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Podążaj za nami na drodze zrównoważonego: 

Zaangazowanie w zrownowazony rozwoj

PROJEKT ECO
Optymalizujemy projekty i wybie-

ramy najbardziej odpowiednie 
materiały w zale°no˛ci od zasto -

sowania i przeznaczenia produktu, 
nie zapominaj˝c o najl epszej opcji 

opakowania dla jego transportu.

1
Przeprojektowanie

TRWAŁE MATERIAŁY
Wierzymy, ° e plastik jest jednym

z najbardziej odpowiednich materiałów
zarówno ze wzgl˙ du na jego trwało˛ˆ, 
odporno˛ˆ i elasty czno˛ˆ jak i 100% 

mo°liw o˛ˆ r ecyklingu i łatwo˛ˆ pono w-
nego przetwarzania.

Trwalosc
2 ODNAWIANIE

Odnawianie
3

Dbamy o pochodzenie surow-
ców i nieustannie poszukujemy  

zrównowa° onych ˇr ódeł 
zaopatrzenia. Jednocze˛nie 

naszym priorytetem jest 
zgodno˛ˆ z najwy°szymi 

standardami ła˘cucha w arto˛ci.

W ramach koncepcji
produktu, unikamy opakowa˘ dopóki

nie jest to konieczne. Je° eli jednak 
jest to niezb˙ dne, to opracowujemy 

opakowanie nadaj˝ce si˙  do pono w-
nego u°y cia lub recyklingu. 

Ograniczenie&Ponowne 
wykorzystanie

PACKAGING5

Zaanga° owanie naszej marki dotyczy dzielenia 
si˙ wie dz˝ i zaofer owania wszystkich rodzajów

narz˙ dzi dla klientów indywidualnych, które 
pomog˝ w dro°y ˆ zr ównowa° one nawyki w 

codzienne °y cie. 

DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA4

ODPOWIEDZIALNE
 ROZWIĄZANIA

Pracujemy nad lini˝ pr oduktów 
odpowiedzialnych które b˙ d˝ nie tylk o 

funkcjonalne, ale tak° e b˙ d˝ ul egaˆ 
 biodegradacji i b˙ dzie istniała mo°li -

wo˛ˆ ich k ompostowania. 

Odzyskiwanie

6
Nasze rozwi˝zania s˝ zapr ojek-
towane do ponownego u°y cia w 
wielu sezonach i/lub z uwzgl˙ d-

nieniem recyklingu.

Odzyskiwanie
PRODUKTY WIELOKROT-

NEGO UŻYTKU7

Reedukacja

www.nortene.pl

W Nortene zrównoważony rozwój jest kluczem: z tego powodu przyj-
mujemy postawę szacunku wobec środowiska i pracujemy nad opty-

malizacją wszystkich zasobów w naszym łańcuchu wartości w ramach 
podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym. Przeds-

tawiamy nasze główne filary działania:

. .
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EXTRANET
.PL.         Tkana         siatka         cieniująca.         stopień         zacienienia         80%.         Idealne         rozwiązanie
na         osłanianie         działek,         przestrzeni         mieszkalnych,         placów         zabaw,         ogrodów,
boisk         lub         działek         budowlanych.         Łatwy         w         montażu         za         pomocą         kotwy
montażowej         kotwy         montażowej         Fixatex         (w         odstępach         50         cm).
.EN.         Woven         screen.         The         perfect         solution         to         fence         off         plots,         residential         areas,
playgrounds,         gardens,         sport         fields,         or         construction         sites.         Easy         to         install         with
Fixatex         (every         50         cm).

TEXANET
.PL.         Tkana         siatka         cieniująca         z         elastycznym         mocowaniem.         Dzięki         specjalnej
technice         tkania         oferuje         gustowne         rozwiązanie         na         zapewnienie         spokoju
naszej         prywatności.         Odporna         na         wiatr.         Łatwy         w         montażu         za         pomocą         kotw
montażowych         Bridfix         i         Fixatex         (w         odstępach         50         cm).
.EN.         Woven         screen         with         loops         for         easy         attachment;         wind-resistant.         The
special         texture         makes         this         product         a         high-quality         solution         for         your         privacy.
Easy         to         install         with         Bridfix         or         Fixatex         (every         50         cm).

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

174056 1,5 x 10 m 6 sztuk

174058 2 x 10 m 6 sztuk

170755 1,5 x 50 m 1 sztuk

170757 2 x 50 m 1 sztuk
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Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2012310 1 x 10 m 6 sztuk

2012311 1 x 10 m 6 sztuk

2012313 1,5 x 10 m 6 sztuk

2013595 1,5 x 10 6 sztuk

2012315 1,5 x 10 m 6 sztuk

2012314 1,5 x 10 m 6 sztuk

2012316 2 x 10 m 6 sztuk

2013596 2 x 10 m 6 sztuk

2012318 2 x 10 m 6 sztuk

2012317 2 x 10 m 6 sztuk

2012301 1 x 50 m 1 sztuka

2012304 1,5 x 50 m 1 sztuka

2013592 1,5 x 50 1 sztuka

2012306 1,5 x 50 m 1 sztuka

2012305 1,5 x 50 m 1 sztuka

2012307 2 x 50 m 1 sztuka

2013593 2 x 50 6 sztuk

2012309 2 x 50 m 1 sztuka

2012308 2 x 50 m 1 sztuka

Maty syntetyczne UZUPEŁNIENIE | 4
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SUPRATEX
         

         

.PL. Znakomit e  j  j  a  koś c  i   t k  an  a    s i a tk  a   c   i eniując a   .  T  k an  a   s  i a tk  a   c   i eniująca
zapewniająca 100% stopień zacienienia. Dzięki oczkom montażowym
umieszczonym wzdłuż górnych i dolnych obrzeży, łatwo ją zamontować na
płocie. Łatwa w montażu za pomocą kotw montażowych Fixcane i Fixatex
(w odstępach 50 cm).
.EN. Wove  n    s c  ree n   .    I  t     c  a   n    b    e     e  a si l y    s t  run  g    o    n       a       f e  nc  e    t h  an k  s    t  o      t h    e    h  o l e  s   a  t the 
top and bottom. Easy to install with Fixcane and Fixatex.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

174089 2 x 10 4 sztuki

2011873 1,5 x 5 m 4 sztuki + 44 Fixcane

170113 1,5 x 50 m 1 sztuka

170115 2 x 50 m 4 sztuki

TOTALTEX
         

         

.PL. Tkan  a    s i a tk  a    c  i eniując a   ,  s t  opie  ń    z  a cienien i a    9  5 %    .  W   ysoki e  j   j a  kości
siatka osłaniająca do zasłonienia ogrodu i tarasu. Łatwa w montażu za
pomocą kotwy montażowej Fixatex (w odstępach 50 cm).
.EN. Wove  n    s c  ree n   .    A       h  i gh-quali t y    s c  reenin  g    n   e   t  t  h   a  t   a  l low   s   y  o   u     t  o      h  i d  e    y  o ur 

garden or terrace. Easy to install with Fixatex (every 50 cm). The new
references have holes at the top and bottom and weight 130 g/m2.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2011853 1,5 x 10 m 4 sztuki

2011855 2 x 10 m 4 sztuki

2011861 1,5 x 10 m 4 sztuki

2011863 2 x 10 m 4 sztuki

2012323 1 x 5 m 9 sztuk

2012322 1 x 5 m 9 sztuk

2012324 1,5 x 10 m 4 sztuki

2012325 1,5 x 10 m 4 sztuki

2012326 2 x 10 m 4 sztuki

2012327 2 x 10 m 4 sztuki

2012320 1,5 x 50 m 1 sztuka

2018855 1,5 x 50 m 1 sztuka

2012321 2 x 50 m 1 sztuka

2018856 2 x 50 m 1 sztuka
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HAVANA
.PL.         Dekoracyjna         tkana         siatka         cieniująca,         stopień         zacienienia         85%.         Łatwa         do
założenia         przy         wykorzystaniu         miedzianych         oczek.         Łatwa         do         przymocowania
przy         pomocy         oczek         Snugger         +         Fixing         cord/Bridfix         (co         50cm).
.EN.         Woven,         decorative         privacy         screen.         Permeable         and         UV         treated.         Brass
eyelets         and         buttonholes         for         easy         installation.         Easy         to         put         upon         a         tension
wire         using         Snugger         +         Fixing         cord/Bridfix         placed         every         50         cm.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2005759 1 x 5 m 4 sztuk

2005758 1 x 5 m 4 sztuk

2007121 1,5 x 5 m 4 sztuk

2007120 1,5 x 5 m 4 sztuk

EVERLY
.PL.         Dekoracyjna,         nowoczesna         siatka         cieniująca         na         balkony         i         tarasy,         odporna
na         promieniowanie         UV,         wykonana         z         włókien         poliestrowych         powlekanych
warstwą         pcv.         Łatwe         do         montażu         i         demontażu         pry         użyciu         specjalnych
otworów.         Pokryte         warstwą         poliestrową         włókna         chronią         przed
promieniowaniem         UV.         Łatwa         do         przymocowania         przy         pomocy         oczek
Snugger         (co         50cm).
.EN.         Decorative,         modern-style         privacy         fence         for         balconies         and         terraces.         Easy
to         install         and         dismount,         thanks         to         eyelets         for         attachment.         PVC-encased
polyester         thread         with         UV         treatment.         Easy         to         put         upon         a         tension         wire         using
Snugger         placed         every         50         cm.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

174022 1 x 5 m 4 sztuk
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STYLIA
.PL.         Siatka         cieniująca         malowana         we         wzory         roślinne.         Wysokiej         jakości         nadruk
daje         bardzo         naturalne         wrażenie.         Pokryte         warstwą         poliestrową         włókna
chronią         przed         promieniowaniem         UV.         Łatwa         do         założenia         przy
wykorzystaniu         miedzianych         oczek.         Łatwa         do         przymocowania         przy         pomocy
oczek         Snugger         (co         50cm).
.EN.         Privacy         fence         with         plant         life         print         decoration.         High         quality         printing         for         a
very         natural         look.         Coated         polyester         structure         with         UV         treatment         and         brass
eyelets.         Easy         to         put         upon         a         tension         wire         using         Snugger         placed         every         50
cm.INSTALLATION         TIP:Place         1         fixing         accessory         in         each         eyelet.Units         per
model:1.00         x         5m         =         12         uFor         windy         areas         reduce         the         distance         to         strengthen
the         installation.It         is         recommended         to         fix         the         sightscreen         to         a         stake,         post         or
to         a         rigid         support         like         balcony         railing         or         rigid         mesh.

Ref. Produkt Wymiar Opakowanie

2011310 Stylia Bamboo 1 x 3 m 4 sztuk

2011311 Stylia Flower 1 x 3 m 4 sztuk

PRIVATEX
.PL.         Kora         palmowa         ze         sztucznego         tworzywa,         stopień         zacienienia         100%.
Osłona         łatwa         w         montażu         do         100%         zasłonienia         ogrodu,         tarasu         lub         balkonu.
Przymocuj         za         pomocą         produktu         FIXCANE         lub         BRIDFIX         o         tym         samym         kolorze!

.EN.         Synthetic         raffia         for         screening         purposes.         An         easy-to-install         screen         to         fully
cover         your         garden,         terrace         or         balcony.         Affix         it         with         Fixcane         or         Bridfix         of
matching         colour.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2011169 1 x 3 m 6 sztuk

2007577 1 x 3 m 6 sztuk

2011170 1,5 x 3 m 6 sztuk
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CAMPOVERT
         

         

.PL. Żywopł o  t   z    e     s z  tuczneg  o   t  w  orzyw a   ,  s t  opie  ń    z  a cienien i a    1  0   0    %       .  Z  a pewnia 

optymalną osłonę w ogrodach, wokół basenów i na tarasach. Łatwy do
mocowania, nie wymaga konserwacji, ogniotrwały i niepłowiejący.
Małoodporny na wiatr, nie gromadzi ku rzu i nie stanowi kryjówki dla
owadów. Zakończenia prętów metalowych są zawinięte dla uniknięcia aby
uniknąć obrażeń. Łatwy do przymocowania przy pomocy oczek Twister Fix
(co 50cm).
.EN. Artifici a  l   h  e dg e   .  P  r ovid e  s   o  p timu m     p  r ivac  y     i  n      a    l  l   k  i nd   s    o    f    g  a rdens,
swimming-pools and terraces. Easy and quick to install, it requires no
maintenance, and does not lose its colour, has low resistance to air, does not 

release dirt, no problem with insects. The ends of the wire strips are bent to 

avoid damage. Easy to put upon a tension wire using Twister Fix placed
every 50 cm.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

174165 1 x 3 m 4 sztuki

174166 1,5 x 3 m 4 sztuki

174167 2 x 3 m 2 sztuki

GREENWITCH
         

         

.PL. Żywopł o  t   z    e     s z  tuczneg  o   t  w  orzyw a   ,  s t  opie  ń    z  a cienien i a    9  0 %    .  L  i st k  i  w    
odcieniach zieleni i brązu dla odwzorowania naturalnego trawnika. Zagięte 

końcówki drutów. Łatwy do przymocowania przy pomocy oczek Twister Fix 

(co 50cm).
.EN. Artifici a  l   h  e dg e   .  L  e av e  s    i  n      t w    o    s h  ad e  s    o    f    g  r ee  n    a  n   d    b  r ow  n     t  o      r e  plicate
the look of branches. Wire ends bent back. Easy to put upon a tension wire
using Twister Fix placed every 50 cm.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2011884 1 x 3 m 4 sztuki

2011885 1,5 x 3 m 4 sztuki

2011886 2 x 3 m 4 sztuki
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FENCY WICK
.PL.         Sztuczna         mata         trzcinowa         o         90%         stopniu         zacienienia.         Syntetyczna         mata
z         wikliny         połączona         ocynkowanym         drutem         stalowym,         gwarantująca         dobrą
sztywność.         Piękny         wiklinowy         wzór,         mieszane         kolory         (od         ciemnobrązowego
do         jasnobeżowego).         Wydrążone         syntetyczne         trzpienie         sprawiają,         że         są
lekkie         i         łatwe         w         montażu.         Łatwa         do         przymocowania         przy         pomocy         oczek
Fixcane         (co         50cm).
.EN.         Synthetic         canisse,         natural         imitation         Inspired         by         natural         products.
Synthetic         wicker         canisse         assembled         with         galvanized         steel         wire.         Synthetic
hollow         rods         providing         lightness         for         ease         of         installation.         Wire         weave
guaranteeing         good         rigidity.         Long         lifespan,         maintenance         free,         anti-UV
treated.         Easy         to         put         upon         a         tension         wire         using         Fixcane         placed         every         30         cm.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2016049 1 x 3 m 4 sztuki

2016047 1 x 3 m 4 sztuki

2017125 1 x 3 m 4 sztuki

2016050 1,5 x 3 m 2 sztuki

2016048 1,5 x 3 m 2 sztuki

2017126 1,5 x 3 m 2 sztuki
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PLASTICANE
.PL.         Sztuczna         mata         trzcinowa         z         trzcin         o         profilu         półowalnym,         splecionych
sznurem         pa,         85%         zacienienia.         Nasz         cieszący         się         ogromną         popularnością
produkt         jest         łatwy         w         montażu         i         docinaniu.         Przymocujmy         produkt         zaciskami
FIXCANE         w         pionie         i         w         poziomie         co         30         cm.
.EN.         Simple         face.         A         popular         screening         product         that         is         easy         to         install         and         can
be         trimmed         to         size.         Affix         it         with         Fixcane         clips         every         30         cm         both         horizontally
and         vertically.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2012170 1 x 3 m 3 sztuki

2012166 1 x 3 m 3 sztuki

2012171 1,5 x 3 m 2 sztuki

2012167 1,5 x 3 m 2 sztuki

2012329 2 x 3 m 2 sztuki

2012189 2  x 3 m 2 sztuki

PLASTICANE OVAL
.PL.         Sztuczna         mata         trzcinowa         o         profilu         owalnym,         85%         zacienienia.         Nasz
cieszący         się         ogromną         popularnością         produkt         jest         łatwy         w         montażu         i
docinaniu.         Przymocujmy         produkt         zaciskami         FIXCANE         w         pionie         i         w         poziomie
co         30         cm.
.EN.         Double         face         plastic         cane.         A         popular         screening         product         that         is         easy         to
install         and         can         be         trimmed         to         size.         Affix         it         with         Fixcane         clips         every         30         cm
both         horizontally         and         vertically.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2012192 1 x 3 m 3 sztuki

2011988 1 x 3 m 3 sztuki

2012190 1 x 3 m 3 sztuki

2011890 1 x 3 m 3 sztuki

2012174 1,5 x 3 m 2 sztuki

2011989 1,5 x 3 m 2 sztuki

2012172 1,5 x 3 m 2 sztuki

2011891 1,5 x 3 m 2 sztuki

2012332 2 x 3 m 2 sztuki

2014978 2 x 3 m 3 sztuki

2012330 2 x 3 m 2 sztuki
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NATURCANE
.PL.         Ogrodzenie         trzcinowe         stwarzające         atmosferę         wybrzeża.         Tyczki         trzciny
łączone         drutem.         Łatwa         do         przymocowania         przy         pomocy         oczek
Fixcane/Twister         Fix         (co         50cm).
.EN.         Half         reeds.         Half         reeds         assembled         with         wire.         Easy         to         put         upon         a         tension
wire         using         Fixcane/Twister         Fix         placed         every         50         cm.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170990 1 x 5 m 5 sztuk

170991 1,5 x 5 m 5 sztuk

170992 2 x 5 m 5 sztuk
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REEDCANE 
.PL.         Ogrodzenie         trzcinowe         stwarzające         atmosferę         wybrzeża.         Łatwa         do
przymocowania         przy         pomocy         oczek         Fixcane/Twister         Fix         (co         50cm).
.EN.         Natural         reeds         assembled         with         wire.         Easy         to         put         upon         a         tension         wire
using         Fixcane/Twister         Fix         placed         every         50         cm.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019754 1 x 3 m 5 sztuk

2019755 1,5 x 3 m 5 sztuk

2019756 2 x 3 m 5 sztuk

NEW

BAMBOOCANE
.PL.         Naturalna         mata         bambusowa.         Idealne         dla         zapewnienia         prywatności         na
balkonach,         tarasach         i         w         ogrodach.         Bardzo         naturalne         i         dekoracyjne.         Może
być         również         stosowane         jako         ozdoba         w         domu.         Łatwa         do         przymocowania         przy
pomocy         oczek         Fixcane/Twister         Fix         (co         50cm).
.EN.         Natural         bamboo         privacy         fence.         Ideal         for         gardens         but         also         suitable         for
all         terraces         and         balconies.         Very         natural         finish,         decorative.         Also         ideal         for
indoor         decoration.         Easy         to         put         upon         a         tension         wire         using         Fixcane/Twister         Fix
placed         every         50         cm.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019751 1 x 3 m 4 sztuki

2019752 1,5 x 3 m 4 sztuki

NEW

Maty naturalneUZUPEŁNIENIE11 |



CUADRANET
.PL.         Siatka         ogrodzeniowa         z         tworzywa         sztucznego.         Idealna         na         balkony         i
tarasy,         do         ogrodów         i         wokół         basenów.         Bardzo         odporna,         łatwa         w         montażu,z
możliwością         docinania         na         wymiar.
.EN.         Square         mesh.         Ideal         for         balconies,         terraces,         swimming         pool         and         garden
fencing.         Highly         resistant         and         easy         to         install,         as         well         as         to         cut         and         tailor         to
your         requirements.         Meshes         with         bigger         mesh         size         are         practical         for
supporting         climbing         plants.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

2017331 0,5 x 25 m 5 x 5 mm 1 sztuka

2017218 1 x 25 m 5 x 5 mm 1 sztuka

2017332 1 x 25 m 5 x 5 mm 1 sztuka

2017222 1 x 25 m 10 x 10  mm 1 sztuka

2017333 1 x 25 m 10 x 10 mm 1 sztuka

2017226 1 x 25 m 20 x 20 mm 1 sztuka

2017334 1 x 25 m 20 x 20 mm 1 sztuka

SQUARE
.PL.         Siatka         ogrodzeniowa         z         tworzywa         sztucznego.         Idealna         na         balkony         i
tarasy,         do         ogrodów         i         wokół         basenów.         Bardzo         odporna,         łatwa         w         montażu,         z
możliwością         docinania         na         wymiar.
.EN.         Square         mesh.         Ideal         for         balconies,         terraces,         swimming         pool         and         garden
fencing.         Highly         resistant         and         easy         to         install,         as         well         as         to         cut         and         tailor         to
your         requirements.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

2009535 0,5 x 5 m 5 x 5 mm 16 sztuk

2012485 0,5 x 5 m 5 x 5 mm 16 sztuk

2008439 1 x 5 m 5 x 5mm 8 sztuk

2012487 1 x 5 m 5 x 5 mm 8 sztuk

2008434 0,5 x 5 m 10 x 10 mm 12 sztuk

2012490 0,5 x 5 m 10 x 10 mm 12 sztuk

2012489 0,5 x 5 m 10 x 10 mm 12 sztuk

2008436 1 x 5 m 10 x 10 mm 6 sztuk

2009534 1 x 5 m 10 x 10 mm 6 sztuk

2009533 1 x 5 m 10 x 10 mm 6 sztuk

2012491 0,5 x 5 m 20 x 20 mm 12 sztuk

2012493 0,5 x 5 m 20 x 20 mm 12 sztuk

2008440 1 x 5 m 20 x 20 mm 6 sztuk

2012495 1 x 5 m 20 x 20 mm 6 sztuk
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CLIMBANET
.PL.         Krata         prostokątna.         Idealna         na         balkony         i         tarasy         oraz         dla         roślin         pnących.

