Zahradní nábytek, skleníky,
infra sauny, stropní ventilátory
Katalog akčních cen 2022

3D

rotace

zahradní inspirace
pro každou

generaci...

Autorizovaný prodejce

www.v-garden.cz

luxusní italské zahradní houpačky
Luxusní zahradní houpačka Ipa

Luxusní zahradní houpačka Damasco

NOVINKA

Původní cena
6.290,- Kč

Původní cena
4.290,- Kč

Akční cena

Akční cena

4.990,H-

3.390,H-

Kč s DP

Kč s DP

204 €

138 €

Celková velikost: 180x111x153 cm • Šířka lavice 135 cm
• Průměr trubek: 38 mm • Hmotnost: 22 kg • Masivní čalouněný
podsedák • Zahradní třímístná houpací lavice s jutovinou
• Sedák zavěšen na vinutých pružinách • Povrchová úprava
je provedena komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní
kryté plochy • Pro dlouholetou životnost je vhodné houpačku
nenechávat trvale vystavenou přírodním vlivům • Nosnost
200 kg

Celková velikost: 181x113x153cm • Šířka lavice 150 cm
• Průměr trubek: 45 mm • Hmotnost: 38 kg • Masivní čalouněný
podsedák • Zahradní třímístná houpací lavice s jutovinou
• Sedák zavěšen na vinutých pružinách • Povrchová úprava
je provedena komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní
kryté plochy • Pro dlouholetou životnost je vhodné houpačku
nenechávat trvale vystavenou přírodním vlivům
• Nosnost 220 kg

Luxusní zahradní houpačka Detroit RVB Luxusní zahradní houpačka Detroit 656

Původní cena
8.190,- Kč

Původní cena
8.190,- Kč

Akční cena

6.490,H-

Akční cena

6.490,H-

Kč s DP

Kč s DP

265 €

LŮ ŽKOV

Á

Á

LŮ ŽKOV

ÚP

RAVA

RAVA

ÚP

Celková velikost: 208x113x153cm • Šířka lavice 170 cm
• Průměr trubek: 45 mm • Hmotnost: 46 kg • Lůžková
úprava • Masivní čalouněný podsedák • Zahradní třímístná
houpací lavice s ocelovým drátěným roštem • Sedák zavěšen
na vinutých pružinách • Povrchová úprava je provedena
komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro
dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 240 kg

3D

rotace
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265 €

Celková velikost: 208x113x153cm • Šířka lavice 170 cm
• Průměr trubek: 45 mm • Hmotnost: 46 kg • Lůžková
úprava • Masivní čalouněný podsedák • Zahradní třímístná
houpací lavice s ocelovým drátěným roštem • Sedák zavěšen
na vinutých pružinách • Povrchová úprava je provedena
komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro
dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 240 kg

3D rotace produktů na www.v-garden.cz

luxusní italské zahradní houpačky
Luxusní zahradní houpačka Detroit 521

Luxusní zahradní houpačka Detroit 066

Původní cena
9.790,- Kč

Původní cena
8.190,- Kč

Akční cena

7.790,H-

Akční cena

6.490,-

Kč s DP

Kč s DPH

318 €

265 €

LŮŽKOV

LŮ ŽKOV

Á

Á

ÚP

ÚP

RAVA

RAVA

Celková velikost: 208x113x153cm • Šířka lavice 170 cm
• Průměr trubek: 45 mm • Hmotnost: 46 kg • Lůžková
úprava • Masivní čalouněný podsedák • Zahradní třímístná
houpací lavice s ocelovým drátěným roštem • Sedák zavěšen
na vinutých pružinách • Povrchová úprava je provedena
komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro
dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 240 kg

Celková velikost: 208x113x153cm • Šířka lavice 170 cm
• Průměr trubek: 45 mm • Hmotnost: 46 kg • Lůžková
úprava • Masivní čalouněný podsedák • Zahradní třímístná
houpací lavice s ocelovým drátěným roštem • Sedák zavěšen
na vinutých pružinách • Povrchová úprava je provedena
komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro
dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 240 kg

