dalšími škůdci rostlin. Je propustná pro vodu 

a vzduch, zároveň omezuje odpařování 

vody, umožňuje přímé zalévání a opakované 

použití. Je UV stabilizovaná. Použití: textilii 

pokládejte volně, aby nedošlo k omezení 

růstu vzcházejících rostlin, v období květu 

rostliny odkryjte a umožněte opylení. 

Gramáž: 19 g/m2 Výška: 3,2m, délka: 5m 
 

 

 

 



 
 

 

HRABLO NA SNÍH 
FISKARS 

 

 

670,- 
 

 

 



 

 

 

 

 

SEKERA ŠTÍPACÍ STŘEDNÍ 

FISKARS X17, 1800 gramů 

1688,- 
 

Pro střední špalky s průměrem okolo 20 cm. Vhodná pro 

štípání menšího množství čerstvého dřeva nebo na občasné 

používání. Zahnutý konec topůrka brání vyklouznutí z ruky. 

Lehké topůrko z kompozitního materiálu FiberComp™ 

snižuje únavu při práci. Dodává se s plastovým pouzdrem 

pro snadné přenášení a skladování. Náhrada za FIS122460. 

Specifikace sekery štípací střední FISKARS X17: 

Šířka: 210mm Délka: 652mm Výška: 38mm Hmotnost: 1800g 
 

 



NŮŽKY SINGLES 

FISKARS 

403,- 

 



Fiskars Nůžky zahradní SingleStep 
 

Nůžky na větve dvou čepelové, vhodné pro střih čerstvých větví až 

do průměru 20mm, horní čepel potažená kluznou vrstvou PTFE, 

vhodné pro praváky i leváky. 

 

Péče o zahradu vyžaduje časté stříhání čerstvých větví. 

Ergonomicky tvarované rukojeti nůžek Fiskars umožňuje pohodlné 

a rychlé stříhání. Rukojeť je vyrobena z velice pevného polyamidu, 

který je vyztužen skelnými vlákny. Kvalitní čepele jsou zhotoveny z 

kalené nerez oceli, přičemž horní čepel je potažena speciální 

kluznou vrstvou PTFE. Dokonalou bezpečnost zajišťuje snadno 

přístupný zámek čepelí. 

 

Klíčové vlastnosti 

Ergonomicky tvarované rukojeti 

Nože z kvalitní kalené nerez oceli 

Vhodné pro stříhání čerstvých větví 

Bezpečnostní zámek čepelí 

Horní čepel je potažena kluznou vrstvou pro snížení tření 

Pro praváky i leváky 

Otvor pro zápěstní řemínek 

Pro větve do průměru 22 mm 

Délka nůžek 208 mm 

 

 

 



 

HRABLO NA SNÍH 
plastové s násadou 

40x35cm 

40,- 

 



 

LOPATA AL UHELKA 
s násadou 

238,- 

 



 
 

 

 

 

KARTÁČ SILNIČNÍ 
35cm + NÁSADA 

295,- 
 

 



SUD NA DEŠŤOVOU VODU 

imitace dřeva, 120 litrů 

2925,- 
Vzhledem k nízké hmotnosti se snadno přenáší. Je vyroben z polyethylenu, není potřeba žádné zvláštní 

údržby. Materiál je UV stabilní, odolný povětrnostním vlivům, nízkým i vysokým teplotám, takže jej můžeme 

nechat venku po celý rok. Je věrnou imitací dřeva a je velmi pěkným designovým prvkem a doplňkem na 

dvorku, zahradě, terase, apod. 

 



OHRANIČENÍ ZÁHONŮ 

5-6X20X250cm 

189,- 
Miniplot z borovicové dřeviny - obrubníček záhonů ze 

dřeva, který vám může krásně ohradit vaše místo na 

zahradě. Využítí je jen na vaši fantazii. 

Materiál: Borovice 

Ošetření: Tlaková impregnace 

 



BEDÝNKA ZAHRADNÍ 
195x140x295mm 

261,- 
Dřevěná bedýnka malá. Dřevěné bedýnky jsou výborným 

pomocníkem pro ukládání drobných věcí a je tak skvělým 

pomocníkem ve Vaší domácnosti. Dřevo je přírodní materiál, který 

krásně voní a je šetrný k životnímu prostředí. Bedýnka je vyrobena 

z borovicového dřeva bez povrchové úpravy v různých barvách. 

Bedýnka disponuje certifikátem FSC. 

 