.EN.         Square         mesh.         Ideal         for         balconies         and         terraces         and         assisting         plant
growth.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

170609 1 x 25 m 46 x 44 mm 1 sztuk

170661 0,5 x 25 m 46 x 44 mm 1 sztuk

2000914 1 x 25 m 46 x 44 mm 1 sztuk

DOORNET
.PL.         Siatka         ogrodzeniowa         z         tworzywa         sztucznego.         Specjalna         osłona         na
bariery         i         bramy         ogrodowe.
.EN.         Plastic         mesh.         Special         square         structure         mesh         for         installing         in         railings         and
garden         gates.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

174681 0,5 x 5 m 32 x 28 mm 16 sztuk

170681 0,5 x 20 m 32 x 28 mm 1 sztuka

170682 1,0 x 20 m 32 x 28 mm 1 sztuka

ESA
.PL.         Bariery         plastikowe.         Siatka         z         oczkami         w         kształcie         rombu.         Idealna         na
klatki         do         drobiu,         balkony,         tarasy         i         do         ogrodzenia         ogrodów.         Odporna.         Łatwa
w         montażu,         z         możliwością         docinania         na         wymiar.
.EN.         Plastic         poultry         mesh.         Rhomboid         mesh,         ideal         for         poultry         enclosures.         Also
can         be         used         as         a         protective         garden         fence         for         balconies.         Highly         resistant         and
easy         to         install,         as         well         as         to         cut         and         tailor         to         your         requirements.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

2008948 1 x 50 m 15 x 15 mm 1 sztuka

2008949 1 x 50 m 15 x 15 mm 1 sztuka
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AVIMESH (BN-90)
.PL.         Plastikowa         kratka         ogrodowa.         Siatka         z         oczkami         w         kształcie         rombu.
Idealna         na         klatki         do         drobiu,         balkony,         tarasy         i         do         ogrodzenia         ogrodów.
Odporna.         Łatwa         w         montażu,         z         możliwością         docinania         na         wymiar.
.EN.         Plastic         poultry         mesh         .         Rhomboid         mesh,         ideal         for         poultry         enclosures.         Also
can         be         used         as         a         protective         garden         fence         for         balconies.         Highly         resistant         and
easy         to         install,         as         well         as         to         cut         and         tailor         to         your         requirements.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

2002421 0,9 x 25 m 15 x 15 mm 1 sztuka

2002422 0,9 x 25 m 15 x 15 mm 1 sztuka

POULTRY MESHES (B-92)

.PL.         Plastikowa         kratka         ogrodowa.         Siatka         z         oczkami         w         kształcie         rombu.
Idealna         na         klatki         do         drobiu,         balkony,         tarasy         i         do         ogrodzenia         ogrodów.
Odporna.         Łatwa         w         montażu,         z         możliwością         docinania         na         wymiar.
.EN.         Rhomboid         plastic         poultry         mesh.         Rhomboid         mesh,         ideal         for         poultry
enclosures.         Also         can         be         used         as         a         protective         garden         fence         for         balconies.
Highly         resistant         and         easy         to         install,         as         well         as         to         cut         and         tailor         to         your
requirements.

Ref. OczkoKolorWymiar Opakowanie

2004165 20 x 20 mm0,9 x 25 m 1 sztuka

2004166 20 x 20 mm0,9 x 25 m 1 sztuka
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AVINET 36
.PL.         Siatka         ogrodzeniowa         z         tworzywa         sztucznego.         łatwa         w         montażu.

.EN.         Lightweight         poultry         plastic         mesh.         Ideal         for         creating         chicken         cuttings,
cages,         and         other         garden         applications.         Easy         to         install,         very         durable,         light         and
sturdy.

Ref. Wymiar Oczko Kolor Opakowanie

174640 1 x 10 m 24 x 2 7 mm 9 sztuk

DECOMET
.PL.         Dekoracyjna         siatka         druciana.         Szczególne         zastosowanie         znajduje         w
budowie         parawanów         ogrodowych.         Galwanizowana         lub         pokryta         tworzywem
sztucznym         w         celu         zwiększenia         trwałości.
.EN.         Decorative         wire         mesh.         Specially         indicated         for         the         realization         of         fences,
the         separation         of         gardens.         Plasticized         finish.

Ref. Wymiar KolorOczko Nazwa Opakowanie

172560 0,6 x 10 m 100 x 75 x 2,2 mm Decomet 60 4 sztuki

NEW 2019968 1 x 10 m 100 x 75 x 2,2 mm Decomet 100 4 sztuki

172561 1 x 10 m 100 x 75 x 2,2 mm Decomet 100 4 sztuki

2017292 1,2 x 10 m 100 x 75 x 2,2 mm Decomet 120 4 sztuki

2017293 1,5 x 10 m 100 x 75 x 2,2 mm Decomet 150 4 sztuki

172661 1 x 25 m 100 x 75 x 2,2 mm Decomet 100 1 sztuka

172665 1,5 x 25 m 100 x 75 x 2,2 mm Decomet 150 1 sztuka
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GALVANEX
.PL.         Siatka         druciana         trzykrotnie         skręcana.         Siatka         w         formie         sześciokątów.
Galwanizowana         lub         pokryta         tworzywem         sztucznym.
.EN.         Triple         twist         wire         mesh.         Hexagonal         mesh         structured,         triple         twisted         wire
mesh         with         galvanized         finish.         Ideal         for         enclosuring         pets,         preparing         cages.

Ref. Wymiar KolorOczko Nazwa Opakowanie

172531 0,50 x 10 m 19 x 0,7 mm Galvanex 19 6 sztuk

172533 1 x 10 m 19 x 0,7 mm Galvanex 19 6 sztuk

272642 0,5 x 50 m 30 x 0,7 mm Galvanex 30 1 sztuka

272643 1 x 50 m 30 x 0,7 mm Galvanex 30 1 sztuka

172535 0,5 x 10 m 41 x 0,8 mm Galvanex 41 6 sztuk

172536 1 x 10 m 41 x 0,8 mm Galvanex 41 6 sztuk

GALVANEX PLAST
.PL.         Siatka         druciana         trzykrotnie         skręcana         z         powłoką         plastikową.         Siatka
druciana         3x         skręcana,         galwanizowana         z         oczkami         w         kształcie         sześciokątów,         z
powłoką         z         tworzywa         sztucznego.         Idealnie         nadaje         się         na         odgrodzenie
zwierząt         domowych         lub         budowę         klatek.
.EN.         Triple         twist         wire         mesh.         Triple-coiled         wire         netting         with         hexagonal         grids.
Galvanised         surface         covered         with         plastic.         An         ideal         solution         to         fence         off
animals         or         make         cages.

Ref. Wymiar KolorOczko Nazwa Opakowanie

172639 0,5 x 25 m 13 x 0,7 / 0,9 mm 1 sztuka

172635 1 x 25 m 13 x 0,7 / 0,9 mm 1 sztuka

172541 0,5 x 10 m 19 x 0,7 / 1 mm Galvane x Plast 19 1 sztuka

172655 1 x 25 m 30 x 0,8 / 1 mm Galvane x Plast 30 1 sztuka
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FENSANET 
.PL.         Siatka         metalowa         zgrzewana         punktowo.         Wykonana         z         surowców
pierwszej         klasy         z         powłoką         galwanizowaną.         Polecamy         do         prac
hobbistycznych,         budowlanych         i         ogrodowych.
.EN.         Electrowelded         wire         mesh.         Made         of         a         premium         material,         with         a
galvanised         surface.         Use         it         at         building         sites,         in         gardens,         or         in         DIY         projects.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Nazwa Opakowanie

172503 1 x 5 m 6,4 x 6,4 x 0,6 mm Fensanet 06 6 sztuk

172602 0,5 x 25 m 6,4 x 6,4 x 0,6 mm Fensanet 06 1 sztuka

172603 1 x 25 m 6,4 x 6,4 x 0,6 mm Fensanet 06 1 sztuka

172505 0,5 x 5 m 12,7 x 12,7 x 0,8 mm Fensanet 12 6 sztuk

172506 1 x 5 m 12,7 x 12,7 x 0,8 mm Fensanet 12 6 sztuk

172605 0,5 x 25 m 12,7 x 12,7 x 0,8 mm Fensanet 12 1 sztuka

172606 1 x 25 m 12,7 x 12,7 x 0,8 mm Fensanet 12 1 sztuka

272606 0,5 x 25 m 19 x 19 x 1 mm Fensanet 19 1 sztuka

272607 1 x 25 m 19 x 19 x 1 mm Fensanet 19 1 sztuka

172508 0,5 x 5 m 19 x 19 x 1,4 mm Fensanet 19 4 sztuki

172608 0,5 x 25 m 19 x 19 x 1,4 mm Fensanet 19 1 sztuka

172609 1 x 25 m 19 x 19 x 1,4 mm Fensanet 19 1 sztuka

172610 1 x 25 m 25,4 x 25,4 x 1,4  mm Fensanet 25 1 sztuka

FENSANET PLAST
.PL.         Siatka         metalowa         zgrzewana         punktowo         z         powłoką         plastikową.         Siatka
druciana         spawana         punktowo         z         surowców         pierwszej         klasy,         galwanizowana,         z
powłoką         z         tworzywa         sztucznego.         Polecamy         do         prac         hobbistycznych,
budowlanych         i         ogrodowych.
.EN.         Electrowelded         plasticized         wire         mesh.         A         spot-welded         wire         netting         made
of         premium         material.         Galvanised         surface         covered         with         plastic.         Use         it         at
building         sites,         in         gardens,         or         in         DIY         projects.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

172513 1 x 5 m 6,4 x 6,4 x 0,6/0,9 mm Fensanet Plast 06

172515 0,5 x 5 m 12,7 x 12,7 x 0,65/0,9 mm Fensanet Plast 12

NEW 2019964 0,5 x 5 m 12,7 x 12,7 x 0,65/0,9 mm Fensanet Plast 12

172616 1 x 25 m 12,7 x 12,7 x 0,65/0,9 mm Fensanet Plast 12

NEW 2019965 1 x 25 m 12,7 x 12,7 x 0,65/0,9 mm Fensanet Plast 12

172518 0,5 x 5 m 19 x 19 x 0,7/1,1 mm Fensanet Plast 19

NEW 2019966 0,5 x 5 m 19 x 19 x 0,7/1,1 mm Fensanet Plast 19

172618 0,5 x 25 m 19 x 19 x 0,7/1,1 mm Fensanet Plast 19

172619 1 x 25 m 19 x 19 x 0,7/1,1 mm Fensanet Plast 19

NEW 2019967 1 x 25 m 19 x 19 x 0,7/1,1 mm Fensanet Plast 19
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SNUGGER
.PL.         Łącznik         gumowy         do         montażu         siatek         cieniujących         z         otworami.         Łatwy         i
prosty         w         użyciu.         W         razie         potrzeby         przewlec         kilkakrotnie.
.EN.         Elastic         tie         for         installation         of         privacy         fences         with         eyelets.         Simple         and         fast
to         use.         If         necessary,         loop         it         on         the         fixing         head         several         times.

Ref. Produkt Wymiar Kolor Opakowanie

147143 20 Snugger 21 cm x ø 4 mm 10 sztuk

FIXING CORD
.PL.         Igła         i         sznurek         w         zestawie         do         mocowania         tkanych         siatek         cieniujących.
Mocowanie         tym         produktem         jest         estetyczne         i         bezpieczne.         Dyskretne
rozwiązanie         szczególnie         w         przypadku         balkonów!
.EN.         Needle         and         cord.         The         product         offers         aesthetically         pleasing         fixing         and
safe         installation.         A         discrete         solution,         especially         on         balconies.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2005760 25 m 12 sztuk

FIXATEX
.PL.         Klipsy         montażowe         do         tkanych         siatek         cieniujących.         Dyskretne         i
skuteczne.
.EN.         Fastening         clips         for         woven         privacy         fence.         Discreet         and         effective.

Ref. Produkt Wymiar Kolor Opakowanie

147121 20 Fixatex 2 x 2,5 cm 20 sztuk

2011896 20 Fixatex 2 x 2,5 cm 20 sztuk

2011895 20 Fixatex 2 x 2,5 cm 20 sztuk

147135 15 Fixatex Ø 4 cm 10 sztuk

147136 300 Fixatex Ø 4 cm 1 sztuka
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FIXCANE
.PL.         ŁĄcznik         do         trzciny.         Do         mocowania         osłon         z         trzciny.

.EN.         Ideal         solution         for         fixing         canes.

Ref. Poszczególne jednostki na Kolor Wymiar Opakowanie
NEW 2018786 26 Fixcane 1,5 x 3 x 14,5 cm 20 sztuk

147152 26 Fixcane 1,5 x 3 x 14,5 cm 20 sztuk

147150 26 Fixcane 1,5 x 3 x 14,5 cm 20 sztuk

2012164 26 Fixcane 1,5 x 3 x 14,5 cm 20 sztuk

2012165 26 Fixcane 1,5 x 3 x 14,5 cm 20 sztuk

2005832 26 Fixcane 1,5 x 3 x 14,5 cm 20 sztuk

BRIDFIX
.PL.         Może         być         docinany         na         wymiar.         Igényes         megoldás         nádak         rögzítéséhez.

.EN.         Ideal         for         fastening         fences.         An         ideal         prduct         to         affix         nets         and         grids.         Can         be
cut         to         size.

Ref. Produkt WymiarKolor Poszczególne jednostki na worek

147125 50 Bridfix ø 3,2 mm - 14 cm 20 torebek

2011893 50 Bridfix ø 3,2 mm - 14 cm 20 torebek

2011892 50 Bridfix ø 3,2 mm - 14 cm 20 torebek

2011894 50 Bridfix ø 3,2 mm - 14 cm 20 torebek

147128 50 Bridfix ø 4,8 mm - 19 cm 20 torebek

TWISTER KIT / TWISTER FIX
.PL.         Opaski         zaciskowe.         Szczypce         do         automatycznego         mocowania         ogrodzeń         i
ekranów.
.EN.         Automatic         binder.         Automatic         knotter         used         for         automatic         fastening         of
fences         and         screens.

Ref. Produkt Wymiar Opakowanie

147145 T. Kit: Tool+50 wire 160 mm 6 sztuk

147146 T.Fix:200 wire 160 mm 6 sztuk
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GALVA WIRE
.PL.         Drut         galwanizowany         w         wielu         rozmiarach.         Drut         galwanizowany         w         wielu
rozmiarach         do         rozmaitych         prac         ogrodowych.
.EN.         Galvanised         wire.         Galvanised         wire         in         several         sizes,         for         various         uses         in
gardens.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

172570 0,7 mm x 15 m 20 sztuk

172571 0,7 mm x 50 m 20 sztuk

172573 1 mm x 50 m 20 sztuk

172575 1,3 mm x 15 m 20 sztuk

172576 1,3 mm x 50 m 20 sztuk

172578 1,8 mm x 15 m 20 sztuk

172579 1,8 mm x 50 m 20 sztuk

172581 2,4 mm x 25 m 20 sztuk

172583 2,4 mm x 100 m 5 sztuk

PLAST WIRE
.PL.         Galwanizowany         drut         z         plastikową         powłoką.         Drut         wielofunkcyjny         do
różnych         prac.         Druty         o         mniejszej         średnicy         polecamy         do         prac         hobbistycznych,
a         grubsze         do         mocowania         i         do         siatek         ogrodowych.
.EN.         Plasticized         wire.         Wire         for         various         purposes         and         works.         The         thinner
versions         are         recommended         for         hobbyists,         while         the         thicker         ones         are         best         for
binding         or         wire         fences.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

172587 0,6/0,8 mm x 50 m 20 sztuk

172589 0,7/1,2 mm x 50 m 20 sztuk

172593 1,1/1,6 mm x 100 m 5 sztuk

172592 1,1/1,6 mm x 50 m 20 sztuk

NEW 2019970 1,2/2,4 mm x 25 m 20 sztuk

NEW 2019969 1,2/2,4 mm x 25 m 20 sztuk

172594 1,6/2,4 mm x 25 m 20 sztuk

172552 2/3 mm x 25 m 10 sztuk

NEW 2019971 2/3 mm x 25 m 10 sztuk

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

| 20



Panele dekoracyjneUZUPEŁNIENIE21 |

PANEL DECO ATHEA
.PL.         Ścianka         metalowa         z         fantazyjnym         wzorem.         Ścianka         metalowa         z
fantazyjnym         wzorem         do         zamontowania         w         podłożu         lub         na         ścianie.         Może
być         wykorzystana         jako         ścianka         działowa         lub         jako         podpórka         dla         pnączy.
Zestaw         montażowy         w         komplecie.
.EN.         Metal         panel,         with         decorative         patterns.         To         plant         in         the         ground         or         to         fix
on         a         wall.         Can         be         used         as         a         support         for         climbing         plants         or         to         delimit       a
space.         Fixing         kit         included.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2018793 0,60 x 1,50 m 4 sztuki
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DECO PANEL CACTUS 
.PL.         Ścianka         metalowa         z         fantazyjnym         wzorem.         Ścianka         metalowa         z
fantazyjnym         wzorem         do         zamontowania         w         podłożu         lub         na         ścianie.         Może
być         wykorzystana         jako         ścianka         działowa         lub         jako         podpórka         dla         pnączy.
Zestaw         montażowy         w         komplecie.
.EN.         Metal         panel,         with         decorative         patterns.         Metal         panel,         with         decorative
patterns.         To         plant         in         the         ground         or         to         fix         on         a         wall.         Can         be         used         as         a
support         for         climbing         plants         or         to         delimit         a         space.         Fixing         kit         included.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2018790 0,60 x 1,50 m 4 sztuki
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DECO PANEL PUPPY 
.PL.         Ścianka         metalowa         z         fantazyjnym         wzorem.         Ścianka         metalowa         z
fantazyjnym         wzorem         do         zamontowania         w         podłożu         lub         na         ścianie.         Może
być         wykorzystana         jako         ścianka         działowa         lub         jako         podpórka         dla         pnączy.
Zestaw         montażowy         w         komplecie.
.EN.         Metal         panel,         with         decorative         patterns.         Metal         panel,         with         decorative
patterns.         To         plant         in         the         ground         or         to         fix         on         a         wall.         Can         be         used         as         a
support         for         climbing         plants         or         to         delimit         a         space.         Fixing         kit         included.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2018791 0,60 x 1,50 m 4 sztuki
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DECO PANEL STONE
.PL.         Ścianka         metalowa         z         fantazyjnym         wzorem.         Ścianka         metalowa         z
fantazyjnym         wzorem         do         zamontowania         w         podłożu         lub         na         ścianie.         Może
być         wykorzystana         jako         ścianka         działowa         lub         jako         podpórka         dla         pnączy.
Zestaw         montażowy         w         komplecie.
.EN.         Metal         panel,         with         decorative         patterns.         Metal         panel,         with         decorative
patterns.         To         plant         in         the         ground         or         to         fix         on         a         wall.         Can         be         used         as         a
support         for         climbing         plants         or         to         delimit         a         space.         Fixing         kit         included.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2018792 0,60 x 1,50 m 4 sztuki
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DECORATION PANEL
.PL.         Metalowe         panele         z         motywami         ozdobnymi.         Możliwość         zastosowania
jako         podpora         dla         pnączy,         ale         sprawdza         się         jako         panel         oddzielający.         Do
zamontowania         na         ścianie         lub         w         ziemi         za         pomocą         specjalnego         elementu.
Zawiera         wymagany         zestaw.
.EN.         Metal         panels         with         decorative         motives.         It         serves         as         a         divider,         or         as         a
panel         for         plants         to         creep         on.         It         can         be         mounted         on         a         wall         or         on         the         ground
(with         a         separate         part         that         is         included         in         the         package).

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2012056 0,6 x 1,5 m 4 sztuki

2012057 0,6 x 1,5 m 4 sztuki

2012058 0,6 x 1,5 m 4 sztuki
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MOON
.PL.         Ścianka         dekoracyjna         .         Układając         prostokątne         ścianki         zgodnie         z         nową
koncepcją,         możesz         stworzyć         indywidualne         ogrodzenie,         łączyć         różne
kolory         lub         zmieniać         położenie         paneli         w         celu         zagospodarowania
przestrzeni         według         własnych         upodobań.
.EN.         Decorative         panel.         A         new         concept         of         square-shaped         panel         to
personalize         your         fence         by         combining         colors         or         changing         the         orientation         of
the         panels         to         create         unique         environments         and         to         your         liking.

Ref. Wymiar Grubość Kolor Opakowanie

2019488 1 x 1 m 5 mm 5 sztuk

2019489 1 x 1 m 5 mm 5 sztuk

2019490 1 x 1 m 5 mm 5 sztuk
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UZUPEŁNIENIE

NAUTIC
.PL.         Dekoracyjna         ścianka         działowa         .         Układając         prostokątne         ścianki
zgodnie         z         nową         koncepcją,         możesz         stworzyć         indywidualne         ogrodzenie,
łączyć         różne         kolory         lub         zmieniać         położenie         paneli         w         celu
zagospodarowania         przestrzeni         według         własnych         upodobań.
.EN.         Decorative         panel.         A         new         concept         of         square-shaped         panel         to
personalize         your         fence         by         combining         colors         or         changing         the         orientation         of
the         panels         to         create         unique         environments         and         to         your         liking.