Luxusní zahradní houpačka San Diego 656

Luxusní zahradní houpačka San Diego 935

Původní cena
11.190,- Kč
Akční cena

8.890,H-

Původní cena
9.390,- Kč

Kč s DP

Akční cena

7.490,H-

363 €

Kč s DP
306 €

Celková velikost: 208x126x173cm • Šířka lavice 170 cm
• Průměr trubek: 50 mm • Hmotnost: 50 kg • Lůžková
úprava • Masivní čalouněný podsedák • Zahradní třímístná
houpací lavice s ocelovým drátěným roštem • Sedák zavěšen
na vinutých pružinách • Povrchová úprava je provedena
komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro
dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 240 kg

3D

rotace

Celková velikost: 208x126x173cm • Šířka lavice 170 cm
• Průměr trubek: 50 mm • Hmotnost: 50 kg • Lůžková
úprava • Masivní čalouněný podsedák • Zahradní třímístná
houpací lavice s ocelovým drátěným roštem • Sedák zavěšen
na vinutých pružinách • Povrchová úprava je provedena
komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro
dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 240 kg

3D rotace produktů na www.v-garden.cz
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luxusní italské zahradní houpačky
Luxusní zahradní houpačka Philadelphia

Luxusní zahradní houpačka Tevere

Původní cena
11.290,- Kč
Akční cena

8.990,H-

Původní cena
21.990,- Kč

Kč s DP
367 €

Akční cena

16.990H,Kč s DP
693 €

LŮŽKOV

Á

ÚP
RAVA

LŮŽKOV

Á

ÚP
RAVA

Celková velikost: 229x130x173cm • Šířka lavice 170 cm
• Průměr trubek: 50 mm • Hmotnost: 60 kg. Lůžková úprava
• Masivní čalouněný podsedák • Zahradní třímístná houpací
lavice s ocelovým drátěným roštem • Sedák zavěšen
na vinutých pružinách • Povrchová úprava je provedena
komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro
dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 240 kg

Celková velikost: 247x142x165cm • Šířka lavice 200 cm
• Průměr trubek: 50 mm • Hmotnost: 96 kg • Lůžková
úprava • Masivní čalouněný podsedák • Zahradní třímístná
houpací lavice s ocelovým drátěným roštem • Sedák zavěšen
na vinutých pružinách • Povrchová úprava je provedena
komaxitovou barvou • Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro
dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 320 kg

Luxusní zahradní houpačka MILANO oranžová

Luxusní zahradní houpačka BARCELONA hnědá

Původní cena
8.190,- Kč
Akční cena

6.490,H-

NOVINKA

3D
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RAVA

Velikost 232x120x167 cm • Průměr trubek 48 mm • Hmotnost
45 kg • Lůžková úprava • Masivní čalouněný podsedák
o tloušce 80 mm • Sedák je zavěšen na vinutých pružinách
• Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou
• Stříška je z voděodolného materiálu ,polyester
• Vhodná pro zakryté plochy • Pro 4 osoby • Pro dlouholetou
životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale vystavenou
přírodním vlivům • Nosnost 320 kg

ÚP

RAVA

347 €

NOVINKA

ÚP

Kč s DP

LŮ ŽKOV

LŮ ŽKOV

Á

8.490,H-

265 €

Á

Původní cena
10.690,- Kč
Akční cena

Kč s DP

Velikost: 185x113x177 • Průměr trubek 50 mm
• Hmotnost 40 kg • Lůžková úprava • Masivní čalouněný
podsedák o tloušťce 80 mm • Zahradní třímístná houpací
lavice s jutovinou • Sedák je zavěšen na vinutých pružinách
• Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou
• Vhodná pro zakryté plochy • Pro dlouholetou životnost je
vhodné houpačku nenechávat trvale vystavenou přírodním
vlivům • Nosnost 300 kg

3D rotace produktů na www.v-garden.cz

luxusní dřevěné houpačky
uxusní zahradní houpačka MILANO hnědá

Luxusní zahradní houpačka BARCELONA béžová

Původní cena
8.190,- Kč
Akční cena

6.490,HKč s DP
265 €

LŮŽKOV

Á

RAVA

Á

ÚP

Původní cena
10.690,- Kč

LŮŽKOV

ÚP

Akční cena

RAVA

NOVINKA

8.490,HKč s DP

NOVINKA

347 €

Velikost 232x120x167 cm • Průměr trubek 48 mm • Hmotnost 45 kg
• Lůžková úprava • Masivní čalouněný podsedák o tloušce 80 mm
• Sedák je zavěšen na vinutých pružinách • Povrchová úprava
je provedena komaxitovou barvou • Stříška je z voděodolného
materiálu ,polyester
• Vhodná pro zakryté plochy • Pro 4 osoby • Pro dlouholetou
životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale vystavenou
přírodním vlivům • Nosnost 320 kg

Velikost: 185x113x177 • Průměr trubek 50 mm
• Hmotnost 40 kg • Lůžková úprava • Masivní čalouněný
podsedák o tloušťce 80 mm • Zahradní třímístná houpací
lavice s jutovinou • Sedák je zavěšen na vinutých pružinách
• Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou
• Vhodná pro zakryté plochy • Pro dlouholetou životnost je
vhodné houpačku nenechávat trvale vystavenou přírodním
vlivům • Nosnost 300 kg

Luxusní zahradní houpačka MILANO vínová

Luxusní zahradní houpačka BARCELONA vínová

Původní cena
8.190,- Kč
Akční cena

6.490,HKč s DP
265 €

Á

8.490,H-

RAVA

RAVA

NOVINKA

LŮŽKOV

ÚP

ÚP

Akční cena

Á

Původní cena
10.690,- Kč

LŮ ŽKOV

Kč s DP
347 €

Velikost 232x120x167 cm • Průměr trubek 48 mm • Hmotnost 45 kg
• Lůžková úprava • Masivní čalouněný podsedák o tloušce 80 mm
• Sedák je zavěšen na vinutých pružinách • Povrchová úprava
je provedena komaxitovou barvou • Stříška je z voděodolného
materiálu ,polyester • Vhodná pro zakryté plochy • Pro 4 osoby •
Pro dlouholetou životnost je vhodné houpačku nenechávat trvale
vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 320 kg

3D

rotace

NOVINKA

Velikost: 185x113x177 • Průměr trubek 50 mm
• Hmotnost 40 kg • Lůžková úprava • Masivní čalouněný
podsedák o tloušťce 80 mm • Zahradní třímístná houpací
lavice s jutovinou • Sedák je zavěšen na vinutých pružinách
• Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou
• Vhodná pro zakryté plochy • Pro dlouholetou životnost je
vhodné houpačku nenechávat trvale vystavenou přírodním
vlivům • Nosnost 300 kg

3D rotace produktů na www.v-garden.cz
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luxusní italské zahradní houpačky
Houpačka VeGAS

Luxusní zahradní houpačka BERLIN

Původní cena
4.690,- Kč
Akční cena

3.690,HKč s DP
151 €

NOVINKA

Původní cena
6.990,- Kč
Akční cena

Obj. č. čalounění:
40VEGASH28Z
- podsedák tloušťka 100mm

999,- Kč
s DPH/ks

5.590,HKč s DP
228 €

40,7 €

Velikost: 170x110x152cm • Průměr trubek: 38 mm
• Hmotnost: 38 kg • Zahradní třímístná houpačka zavěšená
na vinutých pružinách, vyrobená z ocelových trubek
a povrchově dokončena komaxitovou barvou • Vhodná pro
zahradní kryté plochy • Pro dlouholetou životnost je vhodné
houpačku nenechávat trvale vystavenou přírodním vlivům •
Čalounění textilene • Nosnost 200 kg

Made in Germany

Velikost 180x136x160 cm • Průměr trubek 40 mm • Hmotnost
35 kg • Masivní čalouněný podsedák o tloušce 80-100 mm
• Sedák je zavěšen na vinutých pružinách • Povrchová úprava
je provedena komaxitovou barvou • Stříška je z voděodolného
materiálu ,polyester • Konstrukce sedáku je potažena
voděodolnou látkou textilenem. • Vhodná pro zakryté plochy
• Pro 3 osoby • Pro dlouholetou životnost je vhodné houpačku
nenechávat trvale vystavenou přírodním vlivům
• Nosnost 300 kg