Ref. Wymiar Grubość    Kolor Opakowanie

2019485 1 x 1 m 5 mm 5 sztuk

2019486 1 x 1 m 5 mm 5 sztuk

2019487 1 x 1 m 5 mm 5 sztuk
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MOSAIC
.PL.         Dekoracyjny         panel         wykonany         z         PP.         Panel         PP         o         naturalnym         wyglądzie         i
wzorze         mozaikowym,         z         możliwością         zastosowania         jako         panel
oddzielający         lub         panel         dla         pnączy.         Odporny         na         działania         atmosferyczne,
dyskretnie         harmonizuje         z         dekoracjami         zewnętrznymi         i         wewnętrznymi.
.EN.         Decorative         PP         panel.         A         mosaic-patterned         PP         panel         that         can         also         be
used         as         a         natural-looking         divider,         or         for         plants         to         creep         on.         It's
weather-resistant.         The         metallic         finish         discreetly         matches         both         indoor         and
outdoor         decoration.

Ref. Kolor Opakowanie

2011140 1 x 2 m 5 sztuk

2010478 1 x 2 m 5 sztuk

2010479 1 x 2 m 5 sztuk
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PRIVAT
.PL.         Panele         dekoracyjne.         Doskonałe         rozwiązanie         do         oznakowania
przestrzeni         zewnętrznych,         projektowania         mniejszych         pomieszczeń,
wyznaczania         lub         ich         zdobienia.         Łatwy         montaż.         Nie         gnije         i         nie         wymaga
konserwacji.         Gwarantuje         odporność         na         warunki         pogodowe         przez         długi
czas.
.EN.         Decorative         panels.         Panels         are         the         solution         for         marking         out,         enclosing
and         decorating         outdoor         spaces         in         a         simple         and         lasting         way.         Does         not         rot
or         require         painting.         Very         strong         and         guaranteed         for         a         long         life         exposed         to
the         weather.

Ref. Wymiar  Kolor Opakowanie

2015591 1 x 2 m 25 x 25 mm 5 sztuk

2015592 1 x 2 m 25 x 25 mm 5 sztuk
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CLASSIC
.PL.         Klasyczna         dekoracyjna         kratka         ogrodowa.         Ten         elegancki         i         ozdobny
panel         postawiony         poziomo         może         służyć         jako         przegroda         na         tarasie,
postawiony         pionowo         natomiast         jako         przegroda         w         ogrodzie.
Przymocowana         do         ściany         funkcjonuje         jako         elegancka         podpora         dla         pnączy
zdobiąca         nasz         dom.         Powierzchnia         nadaje         panelowi         wygląd         drewna.         Łatwo
się         go         montuje,         przewozi         (elastyczny),         piłuje,         mocuje         skrętami         wkrętami         i
gwoździami,         i         łatwo         się         go         czyści.
.EN.         Classic         decorative         panel.         We         recommend         this         clean         and         decorative
panel         horizontally         as         a         terrace         delimiter         and         vertically         as         a         separator         of
different         spaces.         Mounted         on         a         wall,         you         can         decorate         our         home         as         an
elegant         plant         runner.         Its         structured         surfacecreates         a         wooden         effect.         Easy
to         install         and         transport         (flexible),         sawn,         screwed,         nailed         and         washed.

Ref. Wymiar Grubość Kolor Oczko Opakowanie

179102 1 x 2 m 5 mm 64 x 64 mm 5 sztuk
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ALUPOST
.PL.         Aluminiowe         słupki         do         mocowania         paneli.

.EN.         Aluminium         posts         for         positioning         panels         as         a         screen         wall.         An
indispensable         accessory         to         decorative         panels                  (MOSAIC,         PRIVAT,         CLASSIC,
NAUTIC,         MOON).

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2010481 1,15 x 0,06 m 4 sztuki

2010482 1,15 x 0,06 m 4 sztuki

2010483 1,15 x 0,06 m 4 sztuki

2010485 2,15 x 0,06 m 4 sztuki

2010486 2,15 x 0,06 m 4 sztuki

2010487 2,15 x 0,06 m 4 sztuki

PROFIL H
.PL.         Kształtowniki         do         górnego         i         dolnego         montażu         paneli         mosaic.
.EN.         H         shaped         accessories         to         be         positioned         between         panels         and         posts.         An
indispensable         accessory         to         affix         and         stabilise         decorative         panels         (MOSAIC,
PRIVAT,         CLASSIC,         NAUTIC,         MOON).

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019980 97,5 cm 10 sztuk

2019981 97,5 cm 10 sztuk

2019982 97,5 cm 10 sztuk

PERFIX
.PL.         Elementy         łączące         do         montażu         kratek.         Części         montażowe         do
zmontowania         paneli         MOSAIC,         PRIVAT,         CLASSIC,         NAUTIC,         MOON.
.EN.         2         fixings         for         assembly         panel,         profile         and         post         without         any         tools.
Assemby         parts         for         MOSAIC,         PRIVAT,         CLASSIC,         NAUTIC         and         MOON         panels.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Opakowanie

2012865 2 Perfix 6 x 14 cm 10 sztuk

2012866 2 Perfix 6 x 14 cm 10 sztuk

2012867 2 Perfix 6 x 14 cm 10 sztuk
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BASFIX FLOOR / TERRA
.PL.         Płyta         do         mocowania         na         twardej/miękkiej         powierzchni.

.EN.         Hard         soil         /         loose         soil         anchor         plate.         Accessories         for         fixing         on         the         floor         or
ground.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Opakowanie

2010496 Basfi x Floor 10 x 10 x 12,5 cm 10 sztuk

2010497 Basfi x Terra 10 x 10 x 72,5 cm 10 sztuk

TAP BASFIX
.PL.         Nakładka         dla         basefix.         Jest         to         zewnętrzna         warstwa         mocowania         BASFIX,
nadająca         mocowaniu         bardziej         estetyczny         wygląd.         Łatwo         ją         założyć.
.EN.         Cover         for         Basfix.         Trim         cover         for         the         basfix         final         installation.         Easy         to
install         thanks         to         its         blocking         system.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Opakowanie

2013612 4 Tap Basfix 12,5 x 12,5 x 2 cm 10 sztuk

2013613 4 Tap Basfix 12,5 x 12,5 x 2 cm 10 sztuk

2013615 4 Tap Basfix 12,5 x 12,5 x 2 cm 10 sztuk

TAP ALUPOST
.PL.         Pokrywa         do         aluminiowego         alupost.         Łatwa         instalacja         dzięki         systemowi
blokowania.
.EN.         Lid         of         ALUPOST.         Cover         for         the         aluminium         post         ALUPOST.         Easy         to         install
thanks         to         its         blocking         system.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Opakowanie

2013906 2 Tap Alupost 6 x 6 x 2,1 cm 10 sztuk

2013919 2 Tap Alupost 6 x 6 x 2,1 cm 10 sztuk

2013921 2 Tap Alupost 6 x 6 x 2,1 cm 10 sztuk

WALLFIX
.PL.         Akcesoria         do         montażu         paneli         na         ścianie.         Akcesoria         do         montażu
wszystkich         naszych         paneli         na         ścianie.         Zawartość         pakietu:         4         tulejki
dystansowe,         4         klipsy         mocujące,         4         śruby         ze         stali         nierdzewnej         i         4         kołki.         Do
montażu         panelu         1x1         m         potrzebne         są         cztery         jednostki,         a         do         montażu         panelu
1x2         m         potrzeba         ośmiu         jednostek.
.EN.         Accessory         for         wall         panel         installation.         Accessory         for         wall         installation         of
our         entire         range         of         panels.         The         pack         contains:         4         spacers,         4         fixing         clips,       4
stainless         screws         and         4         plugs.It         is         necessary         4         units         for         the         installation         of       a
1x1m         panel         and         8         units         for         the         installation         of         a         1x2m         panel.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019491 4,2 x 1,7 x 2,3 cm 10 sztuk
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ABERDEEN 40mm
.PL.         Dekoracyjna         sztuczna         trawa         z         najnowszą         technologią.         Zielone         i
kasztanowe         barwy         i         kręcone         włókna         sprawiają,         że         jest         jeszcze         bardziej
naturalna.
.EN.         Artificial         grass         with         memory         effect.         Produced         with         a         concave
monofilament         fiber         with         an         inner         rib         which         provides         a         high         memory
capacity.         The         bicolor         yarn         of         high         resistance         achieves         an         highly         natural
appearance,         which         makes         it         difficult         to         differentiate         it         from         natural         grass.

Ref. Wymiar Wysokość Kolor Opakowanie

2014919 1 x 4 m 40 mm 1 rolka

2014920 2 x 4 m 40 mm 1 rolka

2014921 2 x 10 m 40 mm 1 rolka

2014922 2 x 20 m 40 mm 1 rolka

ABERDEEN 30mm
.PL.         Dekoracyjna         sztuczna         trawa         z         najnowszą         technologią.         Zielone         i
kasztanowe         barwy         i         kręcone         włókna         sprawiają,         że         jest         jeszcze         bardziej
naturalna.
.EN.         Artificial         grass         with         memory         effect.         Produced         with         a         concave
monofilament         fiber         with         an         inner         rib         which         provides         a         high         memory
capacity.         The         bicolor         yarn         of         high         resistance         achieves         an         highly         natural
appearance,         which         makes         it         difficult         to         differentiate         it         from         natural         grass.

Ref. Wymiar Wysokość Kolor Opakowanie

2014915 1 x 4 m 30 mm 1 rolka

2014917 2 x 10 m 30 mm 1 rolka
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ZURICH EVOLUTION 40mm
.PL.         Sztuczna         trawa         o         naturalnym         wyglądzie         z         wbudowaną         pamięcią.

.EN.         Natural-looking         artificial         grass         with         memory         blades.         Our         most         lifelike
artificial         grass.         Thanks         to         four         shades         of         green         and         brown,         it         guarantees         a
fresh         green         surface         in         your         home         in         any         season.         Does         not         flatten         thanks         to
memory         blades.

Ref. Wymiar Wysokość    Kolor Opakowanie 

2018168 1 x 4 m 40 mm 1 rolka

2018170 2 x 10 m 40 mm 1 rolka

2018171 2 x 20 m 40 mm 1 rolka

ZURICH EVOLUTION 30mm
.PL.         Sztuczna         trawa         o         naturalnym         wyglądzie         z         wbudowaną         pamięcią         .         To
nasza         najbardziej         realistyczna         sztuczna         trawa.         Dzięki         4         odcieniom         zieleni         i
brązu         zapewnia         przez         cały         rok         intensywną         i         świeżą         zieleń         w         Twoim         domu.
Sztuczna         trawa         dzięki         swej         pamięci         włókien         nie         pozostanie         przygnieciona.

.EN.                  Natural-looking         artificial         grass         with         memory         blades.         Our         most         lifelike
artificial         grass.         Thanks         to         four         shades         of         green         and         brown,         it         guarantees         a
fresh         green         surface         in         your         home         in         any         season.         Does         not         flatten         thanks         to
memory         blades.

Ref. Wymiar KolorWysokość Opakowanie

2018164 1 x 4 m 30 mm 1 rolka

2018166 2 x 10 m 30 mm 1 rolka

2018167 2 x 20 m 30 mm
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ESSEN
.PL.         Dekoracyjna         sztuczna         trawa         20         mm         z         wbudowaną         pamięcią.         Nasza
najbardziej         uniwersalna         sztuczna         trawa         zapewniająca         przez         cały         rok         świeżą
zieleń         w         ogrodzie         i         na         tarasie.         Sztuczna         trawa         dzięki         swej         pamięci         włókien
nie         pozostanie         przygnieciona.
.EN.         Decorative         artificial         grass         with         memory         blades,         20         mm.         Our         most
universal         artificial         grass.         Fresh         green         surface         in         your         garden         or         on         your
terrace,         in         all         seasons.         Does         not         flatten         thanks         to         memory         blades.

Ref. Wymiar Wysokość Kolor

2018160 1 x 4 m 20 mm

2018161 2 x 4 m 20 mm

2018162 2 x 10 m 20 mm

2018163 2 x 20 20 mm

Opakowanie 

1 rolka

1 rolka

1 rolka

1 rolka

LUBECK PRO 15mm
.PL.         Trawa         syntetyczna,         wys.         15         mm         .         Trawa         jest         wyższa         niż         tradycyjna 
syntetyczna         murawa,         za         to         jest         przyjemniejsza         w         dotyku         i         bardziej         gęsta. 
Polecana         na         balkony,         tarasy,         wystawy         i         targi.
.EN.         15         mm         high         carpet         grass.         A         greater         height         in         the         traditional         carpet         grass 
to         give         it         a         greater         comfort         and         more         density.         Recommended         for         installation
o  n       balconies,         terraces,         exhibitions         and         fairs.

Ref. Wymiar Wysokość Kolor Opakowanie
2019494 1,00 x 25 m 15 mm 1 rolka

2019495 2,00 x 5 m 15 mm 1 rolka

Sztuczna trawaUZUPEŁNIENIE35 |

LUBECK
.PL.         Sztuczna         trawa         na         taras         i         na         balkon.         Naszą         sztuczną         trawę         o         najbardziej
intensywnym         zielonym         kolorze         polecamy         jeszcze         jako         podkład         ochronny
pod         baseny         plastikowe,         lub         jako         podłoże         na         targach         i         imprezach.         Odporna         i
łatwa         w         czyszczeniu.
.EN.         Artificial         carpet         for         landscaping.         Our         greenest         artificial         grass         is
recommended         as         a         protective         layer         under         plastic         pools,         and         also         for
exhibitions         and         events.         It's         durable         and         easy         to         clean.

Ref. Wymiar Wysokość    Kolor Opakowanie

330008 1 x 5 m 7 mm 1 rolka

330009 2 x 5 m 7 mm 1 rolka
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Akcesoria do sztucznej trawyUZUPEŁNIENIE

GLUE
.PL.         Specjalny         klej         do         sztucznej         trawy.         Szybko         schnący         i         bardzo         mocny         klej
do         perfekcyjnego         mocowania         naszych         sztucznych         traw.
.EN.         Connector         strip         adhesive.         This         fast-drying         and         very         strong         glue         is         perfect
to         install         our         artificial         grass.

Ref. Pojemność Kolor Opakowanie

2010500 1 kg 6 sztuk

330007 0,6 kg 12 sztuk

FIXSOL
.PL.         10         małych         szpilek         montażowych.         Za         jego         pomocą         sztuczną         trawę
można         solidnie         przykleić         do         podłoża.
.EN.         10         connector         clips.         It         can         be         used         to         firmly         affix         artificial         grass         to         the
ground.

Ref. Poszczególne jednostki na worek Wymiar Kolor Opakowanie

2007291 10 Fixsol 17 x 3,5 cm 24 sztuk

TAPEFIX
.PL.         Samoprzylepna         taśma         klejąca         do         szybkiego         układania         rolek         sztucznej
trawy.
.EN.         Self-adhesive         strip         for         rapid         joining.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2010498 0,15 x 5 m 10 sztuk

BAND
.PL.         Taśma         łączeniowa         do         układania         rolek         sztucznej         trawy.
.EN.         Connector         strip         for         joining         pieces         of         turf.         Polypropylene         fabric         with
waterproof         support         layer.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

NEW 2019596 0,3 x 10 m 5 sztuk
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| 38Żagle i Siatki zacieniające UZUPEŁNIENIE

SUNNET KIT
POLYESTER

.PL.         Żagiel         przeciwsłoneczny.         Posiada         wzmocnione         brzegi         i         nierdzewne
pierścienie         w         narożnikach.         Łatwy         w         montażu.         Zaleca         się         aby         był         naciągnięty
i         lekko         pochylony,         aby         zapobiec         zatrzymywaniu         się         wody         i         gromadzeniu
opadających         liści         drzew.
.EN.         Waterproof         shading         sail.         Sail         shade.         Strengthened         sides         and         rust-proof
rings         at         each         corner.         Quick         to         install,         it         is         advisable         to         keep         it         taut         and
slightly         tilted         in         order         to         prevent         a         build-up         of         water         and         leaves         on         the         top.

Ref. Typ Wymiar Kolor Opakowanie

2012349 Trójkąt 3,6 x 3,6 x 3,6 m 6 sztuk

2012350 Trójkąt 3,6 x 3,6 x 3,6 m 6 sztuk

2012352 Trójkąt 3,6 x 3,6 x 3,6 m 6 sztuk

2012353 Trójkąt 5 x 5 x 5 m 4 sztuki

2012354 Kwadrat 3,6 x 3,6 m 6 sztuk

2012355 Kwadrat 3,6 x 3,6 m 6 sztuk

SUNNET KIT
.PL.         Tkana         siatka         cieniująca.         Łatwy         montaż         zapewniają         wzmocnione         brzegi,
nierdzewne         stalowe         pierścienie         i         sznurek         w         narożnikach.
.EN.         Shade         net         hanging         kit.         Shade         net         hanging         Kit         comprising         side-reinforced
woven         net,         stainless         steel         rings         and         cord         at         each         corner         for         hanging.         For
windy         areas.         It         helps         reduce         the         temperature         between         6         and         9         degrees.

Ref. Typ Wymiar Kolor Opakowanie

2012344 Trójkąt 3 x 3 x 3 m 6 sztuk

2012347 Kwadrat 3,6 x 3,6 m 6 sztuk

2012346 Kwadrat 3,6 x 3,6 m 6 sztuk

SUN-NET
.PL.         Siatka         zacieniająca.         Bardzo         lekka         i         wytrzymała.

.EN.         Shading         net         for         pergolas         and         fences.         Very         light         and         strong.

Ref. Kolor Wymiar Opakowanie

174042 3 x 4 m 10 sztuk

174043 3 x 4 m 10 sztuk

174046 4 x 5 m 6 sztuk

174047 4 x 5 m 6 sztuk

174041 3 x 4 m 10 sztuk

174044 4 x 5 m 6 sztuk
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COVERTOP Stoły 
.PL.         Osłona         mebli         ogrodowychh.         Pokrowiec,         który         polecamy         do         stołów
ogrodowych         o         kształcie         prostokątnym,         okrągłym         lub         owalnym,         i         do         krzeseł
należących         do         zestawu.         Chroni         meble         przed         niekorzystnym         oddziaływaniem
czynników         atmosferycznych         i         zabrudzeniem!         Dzięki         sznurkom         u         dołu         łatwo
go         przymocować.
.EN.         Outdoor         furniture         cover.         It         protects         your         furniture         from         adverse         weather
and         dirt.         Easy         to         affix         with         the         string         at         the         bottom.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Opakowanie

2013602 Stół owalny 125 x 125 x h.70 cm 6 sztuk

2013601 Stół owalny 230 x 130 x h.70 cm 6 sztuk

2013598 Stół prostokątny 205 x 105 x h.70 cm 6 sztuk

2013599 Stół prostokątny + 4 krzesło 225 x 145 x h.90 cm 6 sztuk

2013600 Stół prostokątny + 8 krzesło 325 x 205 x h.90 cm 6 sztuk

COVERTOP Sofa
.PL.         Osłona         mebli         ogrodowych.         Pokrowiec         na         fotele         i         sofy         ogrodowe.         Chroni
meble         przed         niekorzystnym         oddziaływaniem         czynników         atmosferycznych         i
przed         brudem!         Dzięki         sznurkom         u         dołu         łatwo         go         przymocować.
.EN.         Outdoor         furniture         cover.         It         protects         your         furniture         from         adverse         weather
and         dirt.         Easy         to         affix         with         the         string         at         the         bottom.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Opakowanie

2013609 Sofa 1 miejsce 95 x 95 x h.70 cm 6 sztuk

2013610 Sofa 2 miejsce 140 x 85 x h.70 cm 6 sztuk

2013611 Sofa 3 miejsce 230 x 100 x h.70 cm 6 sztuk
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COVERTOP Niskie krzesło
.PL.         Osłona         mebli         ogrodowych.         Pokrowiec         na         leżak         ogrodowy.         Chroni         meble
przed         niekorzystnym         oddziaływaniem         czynników         atmosferycznych!         Dzięki
sznurkom         u         dołu         łatwo         go         przymocować.
.EN.         Outdoor         furniture         covers.         It         protects         your         furniture         from         adverse
weather         and         dirt.         Easy         to         affix         with         the         string         at         the         bottom.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2013603 200 x 80 x h.40 cm 6 sztuk

COVERTOP Krzesła
.PL.         Osłona         mebli         ogrodowych.         Pokrowiec         na         sztaplowane         krzesła
ogrodowe.         Chroni         meble         przed         niekorzystnym         oddziaływaniem         czynników
atmosferycznych!         Dzięki         sznurkom         u         dołu         łatwo         go         przymocować.
.EN.         Outdoor         furniture         cover.         It         protects         your         furniture         from         adverse         weather
and         dirt.         Easy         to         affix         with         the         string         at         the         bottom.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Opakowanie

2013597 Krzesło 70 x 70 x h.110 cm 6 sztuk



MoskitieryUZUPEŁNIENIE

SPIKE BIRD
.PL.         Kolce         na         ptaki.         Wykonane         ze         stali         nierdzewnej.

.EN.         Pigeon         repellent.         Stainless         steel         metal         claws.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2007045 1,00 m 12 unités

2007046 5,00 m 6 unités

MOSQUITO NET
.PL.         Moskitiera         z         tworzywa         sztucznego.         Mocna         i         łatwa         w         montażu.