Luxusní zahradní houpačka
PARMA De Luxe
Původní cena
8.190,- Kč
Akční cena

6.490,HKč s DP
265 €

NOVINKA
• Velikost 190x145x166 cm • Šířka lavice 150 cm • Průměr trubek
42-38-30 mm • Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou
• Vhodná pro zahradní kryté plochy • Pro dlouhou životnost je vhodné
houpačku nenechávat trvale vystavenou přírodním vlivům • Nosnost
250 kg

3D

rotace
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3D rotace produktů na www.v-garden.cz

luxusní dřevěné houpačky
Zahradní houpačka VeGA Lux Black

Zahradní houpačka VeGA BAHARA

Původní cena
14.390,- Kč
Akční cena

11.490H,Kč s DP
469 €

MERANTI
LŮ ŽKOV

Á

ÚP
RAVA

MERANTI

Původní cena
11.890,- Kč
Akční cena

9.490,H-

Masivní polstr
lení
je součástí ba

Kč s DP
387 €

Masivní polstr
lení
je součástí ba

Luxusní zahradní houpačka se stříškou • Houpačka je vyrobena z tvrdého
tropického dřeva Meranti • Šířka houpací lavice 186 cm • Možnost
lůžkové úpravy • Určeno do exteriérů a pergolových prostor • Není
vhodné pro dlouhodobé používání ve vlhkém a větrem namáhaném
prostředí bez vhodné impregnace • Rozměry houpačky: 232x126x177 cm
• Masivní polstry sedáku a opěradla jsou součástí balení
• Nosnost 300 kg

Luxusní zahradní houpačka se stříškou • Šířka houpací
lavice 169 cm • Houpačka je vyrobena z tvrdého tropického
dřeva Meranti • Určeno do exteriérů a pergolových prostor
• Není vhodné pro dlouhodobé používání ve vlhkém a větrem
namáhaném prostředí bez vhodné impregnace • Rozměry
houpačky: 209x125x166 cm • Masivní podsedák je součástí
balení • Nosnost 220 kg

Luxusní zahradní houpačka SOLTOU

Luxusní zahradní houpačka SOLTOU DE LUXE

NOVINKA

NOVINKA

Původní cena
14.990,- Kč
Akční cena

11.990H,Kč s DP
489 €

Původní cena
12.490,- Kč
Akční cena

9.990,HKč s DP
408 €

Masivní polstr
lení
je součástí ba

severská
borovice

Luxusní zahradní houpačka se stříškou. Houpačka je vyrobena ze
severské borovice. • Šířka lavice 165 cm • Určeno do exteriérů
a pergolových prostor • Dřevo je namořeno a povrchově upraveno
lazurou na vodní bázi, která je šetrná k životnímu prostředí • Rozměry
houpačky 215x133x162 cm • Pro dlouhou životnost není vhodné
houpačku nechávat trvale vystavenou přírodním vlivům • Nosnost 300 kg

3D

rotace

severská
borovice

Luxusní zahradní houpačka se stříškou, masivními polstry
a 2 polštáři • Houpačka je vyrobena ze severské borovice
• Šířka lavice 165 cm • Určeno do exteriérů a pergolových
prostor • Dřevo je namořeno a povrchově upraveno lazurou
na vodní bázi, která je šetrná k životnímu prostředí • Rozměry
houpačky 215x133x162 cm • Pro dlouhou životnost není
vhodné houpačku nechávat trvale vystavenou přírodním vlivům
• Nosnost 300 kg

3D rotace produktů na www.v-garden.cz
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piknikový zahradní nábytek na cesty a camping
Piknikový skládací set POLY-STAR

Piknikový skládací set MEGA-STAR
NOVINKA

Původní cena
1.490,- Kč

Původní cena
1.490,- Kč

Akční cena

1.190,H-

Akční cena

1.190,H-

Kč s DP
48 €

Kč s DP
48 €

Rozměry ve složeném stavu: (kufřík) 87x11x39 cm • rozměry
v rozloženém stavu: š: 136 x d: 86 x v: 67 cm • nosnost 1 sedačky:
110 kg • Nosnost stolu: 30 kg • Celková hmotnost 7 kg

Rozměry ve složeném stavu: (kufřík) 87x11x50 cm • Rozměry
v rozloženém stavu: židle 27x25x39 cm, stůl: 85x85x69cm • Nosnost
1 sedačky: 110 kg • Nosnost stolu: 30 kg • Celková hmotnost 8,9 kg