.EN.         Plastic         mosquito         netting.         Weather         proof         and         easy         to         fix         plastic         netting.
Circular         eye-shaped         structure.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

82640320 RO- 100 1 x 50 m 1,5 x 1,5 mm 1 sztuka

82640302 RO- 100 1 x 50 m 1,5 x 1,5 mm 1 sztuka

82760320 RO- 120 1,2 x 50 m 1,5 x 1,5 mm 1 sztuka

82760302 RO- 120 1,2 x 50 m 1,5 x 1,5 mm 1 sztuka

82760309 RO- 120 1,2 x 50 m 1,5 x 1,5 mm 1 sztuka

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

42 | 

11 cm

15,5 cm

3,5 cm



Moskitiery UZUPEŁNIENIE

ALUNET
.PL.         Moskitiera         aluminiowa.         NIe         przepuszcza         owadów,         przepuszcza         tylko
światło         i         powierze.         Mocna         i         wytrzymała.
.EN.         Aluminium         mosquito         netting.         Ideal         for         preventing         insects         entering
without         impairing         visibility         or         air         circulation.         Sturdy         and         durable.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

174560 1 x 2,5 m 1,4 x 1,8 mm 9 sztuk

174562 1,2 x 2,5 m 1,4 x 1,8 mm 9 sztuk

170560 1 x 30 m 1,4 x 1,8 mm 1 sztuka

170562 1,2 x 30 m 1,4 x 1,8 mm 1 sztuka

FIBERNET
.PL.         Moskitiera         fg         z         włókna         szklanego.         Wytrzymała         i         łatwa         w         montażu.
Wykonana         z         nici         szklanych,         pokryta         PVC.
.EN.         Fiberglass         mosquito         netting.         Sturdy         and         easy         to         install.Made         of
fiberglass         and         covered         with         PVC.

Ref. Nazwa Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

2019068 Fiber. 100 1 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

2019067 Fiber. 100 1 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

371605 Fiber. 100 1 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

2019066 Fiber. 100 1 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

2019071 Fiber. 120 1,2 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

2019070 Fiber. 120 1,2 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

371615 Fiber. 120 1,2 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

2019069 Fiber. 120 1,2 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

371622 Fiber. 150 1,5 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

2019073 Fiber. 150 1,5 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

371625 Fiber. 150 1,5 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki

2019072 Fiber. 150 1,5 x 30 m 1,4 x 1,6 mm 4 sztuki
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Kratki DEKORACJE

ATHEA TRELLIS
.PL.         Dekoracyjny         panel         do         roslin.         Do         ogrodów         w         klasycznym         i         eleganckim
stylu,         połączenie         panela,         kratki         i         bordera         z         kolekcji         "Athea",         zapewnia
piękną         harmonię.
.EN.         A         large         trellis,         with         decorative         leaves.         For         classic         and         elegant         style
gardens,         coordinate         panel,         trellis         and         border         from         the         "Athea"         collection,         for
a         beautiful         harmony.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie (sztuki)

2019468 0,34 x 1,20 m 6 units
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NEW

CACTUS TRELLIS
.PL.         Dekoracyjny         panel         do         roslin.         Do         ogrodów         w         klasycznym         i         eleganckim
stylu,         połączenie         panela,         kratki         i         bordera         z         kolekcji         "Cactus",         zapewnia
piękną         harmonię.
.EN.         A         trellis         to         plant,         for         a         very         spiky         decor         .         For         gardens         with         a         classic         and
elegant         style,         combine         panel,         trellis         and         border         from         the         "Cactus"         collection,
for         a         beautiful         harmony.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie (sztuki)

2019465 0,34 x 1,20 m 6 units

NEW
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Kratki DEKORACJE

PUPPY TRELLIS
.PL   Dekoracyjny panel do roślin. .         

         

Do ogrodów w klasycznym i eleganckim stylu, połączenie panela, kratki i 
bordera z kolekcji "Puppy", zapewnia piękną harmonię. 
.EN. A trellis to plant, full of flower fantasy!. For classic and elegant style
gardens, combine panel, trellis and border from the "Puppy" collection, for a  
beautiful harmony.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie (sztuki)

2019466 0,34 x 1,20 m 6 units

STONE TRELLIS
.PL.         Dekoracyjny         panel         do         roslin.         Do         ogrodów         w         klasycznym         i         eleganckim
stylu,         połączenie         panela,         kratki         i         bordera         z         kolekcji         "Stone",         zapewnia
piękną         harmonię.
.EN.         A         trellis         to         plant,         inspired         by         the         cairn,         a         beautiful         interweaving         of
stones         surmounted         on         top         of         each         other.         For         gardens         with         a         classic         and
elegant         style,         combine         panel,         trellis         and         border         from         the         "Stone"         collection,
for         a         beautiful         harmony.
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Kratki DEKORACJE

TRELLIFLEX
.PL.         Kratka         ogrodowa         z         tworzywa         sztucznego.         W         komplecie         zestaw         do
montażu.
.EN.         Plastic         trellis.         Plastic         trellis         with         natural         effect         for         separation         or
supporting         your         plants         to         climb         up.         Expandable.         Installation         kit         included.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

170104 0,5 x 1,5 m 22 x 6 mm 12 sztuk

170204 0,5 x 1,5 m 22 x 6 mm 12 sztuk

170106 1 x 2 m 22 x 6 mm 10 sztuk

170206 1 x 2 m 22 x 6 mm 10 sztuk

TRELLIWOOD
.PL.         Rozsuwana,         drewniana         kratka         ogrodowa         do         dekoracji         ściany         lub         jako
podpórka         dla         roślin         w         altanie.         Rozsuwana,         drewniana         kratka         ogrodowa
posiada         certyfikat         FSC®.         Zainstalowana         na         ścianie         jest         świetną         dekoracją
lub         podpórką         dla         pnących         roślin.
.EN.         Extendable         wooden         trellis,         to         decorate         a         wall         or         trellis         plants.         Ideal         to
fix         on         a         wall         to         decorate         or         to         tutor         plants.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

2019458 0,5 x 1,5 m 18 x 6 mm 12 sztuk

2019459 0,5 x 1,5 m 18 x 6 mm 12 sztuk

2019461 1 x 2 m 25 x 7 mm 10 sztuk

2019462 1 x 2 m 25 x 7 mm 10 sztuk

WILLOW TRELLIS
.PL.         Wiklinowa         kratka         ażurowa         pleciona,         rozszerzalna.
.EN.         Wicker         trellis.         Wicker         trellis         for         separation         or         supporting         your         plants         to
climb         up.         Expandable.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170261 0,5 x 1,5 m 6 sztuk

170262 1 x 2 m 6 sztuk
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WICK TRELLIS
.PL.         Krata         ażurowa         z         wikliny.         Można         go         rozciągnąć         w         bardzo         szeroki         lub
wąski         kształt         rombu.         Dostępne         tylko         w         mieszanym         displayu.
.EN.         Braided         nuns         made         of         natural         commas.         Natural         stripped         wicker         trellis.
Can         be         extended         into         very         sharp         lozenge         shapes.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2014452 0,50 x 1,50 m 8 sztuk

2014453 1 x 2 m 8 sztuk



Kratki DEKORACJE

WILLGREEN 
.PL.         Krata         ażurowa         ze         sztucznymi         liśćmi.         Do         osłony         scian         i         balkonów         lub
budowania         przegrody         w         pomieszczeniach.         Bardzo         praktyczna,
natychmiatowy         efekt.
.EN.         Extendable         natural         woven         willow         trellis         with         polyethylene         leaves.
Extendable         natural         wicker         trellis,         covered         with         green         polyethylene         leaves,
to         instantly         decorate         a         wall         or         balcony         or         create         a         separation.         Secured         to         a
balcony,         this         trellis         will         be         act         as         a         privacy         screen         and         at         the         same         time
provide         a         green         touch.         A         product         that         is         very         easy         to         put         in         place         for         an
instant         result.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

NEW 2016024 1 x 2 m 4 sztuki

GREENLY
.PL.         Wiklinowa         krata         ażurowa         pleciona         ze         sztucznymi         liśćmi.         Do         osłony         ścian
i         balkonów         lub         budowania         przegrody         w         pomieszczeniach.         Naturalna         krata
ażurowa         z         listowiem         z         bluszczu.         Dowolnie         aranżowana.
.EN.         Wicker         trellis         with         faux         foliage.         Wicker         trellis         with         artificial         ivy         leaves.
For         hiding         or         decoration         of         a         wall         or         balcony,         or         to         create         a         separation.
Expandable.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2005798 1,00 x 2 m 4 sztuki
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FLEXIGREEN 
.PL.         Krata         ażurowa         ze         sztucznymi         liśćmi.         Do         osłony         scian         i         balkonów         lub
budowania         przegrody         w         pomieszczeniach.         Bardzo         praktyczna,
natychmiatowy         efekt.
.EN.         Extendable         trellis         with         polyethylene         leaves.         Extendable         PVC         trellis,
covered         with         polyethylene         foliage,         to         decorate         a         wall         or         balcony         or         create       a  
separation.         Secured         to         a         balcony,         this         trellis         will         be         act         as         a         privacy         screen
and         at         the         same         time         to         provide         a         green         touch.         A         product         that         is         very         easy         to
put         in         place         for         instant         result.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2016023 1 x 2 m 4 sztuki



Kratki DEKORACJE

YIN and YANG TRELLIS
.PL.         Metalowa         kratka         ażurowa         wbijana         do         ziemi.         Dekoracyjna         krata
metalowa         wbijana         bezpośrednio         do         ziemii.         Wspiera         wzrost         roślin         pnących         i
jednocześnie         jest         wspaniałą         dekoracją         naszego         ogrodu!
.EN.         Metal         trellis         resting         on         the         ground         for         climbing         pants.         Trellis         to         plant         in
the         ground         directly.         Metal         with         plant         motif         design.         It         will         help         growing         of
climbing         plants         and         at         the         same         time         decorate         the         outdoor         space         of         a
house.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2013150 0,35 x 1,5 m 8 sztuk

ROYAL TRELLIS
.PL.         Kratka         do         osadzania         w         ziemi         lub         mocowania         do         ściany         domu.         Układamy
na         niej         pnącza.
.EN.         Fix         this         trellis         onto         your         house         wall         or         directly         in         the         ground.         Provide         an
elegant         support         for         your         plants         to         climb         up.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170286 0,83 x 1,8 m 5 sztuk

CLASSIC METAL TRELLIS
.PL.         Kolorowa         kratka         ażurowa         w         kształcie         półkola.         Kratę         ażurową         wbijamy
do         ziemi         i         układamy         na         niej         pnącza.
.EN.         Drive         this         trellis         directly         into         the         ground.         Drive         this         colourful,         trendy
trellis         directly         into         the         ground,and         provide         an         elegant         support         for         your
plants         to         climb         up.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170288 0,3 x 1,2 m 5 sztuk

170289 0,42 x 1,5 m 5 sztuk
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Łuki dekoracyjne i ogrodowe 
drabinki do roślin pnącychDEKORACJE

OBELISK
.PL.         Pergola         w         kształcie         słupa         dla         pnączy.         Służy         dla         pojedynczych         lub         wielu
roślin.
.EN.         Column-shaped         decorative         support.         Column-shaped         decorative         support
to         guide         and         display         climbing         plants         in         pots         or         in         groups.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

190202 2 m 1 sztuka

CLASSIC ARCH
.PL.         Elegancka         pergola,         akcentująca         wejście         do         domu.         Doskonała         dla         pnączy
i         zacienienia         w         ogrodzie.         Szybka         w         montażu.
.EN.         An         elegant         archway         for         enhancing         the         entrance         to         the         house         or         a
pathway.         An         elegant,         decorative         archway         made         of         metal.         It         is         ideal         for
climbing         plants         or         creating         an         entrance         to         the         house.         Simple,         rapid
assembly.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

190100 1,2 x 0,4 x 2,4 m 1 sztuka

PYRAMID
.PL.         Podpora         dla         roślin         pnących         o         kształcie         piramidy,         pokryta         naturalną
wikliną.         Wyrafinowana         podpora         metalowa,         łącząca         metal         i         naturalny
materiał.         Może         być         umieszczona         w         rabatach         kwiatowych         lub         w         donicach
dla         roślin         pnących,         ale         także         sama         w         sobie         może         być         doskonałym
elementem         dekoracyjnym         do         Twojego         ogrodu         lub         podwórka.
.EN.         A         metal         structure         covered         in         natural         woven         wicker.         This         refined         obelisk
combines         metal         and         natural         wicker.         You         can         place         it         in         your         flower         borders
or         in         your         pot-grown         climbing         plants.
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6 sztuka

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie



Ogrody wertykalne DEKORACJE

VERTICAL TROPIC
.PL.         Zielona         ściana         –         tropikalna.         Pionowy         ogród         z         roślinami         tropikalnymi.
Syntetyczne         liście         przymocowane         do         siatki.         Jednostki         można         łączyć         ze         sobą,
tworząc         spójną         powierzchnię.         Plastikową         podstawę         można         nożyczkami.
Nadaje         się         do         użytku         wewnątrz         i         na         zewnątrz.
.EN.         Green         wall         with         tropical         plants.         Composed         of         polyethylene         synthetic
sheets         attached         to         a         mesh         grid,         not         appreciable         once         installed.         The         plastic
base         can         be         cut         with         scissors.         Suitable         for         indoor         and         outdoor.         With         anti-UV
treatment.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017259 1 x 1 m 4 sztuki
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VERTICAL JUNGLE
.PL.         Zielona         ściana         z         roślinami         dżungli.         Naturalnie         wyglądająca         ściana
zieleni         z         roślinami         dżungli.
.EN.         Green         wall         with         jungle         plants.         Synthetic         vertical         garden         with         sinthetic
jungle         plants.         Composed         of         polyethylene         synthetic         sheets         attached         to       a  
mesh         grid,         not         appreciable         once         installed.         The         plastic         base         can         be         cut         with
scissors.         Suitable         for         indoor         and         outdoor.         With         anti-UV         treatment.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017260 1 x 1 m 4 sztuk



Ogrody wertykalneDEKORACJE
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VERTICAL VILLA
.PL.         Zielona         ściana         z         kwiatami         Bougainvillea.         Naturalnie         wyglądająca         ściana
zieleni         z         kwiatami         Bougainvillea.
.EN.         Green         wall         with         Bougainvillea         flower.         Provides         a         decoration         inspired         by
"urban         nature"         without         any         maintenance         constraints.         For         an         even         more
stunning         result,         create         different         shapes,         mix         the         models         or         orient         them
differently         for         a         real         green         decor.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019014 1 x 1 m 4 sztuk

VERTICAL COSTA
.PL.         Zielona         ściana         roślin         z         mieszanymi         liśćmi.         Wyglądająca         naturalnie
ściana         zieleni         z         różnymi         liśćmi         o         zygzakowym         wzorze.
.EN.         Green         wall         with         mixed         leaves         and         zigzag         pattern.         Provides         a         decoration
inspired         by         "urban         nature"         without         any         maintenance         constraints.         For         an         even
more         stunning         result,         install         several         panels         by         rotating         them         at         45         or         90°.
You         get         a         real         green         decor.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019015 1 x 1 m 4 units



Ogrody wertykalne DEKORACJE

VERTICAL JASMIN 
.PL.         Dekoracyjna         zielona         ściana         z         jaśminem.         Wykonane         ze         sztucznego
tworzywa         liście         o         naturalnym         wyglądzie         łatwo         się         montuje         na         kracie.         Można
beztrosko         zażywać         miłej         atmosfery,         gdyż         nie         wymaga         pielęgnacji.
Możliwość         docinania         nożyczkami,         zastosowanie         wewnętrzne         i         zewnętrzne.

.EN.         A         decorative         green         wall         with         jasmine         flowers.         Natural-looking         synthetic
leaves         affixed         to         a         net-like         grid.         Easy         to         install.         Maintenance-free,         so         that
you         can         enjoy         the         mood         created         by         the         decorative         wall,         without         the         hassle.
Can         be         cut         to         size         with         scissors.         Usable         indoors         or         outdoors.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017256 1 x 1 m 6 sztuk

VERTICAL BUXUS
.PL.         Zielona         ściana         o         liściach         bukszpanu.         Naturalnie         wyglądająca         ściana
zieleni         inspirowana         bukszpanem.
.EN.         Green         wall         with         buxus         leaves.         Natural-looking         synthetic         leaves         affixed
to         a         net-like         grid.         Easy         to         install.         Maintenance-free,         so         that         you         can         enjoy         the
mood         created         by         the         decorative         wall,         without         the         hassle.         Can         be         cut         to         size
with         scissors.         Usable         indoors         or         outdoors.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017253 1 x 1 m 6 sztuk
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Ogrody wertykalneDEKORACJE

VERTICAL LAURO
.PL.         Zielona         ściana         o         liściach         wawrzynu.         Naturalnie         wyglądająca         ściana
zieleni         z         zielonymi         liśćmi         laurowymi.
.EN.         Green         wall         with         bay         leaves.         Synthetic         vertical         garden         with         sinthetic
green         bay         leaves.         Composed         of         polyethylene         synthetic         sheets         attached         to         a
mesh         grid,         not         appreciable         once         installed.         The         plastic         base         can         be         cut         with
scissors.         Suitable         for         indoor         and         outdoor.         With         anti-UV         treatment.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017254 1 x 1 m 6 sztuk
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VERTICAL RED LAURO
.PL.         Zielona         ściana         –         czerwone         liście         laurowe.         Pionowy         ogród         z         liśćmi
aglaonemy.         Syntetyczne         liście         przymocowane         do         siatki.         Jednostki         można
łączyć         ze         sobą,         tworząc         spójną         powierzchnię.         Plastikową         podstawę         można
dowolnie         docinać         nożyczkami.         Nadaje         się         do         użytku         wewnątrz         i         na
zewnątrz.
.EN.         Green         wall         with         red         bay         leaves.         Synthetic         vertical         garden         with         sinthetic
red         bay         leaves.         Composed         of         polyethylene         synthetic         sheets         attached         to       a  
mesh         grid,         not         appreciable         once         installed.         The         plastic         base         can         be         cut         with
scissors.         Suitable         for         indoor         and         outdoor.         With         anti-UV         treatment.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017255 1 x 1 m 6 sztuk



Ogrody wertykalne DEKORACJE
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VERTICAL LAVANDA
.PL.         Zielona         ściana         –         lavenda.         Pionowy         ogród         z         kwiatami         lawendy.
Syntetyczne         liście         przymocowane         do         siatki.         Jednostki         można         łączyć         ze         sobą,
tworząc         spójną         powierzchnię.         Plastikową         podstawę         można         dowolnie
docinać         nożyczkami.         Nadaje         się         do         użytku         wewnątrz         i         na         zewnątrz.
.EN.         Green         wall         with         lavander.         Synthetic         vertical         garden         with         lavender
flowers.         Composed         of         polyethylene         synthetic         sheets         attached         to         a         mesh
grid,         not         appreciable         once         installed.         The         plastic         base         can         be         cut         with
scissors.         Suitable         for         indoor         and         outdoor.         With         anti-UV         treatment.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017257 1 x 1 m 6 sztuk

VERTICAL FOREST
.PL.         Zielona         ściana         –         rośliny         lasu.         Pionowy         ogród         z         roślinami         leśnymi.
Syntetyczne         liście         przymocowane         do         siatki.         Jednostki         można         łączyć         ze         sobą,
tworząc         spójną         powierzchnię.         Plastikową         podstawę         można         dowolni         docinać
nożyczkami.         Nadaje         się         do         użytku         wewnątrz         i         na         zewnątrz.
.EN.         Green         wall         with         plants         of         the         forest.         Synthetic         vertical         garden         imitation
European         native         plants.         Composed         of         polyethylene         synthetic         sheets
attached         to         a         mesh         grid,         not         appreciable         once         installed.         The         plastic         base
can         be         cut         with         scissors.         Suitable         for         indoor         and         outdoor.         With         anti-UV
treatment.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017261 1 x 1 m 6 sztuk



ObrzeżaDEKORACJE

ATHEA BORDER
.PL.         Dekoracyjny         płotek.         Do         kompletu         z         panelem         i         kratką         z         kolekcji         "Athea".

.EN.         A         border         with         decorative         big         leaves.         To         coordinate         with         the         panel         and
trellis         from         the         same         “Athea”         collection.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie (sztuki)

2019472 0,40 x 1 m 6 units

CACTUS BORDER
.PL.         Dekoracyjny         płotek         .         Do         kompletu         z         panelem         i         kratką         z         kolekcji         "Cactus".

.EN.         A         decorative         border         for         a         spiky         decor         .         To         coordinate         with         the         panel         and
trellis         from         the         same         “Cactus”         collection.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie (sztuki)

2019469 0,40 x 1 m 6 units
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Obrzeża DEKORACJE

PUPPY BORDER
.PL.         Dekoracyjny         płotek.         Do         kompletu         z         panelem         i         kratką         z         kolekcji         "Puppy".

.EN.         Decorative         border,         with         flowers         fantasy!.         To         coordinate         with         the         panel
and         trellis         from         the         same         "Puppy"         collection.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie (sztuki)

2019470 0,40 x 1 m 6 units

STONE BORDER
.PL.         Dekoracyjny         płotek.         Do         kompletu         z         panelem         i         kratką         z         kolekcji         "Stone".

.EN.         A         border,         inspired         by         the         cairn,         a         beautiful         interweaving         of         stones
surmounted         on         top         of         each         other.         To         coordinate         with         the         panel         and         trellis
from         the         same         “Stone”         collection.
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ObrzeżaDEKORACJE

ROYAL BORDER
.PL.         Elegancki         malowany         metalowy         płotek         ogrodowy.         Do         oddzielenia         rabat
kwiatowych,         ścieżek         ogrodowych,         ogrodów         warzywnych,         murawy         itp.
.EN.         Decorative         epoxy         metal.         For         delimiting         flower         beds,         paths,         vegetable
gardens,         lawns,         etc.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170060 0,4 x 1 m 5 sztuk

CLASSIC METAL BORDER
.PL.         Ozdobne         metalowe         obrzeże         malowane.         Do         oddzielenia         rabat
kwiatowych,         ścieżek         ogrodowych,         ogrodów         warzywnych,         murawy         itp.
.EN.         Decorative         epoxy         metal.         For         delimiting         flower         beds,         paths,         vegetable
gardens,         lawns,         etc.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170061 0,4 x 1 m 5 sztuk
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Obrzeża DEKORACJE

WILBORDER
.PL.         Dekoracyjny         naturalny         płotek         ogrodowy         z         plecionej         nieobrobionej
wikliny.         Wyjątkowo         dekoracyjne.
.EN.         Decorative,         natural         wicker         border.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170054 0,3 x 1 m 10 sztuk

BAMBOO BORDER
.PL.         Naturalny         płotek         ogrodowy         z         bambusu.         Dekoracja         ogrodowa.

.EN.         Flexible         bamboo         border.         Natural         bamboo         border         for         garden         decoration.
It         is         ideal         for         edging         of         flower-         and         vegetable         beds,         paths         and         turf.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170041 0,35 x 1 m 6 sztuk

2007099 0,35 x 1 m 6 sztuk

GREENBORDER
.PL.         Faliste         obrzeże         trawnikowe.         Łatwe         w         montażu,         nie         stanowi         przeszkody
dla         kosiarek.         Z         łatwością         eliminuje         zakręty         i         nierówności         ogrodu.
.EN.         Lawn         edging.         Simple         to         install.         Does         not         interfere         with         the         work         of         the
lawnmower.         Allows         you         to         follow         the         curves         of         the         ground         and         the         finishes
of         your         garden         without         trouble.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170015 0,15 x 9 m 10 sztuk

170020 0,2 x 9 m 10 sztuk

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

| 59



ObrzeżaDEKORACJE

BORDER FLEXI
.PL.         Obrzeże         ogrodowe         z         tworzywa         sztucznego.         Dzięki         swojej         elastyczności
dają         różne         możliwości         w         projektowaniu         ogrodu         (proste,         zakrzywione,
okrągłe         i         owalne).         4szt/op.
.EN.         Plastic         flowerbed.         Plastic         flowerbed-         and         lawn         edging.         Due         to         its
flexibility,         it         provides         an         universal         solution         to         design         your         garden         beauty
(straight,         bent         or         oval         form).         It         is         a         separator         for         different         surfaces.

Ref. Produkt Wymiar Kolor Opakowanie (sztuki)

2020039 INTERBORD FLEXI 45 (x4) 1 x 0,04 cm 1 / 1

2019781 BORDERKIT FLEXI 45 100 x 8 x 4,5 cm 1 / 1

2019782 BORDER FLEXI 45 (x12) 100 x 8 x 4,5 cm 1 / 1

2019985 BORDER FLEXI 58 100 x 8 x 5,8 cm 1 / 1

2019783 BORDER FLEXI 78 (x8) 100 x 8 x 7,8 cm 1 / 1

2019784 FIXING PEG FLEXI (x12) 25 cm 20 / 1

SELFIX BORDURA
.PL.         Obrzeża         z         gumy         regenerowanej.         Bardzo         silne         i         trwałe.         Jego         główną
zaletą         jest         elastyczność.         Używaj         w         miejscach,         w         których         chcesz         zatrzymać
rozprzestrzenianie         się         trawy.
.EN.         Bed         rim         made         of         recycled         rubber.         Very         strong         and         durable.         The         main
advantage         of         it         is         its         flexibility.         You         can         position         this         border         where         you         want
to         stop         the         spread         of         your         lawn.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

170027 0,13 x 5 m 6 sztuk

2017798 0,13 x 10 m 4 sztuki
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Obrzeża DEKORACJE

STEELY BORDURA
.PL.         Obrzeże         ogrodowe         ze         stali         galwanizowanej.         Efektywne         i         estetyczne
rozwiązanie         na         oddzielenie         różnych         obszarów,         lub         na         wyznaczenie         ścieżki
w         ogrodzie.         Elastyczne,         mocne,         łatwe         w         montażu         i         bezpieczne         w         użyciu:
górne         i         dolne         krawędzie         są         podwinięte,         aby         uniknąć         ewentualnych         obrażeń.

.EN.         Galvanised         steel         vegetable         bed         borders.         An         effective         and         aesthetically
pleasing         solution         to         delineate         various         areas         or         form         garden         walkways.
Flexible,         strong,         easy         to         install         and         safe         to         handle:         the         upper         and         lower
edges         are         bent         to         prevent         injuries.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017799 0,14 x 6 m Argent 6 sztuk

2017800 0,14 x 6 m 6 sztuk

2017801 0,14 x 6 m 6 sztuk
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ETIK BORDURA
.PL.         Elastyczne         obrzeże         do         oddzielania         drzew         i         ścieżek         ogrodowych.
Elastyczne         obrzeże         do         oddzielania         drzew,         grządek,         pagórków.         Wykonany         w
całości         z         pochodzącego         z         recyklingu         polietylenu.
.EN.         Flexible         border         to         delimit         an         aisle,         a         massif.         Flexible         border         to         delimit
an         alley,         a         massif,         a         bed.         Made         from         100%         recycled         polyethylene.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019512 10 m x h.15 cm 4 sztuki

2019513 10 m x h.15 cm 4 sztuki

2019514 10 m x h.15 cm 4 sztuki

ETIK FIX
.PL.         Kołek         mocujący         do         wykończania         obrzeży.         Kołek         mocujący         do
zakończenia         montażu         obrzeża.         Wykonany         w         całości         z         pochodzącego       z  
recyklingu         polipropylenu.         W         skład         zestawu         wchodzi         10         kołków.
.EN.         Anchor         stake         to         finalize         the         installation         of         the         border.         Anchor         stake         to
finalize         the         installation         of         the         border.         Made         of         100%         recycled
polypropylene.         Set         of         10         stakes.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019515 2 x 2 x 27 cm 10 sztuk x 5 toreb

2019516 2 x 2 x 27 cm 10 sztuk x 5 toreb

2019517 2 x 2 x 27 cm 10 sztuk x 5 toreb

NEW

NEW



ObrzeżaDEKORACJE

WOODTEC BORDER
.PL.         Obrzeże         ogrodowe         z         desek         kompozytowch         WPC.         Drewnopodobny
wygląd         dekoratywnie         oddziela         różnego         rodzaju         tereny.         Łatwe         w         użyciu,         nie
wymaga         konserwacji,         elastyczne.         Doskonała         imitacja         drewna.         Opakowanie
zawiera         też         szpilki         do         przymocowania.
.EN.         Composite         bordure         with         a         light         brown         colored         wood         texture         imitation,
anti-UV         system.         Easy         to         install         thanks         to         its         bonding         system         and         the
tweezers         included         (5         units).

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2013382 0,09 x 5 m 6 sztuk

FARM BORDER
.PL.         Klasycznie         wyglądająca         palisada         z         plastiku.         Do         odgraniczania         rabat
kwiatowych,         chodników,         grządek         warzywnych,         obszarów         trawiastych.         Łatwa
w         instalacji,         z         łączonymi         elementami.         Nie         wymaga         konserwacji.
.EN.         Traditional         aspect         bordure         with         round         endings.         Easy         union         between         the
panels         by         clicks         system.         It         does         not         need         maintenance.         Useful         to         separate
garden         zones         with         flowers,         trees,         etc.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017012 40 x 79 cm 5 packs x 4 sztuk

2017011 40 x 79 cm 5 packs x 4 sztuk
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Podkładki do doniczek na kółkach DEKORACJE

FLORA ROLL EXTENS
.PL.         Solidna         podstawka         pod         donice         na         kółkach.         Rozsuwana,         dostosowuje         się
do         wielkości         donicy         aż         do         42         cm         średnicy.         Koła         z         hamulcami.         Nośność         >         80
kg.
.EN.         Solid         support         on         wheels.         Extensible,         it         adapts         to         the         size         of         the
container         up         to         42         cm         in         diameter.         Wheels         with         brakes.         Strong         resistance         >
80         kg.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2005788 0,30 à 0,42 cm 12 sztuk

FLORA ROLL STRONG
.PL.         Bardzo         mocna         podkładka         do         doniczek.         Służy         do         przemieszczania
ciężkich         roślin         doniczkowych         bez         wysiłku.         4         kółka,         w         tym         2         hamulce.
.EN.         Very         robust         plant         roll         stand.         Highly         resistant         plant         pot         roller.         Use         to
move         heavy         pot         plants         around         effortlessly.         4         casters         including         2         brakes.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2013154 ø 0,4 m 8 sztuk

FLORA ROLL LASURE 
.PL.         Kwietnik         z         twardego         drewna         pokryty         powłoką         ochronną         przeznaczony
do         przenoszenia         roślin.         Wyposażony         w         4         szt.         Rolek         i         2         hamulce.
.EN.         Rolling         support         made         of         solid         coated         wood.         Moving         your         plants.         4
casters,         including         2         fitted         with         brakes.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

190075 ø30 cm 8 sztuk

190076 30 x 30 cm 8 sztuk

190077 ø40 m 8 sztuk
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Podkładki do doniczek na kółkachDEKORACJE

FLORA ROLL COLOR
.PL.         Stojak         na         kółkach         z         malowanego         litego         drewna         do         bezproblemowego
przenoszenia         roślin         doniczkowych.         Podstawka         na         kółkach         pod         doniczkę
wykonana         z         twardego         malowanego         drewna         do         łatwego         przenoszenia         roślin.
4         kółka         i         2         blokady.         Dzięki         swemu         stylowemu         kolorowi         nadaje         nowoczesny
wygląd         tarasowi         lub         pokojowi         dziennemu.
.EN.         Solid         wood         support         on         wheels,         for         effortless         movement         of         potted
plants..         Painted         hardwood         plate         for         the         easy         movement         of         potted         plants.
With         four         wheels         and         two         brakes.         Its         stylish         colours         contribute         to         the
modern         look         of         your         terrace         or         living         room.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2007107 0,3 m 8 sztuk

FLORA ROLL METAL WOOD 
.PL.         Bardzo         mocna         podkładka         do         doniczek         z         metalu         i         drewna.         Służy         do
przemieszczania         ciężkich         roślin         doniczkowych         bez         wysiłku.         4         kółka,         w         tym         2
hamulce.
.EN.         Solid         wood         and         metal         plant         stand.         Support         on         wheels,         made         of         solid
stained         wood         and         metal.         To         effortlessly         move         your         potted         plants         around.         4
casters,         including         2         with         brakes.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2012045 ø 0,35 m 8 sztuk

FLORA ROLL ALU
.PL.         Podkładka         pod         donice         wykonana         ze         stopu         aluminium         nierdzewnego.
Kółka         zaopatrzone         w         hamulce,         z         centralnym         otworem         na         rośliny.
.EN.         Rust-free         cast         aluminium.         Casters         with         brakes.         Central         hole         for
presentation         on         display.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2005786 ø 0,3 m 8 sztuk

FLORA ROLL ART DECO
.PL.         Podkładka         na         kółkach         do         łatwego         przenoszenia         roślin.         Utrzymuje
rośliny         z         daleka         od         ciepłej         podłogi.         Do         zastosowania         wewnątrz         mieszkań.
.EN.         Solid         metal         support         on         wheels.         Support         for         effortless         movement.         4
casters,         including         2         with         brakes.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

190085 ø 0,32 m 12 sztuk
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Elementy dekoracyjne DEKORACJE

FEESY
.PL.         Stylizowana         figurka         dekoracyjna:         bażant.         Stylizowana         figurka
dekoracyjna         z         kolorowego         metalu:         bażant         Składa         się         z         dwóch         części,         które
należy         ze         sobą         połączyć.
.EN.         Stylized         decorative         pheasant.         Stylized         decorative         pheasant,         in         colored
metal.In         2         parts,         to         assemble

Ref. Wymiar Opakowanie

2017864 54 x 15 x h.46 cm 2 sztuki

HARRY 
.PL.         Stylizowana         figurka         dekoracyjna:         kogut.         Stylizowana         figurka
dekoracyjna         z         kolorowego         metalu:         kogut.         Składa         się         z         dwóch         części,         które
należy         ze         sobą         połączyć.
.EN.         Stylized         decorative         rooster.         Stylized         decorative         rooster,         in         colored
metal.In         2         parts,         to         assemble.

Ref. Wymiar Opakowanie

2017868 34 x 13 x h.35 cm 2 sztuki
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HOGY
.PL.         Stylizowana         figurka         dekoracyjna:         jeż.         Stylizowana         figurka         dekoracyjna       z  
kolorowego         metalu:         jeż.
.EN.         Stylized         decorative         hedgehog.         Stylized         decorative         hedgehog,         in         colored
metal.

Ref. Wymiar Opakowanie

2017866 26 x 16 x h.16 cm 2 sztuki

PEACKY
.PL.         Stylizowana         figurka         dekoracyjna         pawia.         Z         kolorowego         metalu,         w         dwóch
częściach         które         należy         ze         sobą         połączyć.
.EN.         Stylized         decorative         peacock.         Stylized         decorative         peacock,         in         colored
metal.In         2         parts,         to         assemble

Ref. Wymiar Opakowanie

2017865 94 x 28 x h.52 cm 2 sztuki



PICOTI
.PL.         Figura         koguta,         idealna         do         dekoracji         niskiego         muru.         Wykonana         z         metalu.
Rustykalne         wykończenie.
.EN.         Decorative         rooster         figurine.         Perfect         garden         decoration.         Made         of         metal.
Rusty         finish.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2012066 34 x 19 x h.47 cm 2 sztuki

PICOTA
.PL.         Figura         kury         umieszczana         na         podwórku         lub         na         trawniku.         Wykonana         z
metalu.         Rustykalne         wykończenie.
.EN.         Decorative         hen         figurine.         Figurative         hen         to         place         in         a         yard         or         on         a         lawn.
Made         of         metal.         Rusty         finish.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2012065 28 x 17 x h.41 cm 2 sztuki

PICPIC
.PL.         Figurka         jeża         do         ustawienia         w         pobliżu         trawnika.         Rodzina         przez         długi         czas
może         się         cieszyć         tą         dyskretną         figurką         jeżyka.
.EN.         Hedgehog         figure         to         stand         near         a         flowerbed.         This         lovely,         inconspicuous
hedgehog         will         be         a         long-time         favourite         in         the         family.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2010167 0,34 x 0,22 x 0,22 m 2 sztuki

HERON
.PL.         Figura         czapli         do         sadzawki         ogrodowej.         Można         go         postawić         w         każdym
miejscu         w         ogrodzie,         albo         na         tarasie         czy         balkonie.         Ta         elegancka         czapla
znakomicie         prezentuje         się         także         przy         sadzawce!
.EN.         Heron         figure.         This         elegant         egret         can         be         placed         anywhere         in         the         garden,
or         on         a         terrace         or         balcony.         It         also         looks         great         next         to         a         garden         pond.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2010277 0,45 x 0,22 x 0,9 m 2 sztuki
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IGUANA
.PL.         Stojąca         figura         iguany         na         taras,         do         pokoju         lub         obok         basenu         z         wodą.
Element         dekoracyjny         do         postawienia         obok         rabat         kwiatowych,         na         tarasie         lub
przy         płocie.
.EN.         Figurative         iguana         for         a         plant         stand,         terrace         or         beside         a         pond.         A
decorative         element         to         be         placed         next         to         a         flower         bed         or         fence,         or         on         a
terrace.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2007077 0,8 x 0,27 x 0,56 m 2 sztuki

LUCILY
.PL.         Stylizowana         metalowa         figura         z         fosforyzującymi         elementami.         Na         wietrze
powiewają         motyle         i         skrzydła         ważek.         8         różnych         modeli:         sowy,         ważki,         motyle.
.EN.         Metal         animal         figures         stuck         in         the         soil.         The         butterflies         and         dragonflies
flap         their         wings         when         the         wind         blows.         8         different         modells:         owls,         butterflies
and         dragonflies.

Ref. Wymiar Opakowanie

2014467 0,6 m 24 sztuki
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PEACOCK
.PL.         Stylizowana         figurka         pawia         z         rozłożonym         ogonem.         Ta         miła         zwracająca
na         siebie         uwagę         figurka         zwierzęca         może         być         piękną         ozdobą         naszego
ogrodu.
.EN.         Stylised         peacock         fanning         its         feathers.         In         coloured         metal.         A         lovely,
colourful         animal         figure         to         adorn         your         garden.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2007078 0,27 x 0,8 x 0,56 m 2 sztuki
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Oświetlenie: lampy solarne
DEKORACJE

AMARYS
.PL.         Lampa         solarna         z         metalu         i         akrylu.         Oświetlenie         ogrodu         i         chodnika
przyjaznym         światłem.         Dzięki         technologii         SMD         LED         tuba         akrylowa         oświetla
całą         długość         rury.         Z         polikrystalicznym         panelem         słonecznym.         2         V-120MA.         1,2
V         -         600         mAh         akumulator         AAA         Ni-MH.
.EN.         Unique         solar         cell         lamp         stuck         into         the         ground.         Solar         lamp         made         of         metal
and         Ackryl,         which         illuminates         the         garden         with         a         friendly         light.         The         SMD         LED
technology         radiates         a         beautiful         luminous         halo         along         the         transparent         acrylic
tube,         down         to         the         ground.         2         V         -         120MA         polycrystal         solar         panel.         1.2V         -         600
mAh         AAA         Ni-MH         rechargeable         battery.

Ref. Wymiar Opakowanie

2016040 ø 6 x h.33 cm 24 sztuki

ATUSA
.PL.         Solarna         lampa         ogrodowa         ze         zmieniającą         kolory         diodą         led.         Wyposażona
w         akumulator         NiMH         AAA         1.2V         -         300         mAh.         Wykonana         ze         stali         nierdzewnej         i
plastiku.
.EN.         Solar         light         to         plant.         Decoration         to         delineate         a         path.         Changing         LED
colors,         rechargeable         1.2V         -         300         mAh         AAA         Ni-MH         battery         included.         Stainless
steel         and         plastic.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2014470 Ø 5,5 x h.31 cm 24 sztuki

ASTRA
.PL.         Solarna         lampa         ogrodowa         wyposażona         w         akumulator         nimh         aaa         1.2v         -
100         mah.         Wykonana         ze         stali         nierdzewnej         i         plastiku.
.EN.         Solar         light         to         plant.         Decoration         to         delineate         a         path.         White         LED,
rechargeable         1.2V         -         100         mAh         AAA         Ni-MH         battery         included.         Stainless         steel
and         plastic.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2014468 Ø 5,5 x h.28 cm 24 sztuk
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Nasiona i małe szklarnie OGRÓD

GROWING POTS
.PL.         Biodegradowalne         mini         doniczki         z         włókien         drewna         francuskiego         i         torfu.
Przepuszczają         wodę         i         powietrze.
.EN.         100%         compostable         pots         made         of         wood         fiber         and         peat.         Produced         from
French         forests.         Allows         water         and         air         to         pass         through.

Ref. Wymiar Kolor Wymiar Opakowanie

160000 ø 6 cm 24 pots 10 sztuk

160001 ø 8 cm 18 pots 10 sztuk

160002 6 x 6 cm 20 pots 10 sztuk

160003 8 x 8 cm 14 pots 10 sztuk

TURBA
.PL.         Torf         odwodniony.
.EN.         Dehydrated         peat         pellets.         Dehydrated         peat         tablet         for         speed         up         of
germanition.         The         tablets         swell         with         water         and         provide         perfect         soil         and
moisture         for         the         developing         plant.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

160007 ø 4 cm 25 dyski 12 sztuk

GROWING KIT
.PL.         Mini         szklarnia         dla         sadzonek.
.EN.                  Mini-green         house         for         seedlings.         Mini-greenhouse         with         100%
biodegradable         growing         tray         inside.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na Opakowanie

160008 5 x 5 cm (38 x 23 cm) 28 donice 11 sztuk
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Nasiona i małe szklarnie
OGRÓD

HEATING GROW
.PL.         Ogrzewana         mini         szklarnia         dla         sadzonek.         Zapewniają         sadzonkom         i
rozsadom         optymalną         temperaturę,         z         2         tacami         i         filcowymi         arkuszami         dla
zapewnienia         wilgotności.         Kabel         o         długości         1,5         m         zgodnie         z         normami         UE.
.EN.         Heated         mini-greenhouse         for         seedlings.         Maintains         optimal         temperature
and         humidity         for         seedlings         and         cuttings.         Delivered         with         2         planting         trays         and
wet         felt.         1,5m         of         cable         to         EC         standards.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

160019 39 x 25 x 20 cm 4 sztuki
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RAPID GROW WINDOW

.PL.         Zestaw         trzech         mini         szklarni         z         tacką         na         okno.         Zestaw         trzech,
wyposażonych         w         wentylację         mini         szklarni         z         tacką,         wykonany       z  
polipropylenu         odpornego         na         zamarzanie         i         promieniowanie         UV.
.EN.         Set         of         3         mini         greenhouses         for         window         with         tray.         Lots         of         3         small         mini
greenhouses         with         ventilation,         in         polypropylene         resistant         to         UV         and         frost.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie
2019522 22 x 17,5 x h.13 cm (x3 u) 6 sztuk

RAPID GROW
.PL.         Mini         szklarnia         na         sadzonki.         Mini         szklarnia,         która         umożliwia         wysadzenie
do         ziemi         warzyw         czy         kwiatów         już         na         początku         sezonu.
.EN.         Mini         greenhouse         for         seedlings.         Mini         greenhouse         that         allows         you         to         plant
vegetables         or         flowers         very         early         in         the         season

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019450 38 x 24 x 18 cm 6 sztuk

NEW

NEW
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KIT CLIMAFILM
.PL.         Tunel         foliowy.         Folia:         2mx5m         +         folia         perforowana,         7         pierścieni,         2
zamykające         pale         i         taśma         gumowa.
.EN.         Tunnel         cloche         kit.         A         ready-made         garden         foil         tunnel         set:         Cloche         film
2mx5m,         perforated         film         2mx5m,         7xhoops,         2xend         pegs         and         cord.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

130006 1,2 x 3,5 m 10 sztuk

EASY TUNNEL
.PL.         Przenoszony         tunel         foliowy.         Tunel         konstruowany         przy         pomocy
galwanizowanych         pierścieni         stalowych.         Łatwy         do         montażu         i         do         wietrzenia.
.EN.         Expanding         tunnel.         Mobile         foil         tunnel         with         7         galvanized         steel         ribs         for
easy         installation         and         easy         ventilation.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

130200 0,6 x 0,45 x 3 m 6 sztuk

CLIMAFILM
.PL.         Specjalna         folia         ogrodnicza         do         uprawy         wczesnych         warzyw         i         owoców.
Przyczynia         się         do         zwiększenia         plonów         i         do         znacznie         wcześniejszego
owocowania.
.EN.         Special         cloche         film         for         early         fruit         and         vegetables.         It         improves         your         yield
and         brings         the         harvest         forward.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

110005 2 x 5 m 12 sztuk
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CLIMAIRFILM
.PL.         Tunel         foliowy         perforowany.         Folia         perforowana         do         tuneli         lub         płaskich
pokryć.         500         otworów/m2.
.EN.         Growing         film.         Perforated         film         for         tunnels         or         flat         covering.         500         holes/m2.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

110520 2 x 5 m 12 sztuk

CLIMATIC 17
.PL.         Agrowłóknina         wiosenna.         Przepuszcza         wilgoć         i         powietrze.