Piknikový skládací set ALU-STAR

Piknikový skládací set WOOD-STAR

Původní cena
1.990,- Kč

Původní cena
2.190,- Kč

Akční cena

1.590,H-

Akční cena

1.690,H-

Kč s DP

Kč s DP

65 €

69 €

Rozměry ve složeném stavu: (kufřík) 87x11x39 cm • Rozměry
v rozloženém stavu: š: 136 x d: 86 x v: 67 cm • Nosnost 1 sedačky:
110 kg • Nosnost stolu: 30 kg • Celková hmotnost 9,8 kg

Rozměry ve složeném stavu: (kufřík) 87x11x39 cm • Rozměry
v rozloženém stavu: š: 136 x d: 86 x v: 67 cm • Nosnost 1 sedačky:
110 kg • Nosnost stolu: 30 kg • Celková hmotnost 9,7 kg

Campingový skládací set VeGA

Piknikový skládací set VeGA-STAR

Původní cena
1.790,- Kč

Původní cena
2.490,- Kč

Akční cena

1.390,H-

Akční cena

1.990,H-

Kč s DP

Kč s DP

57 €

81 €

Campingový skládací set VeGA • Stůl je rozkládací z hliníku
120x60x69 cm • váha 5,5 kg • Stoličky jsou ocelové skládací
30,5x33x36 cm • váha 0,7 kg • Celková hmotnost 8.5 kg • Nosnost stolu
35 kg • Pro ještě pohodlnější posezení je stůl vybaven otvorem pro
umístění slunečníku

Campingový skládací set GAMA
Campingový skládací set GAMASTAR • Stůl je rozkládací z hliníku
120x60x70cm • Stoličky jsou ocelové
skládací 30x33x36 cm • Celková hmotnost
6,9 kg • Nosnost stolu 35 kg • Pro ještě
pohodlnější posezení je stůl vybaven
otvorem pro umístění slunečníku

8

Původní cena
1.690,- Kč
Akční cena

NOVINKA

1.290,HKč s DP
52 €

Rozměry ve složeném stavu: (kufřík) 71x12x54 cm • Rozměry
v rozloženém stavu: š: 145 x d: 69 x v: 72 cm • Nosnost 1 sedačky:
110 kg • Nosnost stolu: 30 kg • Celková hmotnost 10,1kg

piknikový zahradní nábytek + slunečníky
Rozkládací křeslo CAMP

Skládací křeslo ROTO-CAMP

Polohovatelné lehátko Dallas

Skládací pohodlné křeslo kovové konstrukce.
Má konstrukci z ocelových trubek o průměru
16 mm upravené komaxitovou barvou. Sedák
i područky jsou komfortně vypolstrované
z dvojtého materiálu 600D*300D. V područce
je umístěn držák nápojů. Rozměry
84x43x85cm. Váha křesla 3,5 kg. Křeslo je
dodáváno s transportním obalem. Transportní
rozměry 90x20x20cm. Nosnost 110 kg

Skládací pohodlné křeslo kovové konstrukce
otočné o 360°. Má konstrukci z ocelových
trubek o průměru 19 mm upravené
komaxitovou barvou. Sedák i područky jsou
komfortně vypolstrované z dvojtého materiálu
600D*300D. V područce je umístěn držák
nápojů. Rozměry 84x53x81cm. Křeslo je
dodáváno s transportním obalem. Transportní
rozměry 90x20x20cm. Nosnost 110 kg

Polohovatelné lehátko z ocelovo-hliníkových
profilů dokončeno komaxitovou úpravou,
určené do interiérů, exteriérů k bazénům
• Čalounění textilene • Pro dlouholetou
životnost je vhodné nábytek nenechávat
trvale vystavený přírodním vlivům • Nosnost
120 kg • délka 162 x šířka 63 x výška 114 cm

Původní cena
990,- Kč

HIT
letošního
roku

Akční cena

690,-

Kč s DPH
28 €

É

Původní cena
1.990,- Kč

OCELOVO-HLINÍKOV
PROVEDENÍ

Akční cena

1.590,HKč s DP
65 €

Původní cena
1.690,- Kč
Akční cena

1.290,HKč s DP

OCELOVÉ
PROVEDENÍ

NOVINKA

52 €

OCELOVÉ
PROVEDENÍ

Stojan kovový
na slunečník VeGA

Slunečník s kličkou
VeGA 200

Velikost v rozloženém
stavu 85x85x35 cm,
bílá barva, průměr:
48mm s 38mm
plastovou vložkou