.EN.         Growing         fleece.         Allows         access         of         moisture         and         air.         It         protects         against
spring         frost.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2006247 1,6 x 5 m 12 sztuk

2006248 3,2 x 5 m 12 sztuk

2006270 1,6 x 10 m 12 sztuk

ARC PVC
.PL.         Pierścień         półtwardy.
.EN.         Hoop         semi-rigid.         Flexible         foil         pole         bar         that         is         easy         to         apply         for         many
years.         Use         it         with         Clip         tuteurs.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140251 ø 12 mm x 2,5 m 50 sztuk

140301 ø 12 mm x 3 m 50 sztuk

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Folie do upraw74 | OGRÓD



ARC FG
.PL.         Stelaż         tunelu         foliowego         z         włókna         szklanego.         Pręt         z         włókna         szklanego         do
tuneli,         ochrona         roślin.         Lekka,         zachowująca         swój         kształt.         Umieść         siatkę,         folię
lub         półprzezroczystą         tkaninę.
.EN.         Glass         fibre         film         tent         rod.         Fiberglass         hoops         for         tunnels         or         plant
protection.         Install         with         netting         or         overwintering         fleece.         Lightweight,
rotproof,         shape         memory.         Use         it         with         Mini         clip.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2010285 ø 6 mm x 2,5 m 50 sztuk

MINI CLIP
.PL.         Klipsy         z         tworzywa         sztucznego         do         tuneli         foliowych.         Proste         zastosowanie.
Łatwe         mocowanie         folii         do         stelaża         z         włókna         szklanego.         Bardzo         odporne.
.EN.         Plastic         fixing         clips         for         foil         tents.         Simple         to         use         and         affix         to         fibreglass
plastic         tunnel         rods.         Very         resilient.         Use         it         for         Arc         FG.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

2010287 ø 6 mm 10 clips 24 sztuki

CLIPS TUTEURS
.PL.         Klipsy         mocujące         z         tworzywa         sztucznego.         Służą         mocowaniu         folii         w         dwóch
miejscach.         Dla         ułatwienia         rozmieszczenia         arkusza.
.EN.         Used         to         attach         sheeting         double         to         stakes.         Plastic         clips.         For         easy
positioning         of         the         sheeting.

Ref. Średnica Kolor Opakowanie

2005817 13 mm 30 sztuk
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TOMATEX
.PL.         Folia         do         uprawy         pomidorów.         Kaptur         foliowy         (Ø38cm)         do         uprawy
pomidorów         z         materiału         nie         tkanego.         Przyczynia         się         do         szybszego         i
niezakłóconego         chorobami         rozwoju         pomidorów.
.EN.         Tomato         growth         sheath.         Hose         for         tomato         growing,         made         of         non-woven
textile.         Diameter:         38         cm.         Supports         faster         and         disease-free         growth.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

110163 0,60 x 10 m 8 sztuk

TOMATO SPIRAL
.PL.         Tyczki         do         pomidorów         w         formie         spirali.         Palik         spiralny         to         specjalne
narzędzie         wspierające         naturalny         rozwój         pomidorów.         Podpiera         roślinę         bez
wiązania.
.EN.         Spiral         tomato         stake.         This         spiral-shaped         stake         is         a         special         tool         that
promotes         natural         tomato         growth.         No         binding         needed         to         support         the         plant.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140181 ø 7 mm x 1,8 m 10 sztuk

TOMATO SPIRAL EPOXY
.PL.         Tyczki         do         pomidorów         w         formie         spirali         epoxi.         Palik         spiralny         to         specjalne
narzędzie         wspierające         naturalny         rozwój         pomidorów.         Podpiera         roślinę         bez
wiązania.
.EN.         Discreet,         epoxy         spiral         tomato         stake         for         more         natural         appearance.         This
spiral-shaped         stake         is         a         special         tool         that         promotes         natural         tomato         growth.
No         binding         needed         to         support         the         plant.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140183 ø 7 mm x 1,7 m 10 sztuk
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TOMATOCLIP
.PL.         25szt         klipsów         do         pomidorów.         Za         jego         pomocą         można         łatwo         przywiązać
pomidory         do         palika         lub         sznurka.         Dzięki         czerwonemu         kolorowi         z         pewnością
znajdziemy         go,         jeśli         spadnie         na         ziemię.         Do         wielokrotnego         użytku.
.EN.         Plant         clip.         An         easy         way         to         affix         tomato         stems         to         stakes         or         wires.         Easy         to
find         if         dropped,         due         to         its         conspicuous         red         colour.

Ref. Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

2017726 25 clips 12 sztuk

SPIROC
.PL.         Plastikowa         szpilka.         Idealna         do         przymocowywania         obrączek         zaciskowych
i         różnego         rodzaju         siatek.
.EN.         ‘Spiroc’         pegs.         For         holding         hoops         down         and         attaching         sheeting         and         nets
to         the         hoops.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

140500 0,21 m 10 sztuk 12 sztuk
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BALCONY 3
.PL.         Szklarnia         balkonowa.         Zielona         stalowa         rama         z         powłoką         epoksydową         i
przeźroczystą         folią         z         podwójnym         zamkiem.         Dobre         rozwiązanie         dla
mniejszych         roślin         doniczkowych.         Doskonała         ochrona         przed         ptakami.
Idealnie         przeźroczysta         i         utrzymuje         odpowiednią         temperaturę.         Wiosną
przyspiesza         rozwój         i         kiełkowanie         nasion,         a         później         wzrost.         Łatwo         się         ją
przenosi         na         inne         miejsce.
.EN.         Balcony         greenhouse.         A         green         steel         frame         covered         with         epoxy,         with
double-zipper         foil.         A         great         solution         to         grow         small         plants         in         pots.         Excellent
protection         from         birds.         Perfectly         translucency,         satisfactory         heat         insulation.
It         speeds         up         germination         in         the         spring,         and         the         subsequent         growth
process.         Simple         to         relocate.

Ref. Wymiar Opakowanie

160030 0,5 x 0,7 x 1,25 m 1 stuka
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CHANVRELIN 750
.PL.         W         100%-ach         naturalna         ściółka         okrywająca         glebę.         Naturalne,         w
100%-ach         biodegradowalne         rozwiązanie         do         ogrodów         warzywno-
kwiatowych.         Nie         wymaga         konserwacji,         a         dzięki         trwałości         ściółki         nie         trzeba
zawracać         sobie         głowy         niepotrzebnym         podlewaniem.         Stanowi         rozwiązanie
dla         świadomych         ekologicznie         konsumentów.
.EN.         Natural         mulching.         100         %         biodegradable.         A         natural         mulching         solution         for
flower         and         vegetable         gardens.         Easy         maintenance.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2018814 ø40 cm 2 sztuk

NEW 2019453 ø 30 cm (3) 24 sztuk

FLAXHEMP 
.PL.         Ściółka         w         100%-ach         naturalna.         Naturalne         i         w         100%-ach         podlegające
biodegradacji         rozwiązanie         na         ochronę         plonów!         Praktycznie         nie         wymaga
żadnej         konserwacji,         i         dzięki         trwałości         materiału,         nie         trzeba         się         przejmować
podlewaniem.         Jest         to         znakomite         rozwiązanie         także         dla         klientów
ekologicznie         nastawionych.
.EN.         All-natural         soil         cover.         A         natural,         fully         bio-degradable         solution         to         protect
your         produce!         Practically         maintenance-free         and         durable.         It         allows         you         to
minimise         irrigation.         For         environmentally         conscious         consumers.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017016 0,49 x 3 m 8 sztuk

2017017 0,75 x 5 m

JUTESOL
.PL.         Ekskluzywna         włóknina.         Trwała,         zmniejsza         ilość         nawadniania         i
zatrzymuje         wilgoć         w         obrębie         korzeni.         Rozwiązanie         ekologiczne:         rozkłada
się         po         6         miesiącach.
.EN.         Non-woven         soil         cover         fabric.         Exclusive,         lightweight         and         durable.         Limits
watering         and         maintains         moisture         at         the         plant’s         feet.         An         ecological         solution.
Use         in         culture         6         months.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2014508 0,8 x 1 m 6 sztuk
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MICROTEX
.PL.         Elastyczny         i         mocnymateriał         do         ściółkowania.         Jego         struktura
mikro-plastra         miodu         pozwala         na         dobry         przepływ         wody         i         składników
odżywczych,         lekki,         40         g/m².
.EN.         Flexible         and         strong         soil         cover.         Its         microhoneycomb         structure         allows         a
good         flow         of         water         and         nutrients,         lightweight,         40         g/m².

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2014511 1,4 x 5 m 12 sztuk

FRESAFILM
.PL.         Specjalna         folia         do         okrywania         truskawek.         Zapobiega         kiełkowaniu
chwastów         i         pobudza         wzrost         warzyw         uprawnych.         Chroni         owoce         przed
zanieczyszczeniem.
.EN.         Special         strawberries         mulching         film.         Prevents         weed         growth         and
increases         productivity.         Keeps         the         fruit         clean.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

100050 1,4 x 10 m 12 sztuk
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COVERSOL
.PL.         Tkanina         ściółkująca         w         kolorach         odpowiednich         pod         różne         podłoża
mineralne.         Czarny         do         łupków         i         biały         do         żwiru         lub         drobnych         kamyczków.
Technologia         produkcji         zapewnia         bardzo         dobrą         odporność         mechaniczną.
.EN.         Mulching         fabric.         Mulching         fabric         in         colors         suitable         for         mineral         mulching:
black         for         slate         mulch         and         white         for         gravel         or         marble         pebbles.         Its
manufacturing         technology         gives         it         very         good         mechanical         resistance.

Ref. Wymiar Kolor Waga (g / m²) Opakowanie

2019973 1,25 x 25 m 90 8 rouleaux

NEW
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WEEDSOL
.PL.         Agrotkanina         zielona/czarna.         Co         15         cm         zielone         pasy.         Producent         z         Europy.

.EN.         Weed         control         mesh.         Green         horizontal         planting         bands         every         15         cm,
2-year         UV-protection         guarantee.         European         manufacture.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2014838 1, 25 x 10 m 12 sztuk

2014540 1,05 x 100 m 1 sztuka

2014542 1,50 x 100 m 1 sztuka

ANTIHERBAS
GEOTEX

.PL.         Brązowa         tkanina         ściółkująca         przeciw         chwastom.         Ściółka         stabilizująca         i
wzmacniająca         glebę,         oddzielająca         poszczególne         warstwy         i         funkcjonująca
jako         filtr.         Wymaga         mniej         nawadniania,         bo         zatrzymuje         wilgoć.         Proste
zastosowanie.         Do         mocowania         użyć         metalowych         elementów         montażowych
(FIXOL,         SPIKE).
.EN.         Mulch         fabric.         Geotextile         stabilizes         and         strengthens         the         soil,         separates
the         different         layers,         functions         as         a         filter.         Can         be         used         for         walking         paths,
terraces,         gravel         drainage         drains.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

150010 1,6 x 25 m 6 sztuk

150100 1,6 x 10 m 12 sztuk

2006245 1,6 x 5 m 12 sztuk

2006246 3,2 x 5 m 12 sztuk

2006266 1,6 x 100 m 1 sztuka

2006272 1,6 x 10 m 12 sztuk

GEOTEX 50 / 100 
/ 150 / 200

.PL.         Geowłóknina         wyrównująca         do         ścieżek         ogrodowych         i         tarasów.         Stabilizuje
i         wzmacnia         podłoże,         oddziela         od         siebie         różne         materiały,         Funkcjonuje         jako         fi
ltr.         Ma         zastosowanie         podczas         budowy         ścieżek         ogrodowych,         tarasów,         rynien
itp.
.EN.         Mulching         sheet.         Prevents         weed         growth,         water         and         air         permeable.         For
perfect         installation         and         long         life         it         is         recommended         to         cover         it         with         gravel,
sand         or         pine         bark.

Ref. Wymiar Waga Kolor Opakowanie

2006245 1,6 x 5 m 50 g/m² 12 sztuk

2006272 1,6 x 10 m 50 g/m² 12 sztuk

2006246 3,2 x 5 m 50 g/m² 12 sztuk

2006273 3,2 x 10 m 50 g/m² 12 sztuk

2006266 1,6 x 100 m 50 g/m² 1 sztuka

150100 1,6 x 10 m 100 g/m² 12 sztuk
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FIXSOL
.PL.         Spinacze         metalowe.         Do         mocowania         folii,         agrowłókniny         i         siatek         na         krety.

.EN.         Pack         of         10         small         metal         staples.         For         attaching         fleece         and         mulch         to         the
ground.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140503 17 x 3,5 cm 24 sztuki

FIXSOL XL
.PL.         Kołki         metalowe         xl.         Do         mocowania         włókniny         w         ziemi.

.EN.         Metal         pegs         XL.         For         attaching         fleece         and         mulch         to         the         ground.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140502 20 x 25 x 20 cm 10 sztuk

SPIKE
.PL.         Kołki         mocujące.         Kołek         mocujący         do         tkanin         ściółkujących,         siatek         na         krety
i         innych         włóknin.         Łatwy         w         użyciu,         żebrowany         trzonek         zapewnia         mocne
mocowanie.
.EN.         Fixing         pegs         for         fleece.         Fixing         peg         for         mulching,         molenet         and         other         nets
for         fixing.         Easy-to-use,         ribbed         stem         provides         high-strength         fastening.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

2019785 12,5 cm 20 sztuk 55 sztuk
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BIRDNET
.PL.         Siatka         ochronna         przed         ptakami.         Siatka         z         tworzywa         sztucznego         o
rombowych         oczkach.         Rombowy         kształt         oczek         ułatwia         montaż.         Tą         siatką
chroń         swoje         drzewa         owocowe         lub         grządki         warzywne.         Humanitarne
rozwiązanie         na         kłopoty         ze         szpakami.
.EN.         Bird         protection         netting.         Diamond-shaped         plastic         netting.         The         structure
allows         for         easy         installation         to         protect         your         tree         fruits         or         vegetable         beds
from         birds.         A         gentle         solution         against         starlings.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

120005 2 x 5 m 18 x 18 mm 45 sztuk

120010 2 x 10 m 18 x 18 mm 28 sztuk

121006 2 x 20 m 18 x 18 mm 18 sztuk

121005 2 x 50 m 18 x 18 mm 8 sztuk

121003 4 x 5 m 18 x 18 mm 24 sztuki

121002 4 x 10 m 18 x 18 mm 15 sztuk

121001 4 x 20 m 18 x 18 mm 8 sztuk

121000 4 x 50 m 18 x 18 mm 4 sztuki

120018 8 x 10 m 18 x 18 mm 6 sztuk

EASYNET
.PL.         Romboidalna         siatka         do         ochrony         przed         ptakami.         Siatka         z
ekstrudowanego         polipropylenu         blokująca         ptakom         dostęp         do         owoców.
Humanitarne         rozwiązanie         na         kłopoty         ze         szpakami.
.EN.         Square-mesh         bird         protection         netting.         Extruded         poly-propylene         netting
that         protects         your         fruits         from         birds.         A         gentle         solution         against         starlings.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

120050 2 x 10 m 17 x 17 mm 12 sztuk
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PRONET
.PL.         Wzmocniona         siatka         ochronna         przed         ptakami.         Tkana         siatka
polietylenowa.         Wytrzymała         nawet         przy         wieloletnim         zastosowaniu.
.EN.         Reinforced         protective         netting.         Rhomboid         shaped         plastic         mesh.         Thanks
to         the         rhomboid         structure         easy         to         install.         Humane         solution         against         starlings.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

120106 5 x 6 m 20 x 20 mm 4 sztuki

120112 5 x 12 m 20 x 20 mm 3 sztuki

SUN NET 
.PL.         Raszlowa         siatka         cieniująca.         Tkana         sieć         przepuszcza         powietrze,
zapewniając         przepływ         powietrza         na         zacienionym         obszarze.         Bardzo         lekka         i
trwała.
.EN.         Shading         net.         Reduces         the         intensity         of         sunshine         and         prevents         burns         on
vegetables         or         fruits.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2016429 1,2 x 10 m 6 sztuk

2016430 3,6 x 10 m 6 sztuk

PROTEC
.PL.         Tkana         siatka         zabiezpieczająca,         zaprojektowana         przede         wszystkim         do
ochrony         roślin         przed         owadami,         ale         zapewnia         znacznie         więcej.         Efekt         cieplny.
Zwiększa         temperaturę         nocną         o         3-4         °         C.         Osłona         od         wiatru         Zapewnia         ochronę
przed         gradem.         Ma         efekt         cieniowania.         Bardzo         łatwa         w         instalacji:         można         ją
umieścić         bezpośrednio         na         roślinie         lub         na         podporach.         Może         być         używana
przez         wiele         lat.
.EN.         Anti-insect         woven         mesh.         Protective         net         to         preserve         vegetable         crops
from         large         insects         (cabbage         white,         etc.).         Thermal         effect,         increases         the         night
temperature         by         3         to         4         ºC.         Windbreak         effect         and         protection         against         hail.
Shading         effect.         Very         easy         to         install         on         hoops         or         laid         directly         on         a         developed
crop.         Lightweight         37         g/m2.         Reusable         for         several         years.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2016678 4 x 6 m 6 sztuk
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BIOCONTROL
         

         

.PL.  Siatka do ochrony przed insektami .  O   chron  a    g  r ząde  k   
 w   arzywnyc  h   p   r ze  d    m   ucham   i ,  m   ączlikamiitp. Pory, marchew, cebula, kapusta. 
Łatwa do instalacji na kołkach lub bezpośrednio na młodych roślinach. 
Siatka poliestrowa z oczkami wielkości 1 mm, 18 g/m².
.EN. Anti-inse c  t   n  e ttin g   .  T    o     p  r ote c  t   v  e getab l e   c   r op   s   l i k   e   l  e  ek  s  ,  c  a rrots,
onions, cabbage against flies, whiteflies, pimples, etc. Very easy to install
with poles or direct installation on a developed crop.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

110820 2,2 x 10 m 1 x 1 mm 6 sztuk

NEW 2019446 2 x 100 m 1 x 1 mm 6 sztuk

KIT PROTECT TUNNEL
.PL.         Zestaw         tkanej         siatki         ochronnej         zabezpieczającej         rośliny         przed
insektami.         Zapewnia         skuteczną         ochronę         przed         owadami         i         innymi
elementami         zewnętrznymi.         Polecany         głównie         do         warzyw.         Łatwy         w         montażu
zestaw         zawiera         wszystkie         niezbędne         akcesoria.
.EN.         Ant-insect         woven         mesh         set         to         protect         plants.         It         provides         effective
protection         against         insects         and         other         external         elements.         We         recommend         it
mainly         for         vegetables.         Easy         to         install,         the         kit         includes         all         the         necessary
accessories.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2013129 1 x 4,50 m 12 sztuk

TREEX - FLEXGUARD
.PL.         Treegurd         jest         osłonką         na         młode         drzewka.         Chroni         przed         obgryzaniem
drzewek         przez         zwierzęta.         Łatwo         i         szybko         zakłada         się         i         skutecznie         chroni.
.EN.         Treeguard         is         the         best         solution         to         protect         your         young         trees         against         the
hares,         deers,         or         other         wild         animals.         The         spiral         mesh         is         easily         fit         on         the         tree
trunk,         which         grants         spezial         microclimate         for         stimulating         the         growing.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2012520 ø 6 x 55 cm 25 x 8 sztuk

2012521 ø 6 x 80 cm 25 x 8 sztuk

2012522 ø 6 x 110 cm 25 x 8 sztuk

2012523 ø 11 x 55 cm 20 x 6 sztuk

2012524 ø 11 x 80 cm 20 x 6 sztuk

2012525 ø 11 x 110 cm 20 x 6 sztuk
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AVINET 90
.PL.         Siatka         przeciw         kretom.         Siatka         przeciw         kretom         i         nornicom         jest         idealna         do
ochrony         trawników,         boisk         do         piłki         nożnej,         placu         zabaw,         pól         golfowych         i         w
ogrodzie.         Wysoka         sztywność         i         długość         rolki         są         zalecane         w         przypadku
większych         powierzchni.         Nie         faluje,         łatwo         się         zakłada.
.EN.         Perfect         solution         against         moles.         The         anti-mole         net         offers         an         ideal
protection         against         moles         on         grassy         fields         such         as         footballand         playgrounds,
golf         courts         or         gardens.         Placed         in         the         ground         before         placing/seeding         the
lawn         will         prevent         mole         activities         in         the         covered         area.