Původní cena
890,- Kč
Akční cena

690,-

Kč s DPH
28 €

- ocelová konstrukce
- průměr 200 cm
- polohovatelný, barva černá

Cena na
dotaz

Slunečník s kličkou
VeGA 270C

- ocelová
konstrukce
- průměr 270 cm
- polohovatelný,
barva černá,
béžová
Původní cena
1.190,- Kč

NOVINKA

NOVINKA

Akční cena

890,-

Slunečník s kličkou VeGA 300

Kč s DPH
36 €

Původní cena
3.490,- Kč
Akční cena

2.790,HKč s DP
113 €

- ocelová konstrukce
- průměr 300 cm / 6 příčníků
- polohovatelný
- průměr tyče 48mm
- polyester

Původní cena
1.190,- Kč

Slunečník s kličkou
VeGA 270B

Akční cena

890,-

Kč s DPH
36 €

Slunečník s kličkou VeGA 301
- ocelová konstrukce
- průměr 300 cm / 6 příčníků
- polohovatelný
- průměr tyče 48 mm
- polyester

Původní cena
3.490,- Kč

Akční cena

NOVINKA

2.790,HKč s DP
113 €
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lehátka
Lehátko
VeGAS Black-AL

Původní cena
2.990,- Kč
Akční cena

2.390,H-

CELOHLINÍKOVÉ
PROVEDENÍ

Kč s DP
97 €

Polohovatelné skládací lehátko
z hliníkových profilů dokončeno
komaxitovou úpravou, určené
do interiérů, exteriérů k bazénům
• Čalounění textilene • Není vhodné
pro dlouhodobé použití ve vlhkém
prostředí. Hlavový polštářek není
součástí
balení • Nosnost 120 kg
• Rozměry 180x62x94 cm

699,- Kč
s DPH/ks
28,5 €

Obj. č. 1ks podsedák 175
VeGAS Black-AL:
40VEGASL28Z
- podsedák
tloušťka
60mm

Relaxační lehátko
HAITI

Obj. č. 1ks
podsedák 175
VeGAS Black-AL:
40VEGASL27C
- podsedák
tloušťka
60mm

Původní cena
1.990,- Kč
Akční cena

1.590,H-

NOVINKA

Kč s DP
64 €

Relaxační černé houpací lehátko
z hliníkovo-ocelových profilů dokončeno
komaxitovou úpravou, určené do interiérů,
exteriérů k bazénům • Čalounění
textilene • Není vhodné pro dlouhodobé
použití ve vlhkém prostředí • Rozměry:
155x65x83 cm • Nosnost 120 kg

OCELOVÉ
PROVEDENÍ

Polohovatelné skládací lehátko
SUN – Alu

Původní cena
3.190,- Kč
Akční cena

2.490,HKč s DP
101 €

Polohovatelné lehátko s úpravou rovné ložné plochy pro
nejpohodlnější opalování na sluníčku • Konstrukce hliník,
průměr trubek 22 mm, plně skládací, ideální na cestování
• Čalounění textilene s UV filtrem. • Nosnost 120 kg • Rozměry
v rozloženém stavu 190x63x31 cm, ve složeném stavu
700x630x135 cm • Hmotnost 7 kg
CELOHLINÍKOVÉ
PROVEDENÍ

NOVINKA

Polohovatelné lehátko Pool antracit/karamel
Polohovatelné lehátko z ocelových profilů o průměru 25 mm
dokončeno speciální antikorozní povrchovou úpravou • Čalounění
textilene s UV filtrem • Rozměry v rozloženém stavu: 144x72x103 cm
(pro osobu o výšce do 200cm) • Hmotnost 9,5 kg • Nosnost 120 kg

NOVINKA

OCELOVÉ
PROVEDENÍ

Původní cena
3.190,- Kč
Akční cena

2.590,HKč s DP
105 €

Made in Germany
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Made in Germany