Ref. Wymiar Oczko Kolor Opakowanie

174641 1 x 10 m 16 x 16 mm 9 sztuk

170611 1 x 200 m 16 x 16 mm 1 sztuka

170612 2 x 200 m 16 x 16 mm 1 sztuka

RECINGREEN S
.PL.         Siatka         przeciw         kretom         i         nornicom.         Siatka         przeciw         kretom         i         nornicom         jest
idealna         do         ochrony         trawników,         boisk         do         piłki         nożnej,,         placu         zabaw,         pól
golfowych         i         w         ogrodzie.         Lekka,         optymalna         dla         mniejszych         powierzchni.
.EN.         Perfect         solution         against         moles.         The         anti-mole         net         offers         an         ideal
protection         against         moles         on         grassy         fields         such         as         footballand         playgrounds,
golf         courts         or         gardens.         Placed         in         the         ground         before         placing/seeding         the
lawn         will         prevent         mole         activities         in         the         covered         area.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

2008954 1 x 100 m 15 x 22 mm 1 sztuk

2008956 2 x 100 m 15 x 22 mm 1 rolka
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MOLENET (BOP 100)
.PL.         Siatka         przeciw         kretom         i         nornicom.         Siatka         przeciw         kretom         i         nornicom         jest
idealna         do         ochrony         trawników,         boisk         do         piłki         nożnej,         placu         zabaw,         pól
golfowych         i         w         ogrodzie.         Różne         wymiary,         dla         większych         i         mniejszych
powierzchni.
.EN.         Perfect         solution         against         moles.         Molenet         for         hobby         garden.         This         plastic
net         provides         total         prtoection         against         mole         hills,         we         offer         this         rolls         to         smaller
sized         ornamental         gardens.         As         the         net         is         placed         in         the         ground         before         seeding
or         grassing,         it         becomes         a         kind         of         physical         block         against         moles.

Ref. Wymiar Oczko (mm) Kolor Opakowanie

2015835 1 x 25 m 15 x 15 1 sztuka

2006715 1 x 200 m 15 x 15 1 sztuka

2018939 2 x 25 m 15 x 15 1 sztuka

2006716 2 x 200 m 15 x 15 1 sztuka

ANTIMOLE
.PL.         Siatka         przeciw         kretom         i         nornicom.         Siatka         przeciw         kretom         i         nornicom         jest
idealna         do         ochrony         trawników,         boisk         do         piłki         nożnej,         placu         zabaw,         pól
golfowych         i         w         ogrodzie.         Dzięki         mniejszym         długościom         jest         optymalna         siatka
do         zakładania.
.EN.         Molenet.         The         molenet         provides         ideal         protection         against         moles         on,
football         pitches,         playgrounds,         golf         courses         and         in         the         garden.         Shorter         roll
lengths         are         optimized         for         smaller         areas         while         being         easier         to         handle         due         to
lower         roll.

Ref. Wymiar Kolor Oczko (mm) Opakowanie

2011303 2 x 100 m 15 x 22 1 sztuka

2011305 1 x 100 m 15 x 22 1 sztuka
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HIVERSAC DECO
.PL.         Zimowa         osłona         roślin         z         dekoracyjnym         nadrukiem.         Osłony         zimowe         z
dekoracyjnym         nadrukiem         do         ochrony         krzewów         i         roślin         w         doniczkach.
.EN.         Printed         winter         covers.         Printed         winter         covers         for         the         protection         of         potted
plants         and         shrubs.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019939 Ø 0,65 x 1,50 m (x3) 58/1

NATURESAC
.PL.         Worki         z         juty         do         zimowania.         Naturalna         ochrona         Twoich         roślin.

.EN.         Jute         fabric         bags.         Jute         overwintering         bag.         Natural         protection         for         your
plants.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

110029 1 x 1,10 m 12 sztuk

MAXIFLEECE
.PL.         Osłona         na         zimę.         Produkt         2         w         1.         Składa         się         z         dwóch         różnych         grubości
włóknin:         60         g         górnej         części         i         80         g         dolnej         części.
.EN.         2-in-1         product.         Over-wintering         cover.         Made         of         2         non-woven         fleece
covers,         2         weights:         60         g         at         the         top         and         80         g         at         the         base.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2011556 2 x 2,1 m 12 sztuk
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MAXIZIP
.PL.         Osłona         zimowa         zamykana         na         zamek         błyskawiczny.

.EN.         1         overwintering         bag         with         zipper.         Its         use         is         very         simple,         you         can         open         the
bag         easily,         to         water         your         plant.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2009648 ø 0,5 x 2 m 24 sztuki

HIVERSCRATCH
.PL.         Kaptur         zimowy         z         taśmą         samoprzylepną.
.EN.         Overwintering         cover         with         self         adhesive         tape.         The         microclimate         inside
keeps         the         accumulated         heat.

Ref. Wymiar Poszczególne jednostki na Kolor Opakowanie

5095237 Ø1,25 x 1,8 m (x2) 2 sacks 12 sztuk

HIVERSAC
.PL.         Folia         do         zimowania.         Włóknina         do         osłaniania         roślin         na         zimę.         Stosowana
do         osłaniania         roślin         doniczkowych.
.EN.         Over-wintering         covers.         Covers         for         potted         shrubs         and         plants.

Ref. Wymiar Kolor Waga (g / m²) Opakowanie

110036 Ø 1,25 x 1,8 m (x3) 30 g/m² 12 sztuk
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WINTERTEX 50
.PL.         Agrowłóknina         zimowa.         Ochrania         rośliny         przed         mrozem.

.EN.         Winter         plant         cover.         Fleece         for         freeze         protection.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2006243 1,6 x 5 m 12 sztuk

2006244 3,2 x 5 m 12 sztuk

2006274 1,6 x 10 m 12 sztuk

WINTERTEX 30
.PL.         Agrowłóknina         zimowa.
.EN.         Winter         plant         cover.         Fleece         for         freeze         protection.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2015406 2,00 x 5 m 50 sztuk

2015407 2,00 x 10 m 26 sztuk

HIVERTEX
.PL.         Włóknina         do         ochrony         roślin         przed         mrozem.         Chroni         delikatne,         wrażliwe
na         zimno         rośliny         i         krzewy         przed         zimnem,         wiatrem         i         lodem.         Włóknina
przepuszcza         światło,         wodę         i         powietrze.         Tworzy         mikroklimat,         łatwa         w
instalacji         i         można         docinać.
.EN.         Non-woven         fabric         for         the         protection         of         plants         from         frost.         Protects
fragile,         chilly         or         frosty         plants         and         shrubs         from         cold,         wind         and         hail.         It         is         a
good         thermal         insulator:         it         creates         a         microclimate         and         maintains         the
accumulated         heat.         Easy         to         set         up,         simply         unfold         or         unroll         and         cut.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2015417 1 x 10 m 28 sztuk

OUATEX
.PL.         Włóknina         do         ochrony         roślin         przed         mrozem.         Górną         warstwę         stanowi         PP
30         g,         spodnia         część         to         50g         tkanina         poliestrowa.
.EN.         Double-thickness         hibernation         cover.         Double-thickness         hibernation
cover.         Better         protection         for         fragile         plants.         PP         30-g         cover         +         55-g         polyester
batting.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

110704 1 x 10 m 12 sztuk
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Siatka do pnĄczyOGRÓD

TRELLINET
.PL.         Siatka         przeznaczona         do         podtrzymywania         roślin         pnących.         W
ogrodnictwie         stosuje         się         przy         uprawie         ogórków,         fasoli         czy         groszku.
Montuje         się         pionowo         lub         pod         kątem.         Nadaje         się         także         do         kwiatów
pnących.
.EN.         Trellis         netting.         Plant         support         net         used         for         cordon         cucumber         growing,
set         up         mainly         vertically         or         like         pitchedroof,         serves         as         growing         net,         not         only
for         cucumbers,         but         also         for         beans         and         peas         growing.         By         flower         growers
used         as         a         carnation         net         in         several         layers.

Ref. Wymiar Kolor Oczko (mm) Opakowanie

120243 1,2 x 5 m 150 x 150 40 sztuk

120242 1,2 x 10 m 150 x 150 25 sztuk

120241 1,2 x 20 m 150 x 150 16 sztuk

120215 1,2 x 10 m 100 x 100 25 sztuk
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STEEL PLAST
.PL.         Kij         stalowy         pokryty         powłoką         z         tworzywa         sztucznego.         Obydwa         końce         są
zabezpieczone         przed         korozją.         Chropowata         powierzchnia         zapewnia
pewniejszy         chwyt.
.EN.         Plastic-coated         steel         stake.         Protected         at         both         ends         to         prevent         rusting.
The         roughened         surface         provides         better         grip         for         ties.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140841 ø 8 mm x 0,6 m 50 sztuk

140842 ø 8 mm x 0,9 m 50 sztuk

140843 ø 11 mm x 1,2 m 50 sztuk

140844 ø 11 mm x 1,5 m 25 sztuk

140845 ø 16 mm x 1,8 m 25 sztuk

140846 ø 16 mm x 2,1 m 25 sztuk

NEW 2010299 ø 16 mm x 2,4 m 25 sztuk

BAMBOO PLAST
.PL.         Tyczka         bambusowa         pokryta         warstwą         z         tworzywa         sztucznego.         Tyczka
bambusowa         powlekana         tworzywem         sztucznym.         Dzięki         zielonemu         kolorowi
tyczka         jest         dyskretna:         wtapia         się         w         otoczenie,         idealnie         harmonizuje         z
roślinami.
.EN.         Plastic-coated         bamboo         cane.         Its         green         colour         discreetly         blends         into
your         garden,         and         matches         your         plants         perfectly.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140801 ø 7-11 mm x 0,6 m 50 sztuk

140802 ø 7-11 mm x 0,9 m 50 sztuk

140803 ø 12-16 mm x 1,2 m 50 sztuk

NEW 2010300 ø 12-16 mm x 1,5 m 50 sztuk

140805 ø 12-16 mm x 1,8 m 50 sztuk

140806 ø 12-16 mm x 2,1 m 50 sztuk

BAMBOO
.PL.         Naturalna         tyczka         bambusowa.         W         wiązkach.

.EN.         Plain         bamboo         cane.         Natural         stakes         in         coded         bundles.

Ref. Wymiar Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

140831 ø 6-8 mm x 0,6 m 6 sztuk 50 sztuk

140832 ø 8-10 mm x 0,9 m 4 sztuk 50 sztuk

140833 ø 10-12 mm x 1,2 m 3 sztuk 50 sztuk

140834 ø 10-12 mm x 1,5 m 2 sztuk 50 sztuk

140835 ø 12-14 mm x 1,8 m 1 sztuk 50 sztuk

140836 Ø 16-18 mm x 2,1 m 1 sztuk 50 sztuk
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SPLIT BAMBOO
.PL.         Naturalna         tyczka         bambusowa.         W         wiązkach.

.EN.         Coloured         bamboo         cane.         We         recommend         it         as         a         support         for         indoor
plants.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140815 0,4 m 25 sztuk

140816 0,6 m 25 sztuk

ACACIA
.PL.         Słupki         akacjowe         do         uprawy         pomidorów.         22x22         mm         w         formie         kwadratów.
Pakowane         w         wiązkach.
.EN.         Acacia         stakes         for         tomato         plants.         Blunted         tips.         22         x         22         mm         square         cross
section.         Supplied         bundled.

Ref. Wymiar Grubość Kolor Opakowanie

2018321 1,7 m 25 x 25 25 sztuk

140188 1,5 m 22 x 22 25 sztuk

COCO
.PL.         Tyczka         kokosowa.         Do         układania         pnączy.

.EN.         Coco         stake.         Decorative         stick         for         climbing         plants.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140701 ø 45 mm x 0,6 m 12 sztuk

140702 ø 45 mm x 1 m 12 sztuk

140703 ø 45 mm x 1,2 m 12 sztuk

140704 ø 45 mm x 1,5 m 12 sztuk
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ECHELLE FIB
.PL.         Podpora         dla         roślin         z         tworzywa         naturalnego.         Ta         podpora         wykonana         z
mniejszą         ilością         plastiku         wtapia         się         w         swoje         otoczenie,         jest         niemal
niewidoczne.         Kolor         i         struktura         nadaje         podporze         naturalny         wygląd.
.EN.         Plant         ladder         made         of         natural         materials.         This         plant         support         has         a
reduced         plastic         content         and         blends         into         the         environment         almost         perfectly.
Its         colour         and         texture         guarante         a         natural         look.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017765 29,5 x h.50 cm 20 sztuk

ECHELLE BAMBOO
.PL.         Drabinka         bambusowa.         W         100%         pochodzenia         roślinnego.

.EN.         Bamboo         ladder         stake.         100%         vegetable         origin.

Ref. Średnica Wymiar Kolor Opakowanie (pudełko)

2019975 Ø12 cm 200 x 600 mm natural 20 sztuk

2019976 Ø15 cm 250 x 900 mm natural 20 sztuk

2019977 Ø20 cm 300 x 1200 mm natural 20 sztuk

2019978 Ø20 cm 400 x 1500 mm natural 20 sztuk

ECHELLE
.PL.         Drabinka         do         pnączy         z         tworzywa         sztucznego.         Do         pnączy.

.EN.         Ladder         support.         Ladder         support         to         guide         and         attach         the         plant.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140905 0,37 m 20 sztuk

140906 0,5 m 20 sztuk
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CHELSEA
.PL.         Półokrągły         stelaż         do         roślin.         Podtrzymuje         rośliny,         umieszczany
bezpośrednio         w         ziemi.
.EN.         Semicircular         planting         support.         Support         for         hardy         perennials         to         be
planted         in         the         soil.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140723 0,3 x 0,6 m 30 sztuk

140724 0,4 x 0,8 m 30 sztuk

140725 0,45 x 1 m 30 sztuk

ARC BAMBOO
.PL.         Owalna         tyczka         bambusowa.         Idealna         podpora         dla         pnączy         doniczkowych.

.EN.         Arched         bamboo         stake.         Ideal         support         for         your         potted         creeper         plants.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

140837 0,60 m 3 sztuki 10 sztuk

140838 0,90 m 3 sztuki 10 sztuk

140839 1,20 m 3 sztuki 10 sztuk

140840 1,50 m 3 sztuki 10 sztuk

2010301 2,00 m 3 sztuki 10 sztuk
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PLAST ARC 
.PL.         Podpórka         do         roślin,         łuk.         Podpórki         do         roślin         typu         Arceau         są         elastyczne      i   
pozwalają         dopasować         się         do         rozmiaru         doniczki.         Przydadzą         się,         jeśli         chcesz
nadać         hodowanej         roślinie         dekoracyjnej         dowolny         kształt!
.EN.         Arch         support.         These         Arceau         stakes         are         flexible         and         offer         you         the
possibility         to         adapth         to         the         width         of         the         pot.         If         you         want         to         grow         your         plants
in         a         particular         way         for         the         sake         of         decoration,         these         tutors         are         made         for         you.
Made         in         France.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2019455 32,5 x 44,5cm 24 sztuka

2019456 38 x 60cm 24 sztuka

NEW

Tyczki96 | OGRÓD



BIFLEX
.PL.         Sznurek         do         wiązania         delikatnych         roślin.         Osłona         z         pianki         powleczona
metalowym         drutem         zapobiega         uszkodzeniom         roślin.
.EN.         Foam         holder         for         fragile         plants.         The         foam         layer         around         the         metal         wire
prevents         plants         from         injuries.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

147030 ø 6,5 mm x 5 m 10 sztuk

FIX 17 / FIX 40
.PL.         Sznurek         z         tworzywa         sztucznego.         Do         przymocowania         młodych         sadzonek
lub         krzewów         do         podpory.
.EN.         Plastic         ties.         The         product         can         be         used         to         affix         young         fruit         trees         and
bushes         to         support         structures.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

147031 17 cm 40 sztuk 24 sztuki

147032 32 cm 20 sztuk 24 sztuki

FP-FIX
.PL.         Drut         z         powłoką         z         tworzywa         sztucznego.         Zwinięty         w         zwój         i         wyposażony         w
narzędzie         tnące.         Łatwy         w         użyciu.
.EN.         Plasticized         wire.         Easy         to         work         with         because         the         coiled         package         contains
a         cutting         system         as         well.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

147004 25 m 24 sztuki

5022847 50 m 10 sztuk

TREE TIE
.PL.         Opaska         do         drzewek.         Silne,         elastyczne         opaski         do         mocowania         młodych
drzewek.
.EN.         Tree         ties.         Strong         elastic         ties         for         young         trees.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

147237 0,36 m 25 sztuk

147256 0,55 m 25 sztuk

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Opaski, kołnierze, przewody, zaciski OGRÓD | 97



AP-FIX
.PL.         Wzmocniony         drut         z         powłoką         z         tworzywa         sztucznego.

.EN.         Plasticized         wire.         Easy         to         work         with         because         the         coiled         package         contains
a         cutting         system         as         well.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

147001 2 mm x 25 m 48 sztuk

147003 2 mm x 100 m 24 sztuk

R-FIX
.PL.         Wiązanie         do         mocowania         roślin         pnących.         Solidne         i         szorstkie.         Odporne         i
elastyczne,         łatwe         w         użyciu.
.EN.         Binding         for         fixing         running         plants.         Robust         and         rough.         Resistant         and
flexible,         easy         to         use.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

5022843 50 m 10 sztuk

VEGRING
.PL.         Klips         do         podpierania         roślin.         Łatwo         otwieralne.         40         sztuk         w         różnych
rozmiarach.
.EN.         Assortment         of         plant         support         rings.         Easy         to         open.         Set         of         40         rings         of
different         sizes.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na Opakowanie

5022804 ø 16,5 / 20 / 25 mm 40 sztuk 24 sztuki
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Opaski, kołnierze, przewody, zaciski OGRÓD

JUTE
.PL.         Sznurek         z         naturalnego         włókna         do         wielu         zastosowań.         Większy         zestaw
oferujemy         z         dozownikiem.
.EN.         Garden         string.         Natural         string         for         a         variety         of         garden         applications.         The
large         package         comes         with         a         feeder.

Ref. Wymiar Kolor Waga Opakowanie

147011 50 m 50 g 24 sztuki

5022879 80 m 100 g 36 sztuk

SISAL
.PL.         Sznurek         naturalny.
.EN.         Natural         fibre         string.         Natural         fibre         string         for         many         purposes:         DIY         projects,
plants...etc

Ref. Wymiar Waga Kolor Opakowanie

147012 30 m 100 g 24 sztuki

RAPHIA
.PL.         Rafia         naturalna         +         lawenda,         fuksja,         żurawina         i         pomarańcza.         Rafia         z
Madagaskaru         do         podwiązywania         sadzonek,         dekoracji,         itp.
.EN.         Natural         raffia         +         blue,         pink,         yellow         and         purple.         Madagascar         raffia         for         ties,
grafting,         decoration,         etc.

Ref. Wymiar Waga Kolor Opakowanie

147019 - 50 g 48 sztuk

147020 Floche - 1,30 m 500 g 12 sztuk

147021 - 50 g 48 sztuk

147022 - 150 g 24 sztuki
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EtykietyOGRÓD

TREE LABEL
.PL.         Plastikowa         zawieszka.         40         zawieszek.

.EN.         Hanging         tags         -         set         of         10.         With         help         of         hanging         labels         you         can         identify
your         plants         and         shrubs         easily.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

147048 9,5 x 1,5 cm 40 sztuk 12 sztuk

LABEL 13
.PL.         Tabliczki         opisowe.         Zestaw         10         tabliczek         do         opisywania         roślin.

.EN.         Coloured         marker         spikes         with         pen..         With         help         of         these         labels         you         can
identify         your         plants         easily.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

5014033 13 cm 10 sztuk + długopis 24 sztuki

LABEL 15
.PL.         10         tabliczek         wbijanych         do         podłoża.
.EN.         Label         to         put         in         the         ground.         With         help         of         these         labels         you         can         identify
your         plants         easily.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

2017751 15 cm 10 sztuk 24 sztuki

LABEL 15 COLOR
.PL.         Kolorowe         tabliczki         opisowe.         Do         identyfikacji         roślin.

.EN.         Colour         label         to         put         in         the         ground.         With         help         of         these         colorful         labels         you
can         identify         your         plants         easily.

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

2017754 15 cm 16 sztuk 24 sztuki
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Akcesoria ogrodowe OGRÓD

SEED
.PL.         Siewnik.

.EN.         Seed         drill.         Seed         spreader,         which         can         be         set         to         several         positions
depending         on         the         diameter         of         the         seeds         for         accurate         sowing.

Ref. Kolor Opakowanie

147061 12 sztuk

GARDEN SIT
.PL.         Odwracane         krzesło         ogrodowe         pcv         z         poduszką         i         koszem         do
przechowywania.         Krzesło         2         w         1,         które         odwrócone         może         służyć         nam         jako
poduszka         do         klękania.
.EN.         Reversible         garden         bench         with         EVA         cushion         and         storage         box.         2-in-1
garden         chair.         If         turned         around,         it         serves         as         a         kneeling-chair.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140083 0,56 x 0,38 x 0,28 m 6 sztuk

AERATOR
.PL.         Napowietrzacz.         Para         stopek         zaopatrzonych         w         kolce         ze         złączami.