Antracit

Karamel

luxusní kovový zahradní nábytek
Zahradní lehátko JORDAN De Luxe

Zahradní lehátko LAURA De Luxe

Pohodlné relaxační lehátku s velice praktickým hlavovým
stínítkem proti přímému slunci. Pohodlně se posaďte s chlazeným
nápojem nebo knížkou v ruce a užívejte si odpočinek na
čerstvém vzduchu. Polstrování je vyrobeno z UV odolného
rychleschnoucího polyesteru a 5 cm silná matrace s polštářem
zajišťuje maximální pohodlí. Ocelová masivní konstrukce je
povrchově dokončena černou komaxitovou barvou. Celková
velikost lehátka je 170x125x160 cm. Nosnost: 120 kg. Barva:
béžová.

Stylové houpací závěsné lehátko je tou nejlepší volbou pro
relaxaci u vašeho bazénu, na zahradě nebo na terase. Odpolední
siesty na lehátcích LAURA De Luxe si velice rychle oblíbíte.
Polstrování je vyrobeno z UV odolného rychleschnoucího
polyesteru a 5 cm silná matrace s polštářem zajišťuje maximální
pohodlí. Masivní ocelová konstrukce s černou komaxitovou
barvou a se základnou na čtyřech nohách se postará o stabilitu
a vaše bezpečí, příjemný stín na čtení vytvoří šestiramenný
slunečník. Celková velikost lehátka je 196x105x200 cm. Nosnost:
120 kg. Barva: béžová.

NOVINKA
Původní cena
7.890,- Kč
Akční cena

Původní cena
4.990,- Kč

6.290,HKč s DP

Akční cena

3.990,H-

256 €

Kč s DP
162 €

NOVINKA

Zahradní lehátko MARINA De Luxe

Zahradní lehátko NORA De Luxe

Houpací lehátko MARINA De Luxe je ideální pro relaxaci u vašeho
bazénu, na zahradě nebo na terase. Polstrování je vyrobeno z UV
odolného rychleschnoucího polyesteru a 5 cm silná matrace
s polštářem zajišťuje maximální pohodlí. Masivní ocelová
konstrukce s černou komaxitovou barvou se velice spolehlivě
postará o vysokou stabilitu a vaše bezpečí, příjemný stín na
čtení vytvoří šestiramenný slunečník. Celková velikost lehátka je
165x125x184 cm. Nosnost: 120 kg. Barva: béžová.

Oblíbené houpací lehátko NORA De Luxe je ideální pro relaxaci
u vašeho bazénu, na zahradě nebo na terase. Velice rychle
a pohodlně se dá lehátko složit podél podélné osy. Polstrování
je vyrobeno z voděodolné látky textilene. Ocelová konstrukce
s černo-šedou komaxitovou barvou se velice spolehlivě postará
o vysokou stabilitu a vaše bezpečí. Celková velikost lehátka je
77x152x89 cm. Nosnost: 120 kg.
Barva: černá.

NOVINKA

Původní cena
3.190,- Kč
Akční cena

2.490,HKč s DP

Původní cena
6.790,- Kč

NOVINKA

101 €

Akční cena

5.390,HKč s DP
219 €
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luxusní kovový zahradní nábytek
Závěsné skládací křeslo SANDRA

Skládací lehátko VIOLA
Skládací lehátko z hliníkových profilů různých velikostí • Dokončeno
speciální antikorozní povrchovou úpravou • Čalounění textilene s UV
filtrem • Rozměry v rozloženém stavu 162x64x69 cm • Hmotnost
6,5 kg
Původní cena
4.790,- Kč

Akční cena

3.790,Kč s DPH
154 €

Závěsné křeslo z ocelových profilů. • Dokončeno speciální
antikorozní povrchovou úpravou • Podsedák tl. 8 cm. Tkanina
polyester 220 g/m2 • Rozměry v rozloženém stavu 100x120x195 cm
• Hmotnost 32 kg.
cena
Původní
6.290,- Kč

Akční cena

4.990,-

NOVINKA

Kč s DPH
203 €

NOVINKA

Relaxační plážové lehátko POOL IV
Rám z trubkové pozinkované oceli ø28mm / ø32mm. • Povrchová
úprava práškovou barvou • Potah textilene odolné proti
povětrnostním vlivům. Barva antracit • Lze sklopit, aby se ušetřilo
místo. • Nosnost 120 kg • Rozměry š.150 cm v. 118 cm, š. 71 cm