.EN.         Lawn         aerators.         With         this         practical         lawn         aerator         (a         pair         of         spiked         feet
with         straps)         you         can         do         a         lot         to         make         your         lawn         healthy         and         green.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140081 0,29 x 0,13 x 0,05 m 12 sztuk

GARDEN PILL
.PL.         Poduszka         ogrodowa.         Stosowana         do         prac         ogrodowych         i         majsterkowania.

.EN.         Garden         cushion.         For         all         kinds         of         garden         and         DIY         work.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

140000 39 x 19 x 3 cm 8 sztuk
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POP UP SQUARE
.PL.         Worek         na         odpady         w         kształcie         prostopadłościanu         z         przykryciem.
Wbudowana         sprężyna         utrzymuje         worek         w         pozycji         otwartej.         Zapinana         na
zamek         przykrywka         zapobiega         wypadaniu         odpadów.         3         uchwyty         ułatwiają
opróżnienie         torby.
.EN.         Square         pop         up         bag         with         lid.         The         integrated         spring         keeps         the         bag         open.
Its         zipped         lid         prevents         waste         from         falling         out.         The         3         handles         make         it         easy         to
empty         the         bag.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie Pojemność

2019937 50 x 50 x 50 cm 12 units 125 L

2019938 50 x 50 x 70 cm 12 units 175 L

POP UP MAX
.PL.         Torba         na         ogrodowe         odpady         ze         sztywną         podstawą.         Wzmocnione         dno
umożliwia         łatwe         przenoszenie         cięższych         odpadów         ogrodowych,         nawet
ciągnąc         po         ziemii,         bez         ryzyka         rozdarcia.
.EN.         Pop         up         bag         with         a         rigid         bottom.         Pop         up         bag         with         a         rigid         base.         To         easily
transport         garden         waste.         The         reinforced         base         allows         the         whole         bag         to         be
able         to         pull         it         along         the         ground         with         no         risk         of         tearing         the         seams.

Ref. Wymiar Kolor Pojemność Opakowanie

2014533 Ø 0,56 x 0,71 m 175 L 6 sztuk

STANDBAG
.PL.         Usztywniony         worek         na         odpady.         Worek         PE         z         uchwytem,         z         impregnowaną
powierzchnią.         Worek         można         opróżnić         przy         pomocy         trzeciego         uchwytu.
Usztywniany         pierścieniem         PVC.
.EN.         Stand-up         garden         waste         bag.         Woven         coated         bags,         with         carring         handles
and         a         thirtd         handle         for         emptying         the         sac.         PVC         hoop         holds         the         sac         up.

Ref. Wymiar Kolor Pojemność Opakowanie

140015 ø 0,5 x 0,75 m 150 L 12 sztuk

140020 ø 0,66 x 0,75 m 270 L 12 sztuk
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GARDENBAG
.PL.         Niezwykle         wytrzymała         torba         do         zbierania         odpadów         ogrodowych.         Rączki
i         dół         są         wzmocnione         dzięki         podwójnemu         przeszyciu.
.EN.         Bin         bags         with         handles.         For         transporting         garden         and         DIY         waste.         4
ultra-reinforced         handles.         Extremely         resistant.         Reinforced         underside.         Double
stitching.         A         high         stitched         structure         makes         them         easy         to         open.

Ref. Wymiar Kolor Pojemność Opakowanie

2007010 0,53 x 0,53 x 0,53 m 148 L 20 sztuk

2007011 0,6 x 0,6 x 0,7 m 252 L 20 sztuk

GREENBAG
.PL.         Ogrodowe         worki         wielokrotnego         użytku         na         odpady.         Worek         PE         z
uchwytem,         z         impregnowaną         powierzchnią.         Idealny         do         gromadzenia
odpadów         (róża,         żywopłot,         itp.)
.EN.         Re-usable         garden         waste         bags.         Woven,         coated         PE         bags         with         handles.
Ideal         for         pruning         roses,         hedges,         etc.

Ref. Wymiar Kolor Pojemność Opakowanie

140010 0,55 x 0,55 x 0,75 m 180 L 12 sztuk

JUTEBAG
.PL.         W         100%-ach         naturalny         worek         jutowy.         W         100%-ach         naturalny,
podlegający         biodegradacji         worek         jutowy.         Polecamy         ten         worek         o         dużej
nośności         do         przechowywania         odpadów         roślinnych         lub         warzyw,         ewentualnie
jako         dekorację.
.EN.         Pack         of         3         green         waste         bags.         All-natural         jute         bag.         Fully         bio-degradable,
for         high         loads         of         garden         waste         or         vegetables.         And         it's         decorative,         too!

Ref. Wymiar Kolor Poszczególne jednostki na worek Opakowanie

110064 0,6 x 1 m 3 sztuk 12 sztuk
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PlandekiOGRÓD

LEAF PROTEC
.PL.         Polietylenowa         siatka         ochronna         na         rynny.         Siatka         do         rynien,         która         chroni
rynnę         przed         spadającymi         liśćmi         zapewniając         odpływ         wody.         Liście         usuwa
wiatr.Z         13         elementami         mocującymi.
.EN.         Gutter         screen.         Eaves         netting         to         catch         leaves         so         that         they         do         not         plug         up
the         pipes.         The         leaves         are         blown         off         the         net         by         the         wind.         With         13         fixing
clamps.

Ref. Wymiar Kolor Oczko Opakowanie

600201 0,17 x 6 m 5 x 5 mm 12 sztuk

PROTEX WOOD
.PL.         Nieprzemakalna         plandeka         do         zakrywania         drewna.         Skuteczne
rozwiązanie         nawet         w         skrajnych         warunkach         pogodowych!         Chroni         drewno
przed         deszczem         i         śniegiem.         Z         oczkami         aluminiowymi         w         odstępach         1         metra.
.EN.         Timber         cover         tarpaulin.         Strong         and         durable         solution         even         in         extreme
weather.         It         protects         your         logs         from         rain         and         snow.         One         fixing         stud         every         one
meter.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

152161 1,5 x 6 m 6 sztuk
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Siatki drenażowe i ściółkujące OGRÓD

GEOTEXTIL 100
.PL.         W         100%         nadająca         się         do         recyklingu         geowłóknina.         Stabilizuje         i
wzmacnia         glebę,         oddziela         poszczególne         warstwy,         a         także         działa         jako         filtr.
Może         być         stosowany         do         chodników,         tarasów,         drenażu         żwirowego.
.EN.         100%         recyclable         geotextile.         Geotextile         stabilizes         and         strengthens         the
soil,         separates         the         different         layers,         functions         as         a         filter.         Can         be         used         for
walking         paths,         terraces,         gravel         drainage         drains.

Ref. Wymiar Kolor Opakowanie

2017729 1 x 10 m 60
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A ABERDEEN 30mm P. 33

ABERDEEN 40mm P. 33

ACACIA P. 94

AERATOR P. 101

ALUNET P. 43

ALUPOST P. 31

AMARYS P. 69

ANTIHERBAS GEOTEX P. 82

ANTIMOLE P. 88

AP-FIX P. 98

ARC BAMBOO P. 96

ARC FG P. 75

ARC PVC P. 73

ASTRA P. 69

ATHEA BORDER P. 56

ATHEA TRELLIS P. 45

ATUSA P. 69

AVIMESH (BN-90) P. 15

AVINET 36 P. 16

AVINET 90 P. 87

B BALCONY 3 P. 78

BAMBOO P. 93

BAMBOO BORDER P. 59

BAMBOO PLAST P. 93

BAMBOOCANE P. 11

BAND P. 37

BASFIX FLOOR / TERRA P. 32

BIFLEX P. 97

BIOCONTROL P. 86
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B BIRDNET P. 84

BORDER FLEXI P. 60

BRIDFIX P. 20

C CACTUS BORDER P. 56

CACTUS TRELLIS P. 45

CAMPOVERT P. 8

CHANVRELIN 750 P. 79

CHELSEA P. 96

CLASSIC P. 30

CLASSIC ARCH P. 50

CLASSIC METAL BORDER P. 58

CLASSIC METAL TRELLIS P. 49

CLIMAFILM P. 73

CLIMAIRFILM P. 74

CLIMATIC 17 P. 74

CLIMBANET P. 13

CLIPS TUTEURS P. 75

COCO P. 94

COVERSOL P. 81

COVERTOP Krzesła P. 40

COVERTOP Niskie krzesło P. 40

COVERTOP Sofa P. 39

COVERTOP Stoły P. 39

CUADRANET P. 12

D DECO PANEL CACTUS P. 22

DECO PANEL PUPPY P. 23

DECO PANEL STONE P. 24

DECOMET P. 15

DECORATION PANEL P. 25

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



SU
M

M
AR

Y D DOORNET P. 13

E EASY TUNNEL P. 73

EASYNET P. 84

ECHELLE P. 95

ECHELLE BAMBOO P. 95

ECHELLE FIB P. 95

ESA P. 13

ESSEN P. 35

ETIK BORDURA P. 61

ETIK FIX P. 61

EVERLY P. 6

EXTRANET P. 4

F FARM BORDER P. 62

FEESY P. 65

FENCY WICK P. 9

FENSANET P. 17

FENSANET PLAST P. 17

FIBERNET P. 43

FIX 17 / FIX 40 P. 96

FIXATEX P. 18

FIXCANE P. 19

FIXING CORD P. 18

FIXSOL P. 37

FIXSOL XL P. 83

FLAXHEMP P. 79

FLEXIGREEN P. 48

FLORA ROLL ALU P. 64

FLORA ROLL ART DECO P. 64

FLORA ROLL COLOR P. 64
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F FLORA ROLL EXTENS P. 63

FLORA ROLL LASURE P. 63

FLORA ROLL METAL WOOD P. 64

FLORA ROLL STRONG P. 63

FP-FIX P. 97

FRESAFILM P. 81

G GALVA WIRE P. 20

GALVANEX P. 16

GALVANEX PLAST P. 16

GARDEN PILL P. 101

GARDEN SIT P. 101

GARDENBAG P. 103

GEOTEX 50 / 100 / 150 / 200 P. 82

GEOTEXTIL 100 P. 105

GLUE P. 37

GREENBAG P. 103

GREENBORDER P. 59

GREENLY P. 48

GREENWITCH P. 8

GROWING KIT P. 71

GROWING POTS P. 71

H HARRY P. 65

HAVANA P. 6

HEATING GROW P. 72

HERON P. 67

HIVERSAC P. 90

HIVERSAC DECO P. 89

HIVERSCRATCH P. 90

HIVERTEX P. 91
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Y H HOGY P. 66

I IGUANA P. 68

J JUTE P. 99

JUTEBAG P. 103

JUTESOL P. 79

K KIT CLIMAFILM P. 73

KIT PROTECT TUNNEL P. 86

L LABEL 13 P. 100

LABEL 15 P. 100

LABEL 15 COLOR P. 100

LEAF PROTEC P. 104

LUBECK P. 35

LUBECK PRO 15mm P. 35

LUCILY P. 68

M MAXIFLEECE P. 89

MAXIZIP P. 90

MICROTEX P. 81

MINI CLIP P. 75

MOLENET (BOP 100) P. 88

MOON P. 26

MOSAIC P. 28

MOSQUITO NET P. 42

N NATURCANE P. 11

NATURESAC P. 89

NAUTIC P. 27

O OBELISK P. 50

OUATEX P. 91

P PANEL DECO ATHEA P. 21

PEACKY P. 66
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P PEACOCK P. 68

PERFIX P. 31

PICOTA P. 67

PICOTI P. 67

PICPIC P. 67

PLAST ARC P. 96

PLAST WIRE P. 20

PLASTICANE P. 10

PLASTICANE OVAL P. 10

POP UP MAX P. 102

POP UP SQUARE P. 102

POULTRY MESHES (B-92) P. 14

PRIVAT P. 29

PRIVATEX P. 7

PROFIL H P. 31

PRONET P. 85

PROTEC P. 85

PROTEX WOOD P. 104

PUPPY BORDER P. 57

PUPPY TRELLIS P. 45

PYRAMID P. 50

R R-FIX P. 98

RAPHIA P. 99

RAPID GROW P. 72

RAPID GROW WINDOW P. 72

RECINGREEN S P. 87

REEDCANE P. 11

ROYAL BORDER P. 58

ROYAL TRELLIS P. 49
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S SEED P. 101

SELFIX BORDURA P. 60

SISAL P. 99

SNUGGER P. 18

SPIKE P. 81

SPIKE BIRD P. 42

SPIROC P. 77

SPLIT BAMBOO P. 94

SQUARE P. 12

STANDBAG P. 102

STEEL PLAST P. 93

STEELY BORDURA P. 61

STONE BORDER P. 57

STONE TRELLIS P. 45

STYLIA P. 7

SUN NET P. 85

SUN-NET P. 37

SUNNET KIT P. 37

SUNNET KIT POLYESTER P. 37

SUPRATEX P. 5

T TAP ALUPOST P. 32

TAP BASFIX P. 32

TAPEFIX P. 36

TEXANET P. 4

TOMATEX P. 76

TOMATO SPIRAL P. 76

TOMATO SPIRAL EPOXY P. 76

TOMATOCLIP P. 77

TOTALTEX P. 5
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T TREE LABEL P. 100

TREE TIE P. 97

TREEX - FLEXGUARD P. 86

TRELLIFLEX P. 47

TRELLINET P. 92

TRELLIWOOD P. 47

TURBA P. 69

TWISTER KIT / TWISTER FIX P. 19

V VEGRING P. 98

VERTICAL BUXUS P. 53

VERTICAL COSTA P. 55

VERTICAL FOREST P. 51

VERTICAL JASMIN P. 53

VERTICAL JUNGLE P. 54

VERTICAL LAURO P. 54

VERTICAL LAVANDA P. 52

VERTICAL RED LAURO P. 52

VERTICAL TROPIC P. 51

VERTICAL VILLA P. 55

VIBRUC P. 11

W WALLFIX P. 32

WEEDSOL P. 820

WICK TRELLIS P. 48

WILBORDER P. 59

WILLGREEN P. 48

WILLOW TRELLIS P. 47

WINTERTEX 30 P. 91

WINTERTEX 50 P. 91

WOODTEC BORDER P. 62
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Y YIN and YANG TRELLIS P. 49

Z ZURICH EVOLUTION 30mm P. 34

ZURICH EVOLUTION 40mm P. 34
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GWARANCJA

Warunki gwarancji • Dostawca produktów Nortene gwarantuje funkcjonalnosc swojego produktu w okresie 2 lat od daty zakupu. W pierwszej połowie okresu objetego gwarancja i w 
przypadku reklamacji nie przekraczajacych 2 lat, zadne zniszczenie nie jest brane pod uwage , wszystkie reklamacje sa uznawane i gwarancja jest realizowana w formie wymiany 
produktu/produktów. Koszty montazu i demontazu nie sa objete gwarancja i powinny byc pokryte przez klienta. Po przekroczeniu pierwszej połowy okresu gwarancji zastosowany 
zostanie współczynnik zniszczenia wg zasady pro rata temporis, w nastepujacy sposób: 5% ceny zakupu za 1/10 pozostałego okresu drugiej połowy gwarancji. Dostawca produktów 
Nortene zwróci klientowi cene zakupu produktu, w stosunku do którego zastosowany zostanie współczynnik zniszczenia. Gwarancja odnosi sie do standardowego uzytkowania i jest 
uwarunkowana własciwa instalacja produktu. Dostawca produktów Nortene zastrzega sobie prawo wymagania dowodów wady. W szczególnosci gwarancja nie obejmuje uszkodzen 
wynikajacych z warunków pogodowych (huragany, gradobicia, powodzie…), wypadków, uderzen, uzycia chemikaliów, wypadków, pozarów, niewłasciwego uzycia.

Porada pielęgnacyjna: Zaleca się wykonanie 2 rocznych zabiegów olejowych w celu nawilżenia drewna: jeden na początku wiosny i drugi po zakończeniu lata. Aby gwarancja producenta 
była ważna, należy przestrzegać instrukcji montażu i konserwacji. Gwarancja nie obejmuje trwałości koloru. Dodatkowo, zgodnie z normą DIN4047, pęknięcia wysychające (pęknięcia) 
powstałe podczas procesu suszenia są dopuszczalne, gdyż nie wpływają negatywnie na właściwości statyczne i trwałość drewna. W tym przypadku długość, głębokość i szerokość szczelin 
nie podlegają żadnym ograniczeniom. Gwarancja nie obejmuje zmian wyglądu materiałów, jeśli konserwacja i montaż nie są wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Warranty clause • Nortene guarantees this product’s functionality for a period of 2 years, based on proof of purchase. During the rst half of the warranty period and for any warranties 
under 2 years, wear and tear is not considered; the warranty will be applied via product replacement. The costs of installation and removal are not covered by the warranty and will remain 
at the customer’s expense.During the second half of the warranty period, a coecient for wear and tear will be applied, pro-rated for time, as follows: 5% of the purchase price per 1/10 of 
the time remaining in the 2nd half of the warranty period. Nortene will reimburse the customer for the purchase price of the product, after application of the wear and tear coecient. This 
warranty applies to normal use and is subject to proper installation of the product. Nortene reserves the right to require proof of the defect (photos, on-site examination by its sta , etc.). 
Damage caused by the following in particular is not covered by the warranty: weather events (storm, hail, ooding, etc.), impact, chemicals, accidents, re, inappropriate use, etc.

Maintenance advice: It is advisable to apply 2 annual treatments with oil to hydrate the wood: one at the beginning of spring and another one once summer is over. 
It is important to follow the installation and maintenance instructions for the manufacturer's warranty to be valid. 
Color retention is not included in the warranty. In addition, and according to DIN4047 standard, the drying cracks (cracks) produced during the drying process are acceptable, as they do not 
negatively affect the static properties and durability of the wood. In this case the length, depth and width of the slits are not subject to any limitation. 
The warranty does not apply to changes in the appearance of materials if maintenance and installation are not performed in accordance with the manufacturer's recommendations.

Nortene gwarantuje funkcjonalność tego produktu przez okres 8 lat, w oparciu o dowód zakupu. Podczas gwarancji poniżej 2 lat nie jest brane pod uwagę zużycie; gwarancja zostanie 
zrealizowana przez wymianę produktu. Koszty instalacji i demontażu nie są objęte gwarancją i pozostają po stronie klienta. W drugiej połowie okresu gwarancyjnego będzie zastosowany 
współczynnik zużycia, określony według czasu w następujący sposób: 5% ceny zakupu za 1/10 pozostałego czasu w drugiej połowie okresu gwarancyjnego . Nortene zwróci klientowi cenę zakupu 
produktu po zastosowaniu współczynnika zużycia. Wyroby objęte są gwarancją przy przestrzeganiu normalnych warunków użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z instrukcją 
konserwacji przed przedwczesnym zużyciem, utratą części, pleśnią czy zgnilizną. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z poniższych przyczyn:  które występują wyraźnie z niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania, uporządkowania czy dekoracji ogrodów przydomowych;  które są konsekwencją upływu czasu, zużycia w trakcie użytkowania, usterek i błędów;   które są 
wynikiem zbyt dużego i długotrwałego obciążenia, efektu prasowania;  które są wynikiem chodzenia stałą ścieżką;  które są wynikiem wandalizmu, nadużyć czy niedbalstwa; które są wynikiem 
oparzeń spowodowanych promieniem słońca prześwietlającego przez powierzchnię szklaną, tzw. „efekt ogniskowy”;  które są wynikiem wypadku, jak np. pożaru, eksplozji, promieniowania, 
zamarznięcia, powodzi, zanieczyszczenia środowiska, ponadto transportu, magazynowania lub innych szkód spowodowanych zabiegami przed i po konserwacji;  stosowania niewłaściwych 
substancji czyszczących; stosowania chemicznych środków czyszczących lub roślino- i owadobójczych.

Nortene guarantees this product’s functionality for a period of 8 years, based on proof of purchase. During the warranties under 2 years, wear and tear is not considered; the warranty will be 
applied via product replacement. The costs of installation and removal are not covered by the warranty and will remain at the customer’s expense. During the second half of the warranty period, a 
coefficient for wear and tear will be applied, pro-rated for time, as follows: 5% of the purchase price per 1/10 of the time remaining in the 2nd half of the warranty period. Nortene will reimburse 
the customer for the purchase price of the product, after application of the wear and tear coefficient. This products are guaranteed under normal conditions of use and maintenance against the 
premature wear, disfibration, mold, putrefaction etc…This warranty does not cover the following impairments: Other uses than are purely corresponding to domestic gardens, landscaping and 
decoration. The defects or imperfections resulting from the pass of the time or wear of the product. Crushing by excessive weights over an extended period. The efects of passing in areas with 
permanent passage. Burns, flares, cuts, accidents, vandalism, abuse, neglect or carelessness. Any burns that could be caused by the magnifying glass effect of the sun rays throught a glass. Damage 
caused by accidents: fire, explosion, lightning, frost, flood, pollution, which may occur during transportation, storage, handling before or after placement. Application of inadequate substances or 
cleaning methods. Use of chemical cleaners, herbicides or pesticides. 

SZAVATOSSÁGI ZÁRADÉK
WARUNKI GWARANCJI •CLAUZA DE GARANIE•ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОДУКТЫ•WARRANITY PRODUTS

MŰFÜVEINKRE VONATKOZÓ GARANCIÁLIS FELTÉTELEK  (SALZBURG, ZURICH PRO, ABERDEEN)
GWARANCJA NA TRAWĘ •GARANŢIE IARBĂ •ГРАСС ПРАПРИ •GRASS WARRANTY 
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Śledź nas w naszych sieciach 
społecznościowych:

In order to improve, Nortene Home Depot S.l. reserves the right to
modify at any time and without prior notice the characteristics of its 
non-contractual products, documents, photographs and illustrations.

Art direction: www.anythink.es
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