Í
MERČN
O
K
O
R
P
VYUŽITÍ

NOVINKA

Původní cena
5.490,- Kč
Akční cena

4.390,Kč s DPH
179 €
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zahradní altány | zahradní stany
Zahradní altán
Party De LUXE

Zahradní altán
VeGAS DE LUXE

• Maximální vnější rozměry: 3,0x3,0 m
• Ocelová konstrukce 20x10mm
• Ochrana před slunečním svitem
• Střecha polyester
Původní cena
4.190,- Kč
• Hmotnost 22 kg

• Maximální vnější rozměry: 3,0x3,0 m
• Ocelová konstrukce 20x14mm
• Moskytiéra součást balení
• Ochrana před slunečním svitem
Původní cena
• Dvoudílná střecha polyester
6.890,- Kč
Akční cena
• Hmotnost 25 kg

Akční cena

3.290,H-

5.990,H-

Kč s DP

Kč s DP

134 €

244 €

Zahradní altán
LEONARDO DE LUXE 33
• Rozměry 3.0x 3.0m
• Masivní ocelová konstrukce trubky
o průměru 60mm vysoce odolná
Původní cena
povětrnostním podmínkám
8.190,- Kč
• Moskytiéra je součást balení
Akční cena
• Uzavíratelné bočnice
jsou součástí balení
Kč s DPH
264 €
• Hmotnost 39 kg

6.490,-

Cena náhradní střechy
Party de LUXE
1490,- Kč 60 €

Zahradní altán
LEONARDO DE LUXE 43
• Rozměry 4.0x 3.0m
• Masivní ocelová konstrukce trubky
o průměru 60mm vysoce odolná
povětrnostním podmínkám
Původní cena
• Moskytiéra je součást balení
9.690,- Kč
• Uzavíratelné bočnice
Akční cena
jsou součástí balení
• Hmotnost 41 kg
Kč s DPH
313 €

7.690,-

Cena náhradní střechy
VeGAS de Luxe
1490,- Kč 60 €
Cena moskytiéry
VeGAS de Luxe
1490,- Kč 60 €

Mobilní PARTY STAN
VEGA
• Ocelová konstrukce
• Vodní sloupec 1000 mm
• Rozměry: 3,0 x 3,0 m
• Hmotnost: 22 kg
• Rozměr ve složeném stavu:
25x22x160 cm
• Možnost přikoupit bočnice

stěny
2490,- Kč 101 €

Mobilní PARTY STAN
ALFA

stěny
2890,- Kč 117 €

Původní cena
4.390,- Kč
Akční cena

3.490,HKč s DP
142 €

• Ocelová konstrukce
• Vodní sloupec 1000 mm
• Rozměry 3,6 x 3,6 m
• Hmotnost: 36 kg
• Rozměry ve složeném stavu 29x22x160 cm
• Možnost přikoupit bočnice

Mobilní PARTY STAN
GARDEN
• Ocelová konstrukce
• Vodní sloupec 1000 mm
• Rozměry: 3,0 x 4,2 m
• Hmotnost: 35 kg
• Rozměr ve složeném stavu:
32x22x160 cm
• Možnost přikoupit bočnice

stěny
2890,- Kč 117 €
Původní cena
5.690,- Kč
Akční cena

4.490,HKč s DP
183 €

Původní cena
4.990,- Kč
Akční cena

NOVINKA

3.990,HKč s DP
162 €
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zahradní nábytek z tahokovu

Made in Germany

Made in Germany

Společnost MFG aby mohla splnit
všechny nejvyšší standardy kvality, vyrábí veškerý svůj zahradní
nábytek nejmodernější robotizovanou technologií. To podtrhuje
pokrok a dynamiku této ryze německé společnosti.

Nábytek z tahokovu německé společnosti MFG se vyznačuje perfektním designovým zpracováním při použití těch nejmodernějších materiálů. Výjimečnou kvalitu potvrzují i náročné zkoušky kvality GS. Speciální čtyřvrstvá povrchová úprava s NANO technologií a UV filtrem
dodává nábytku prakticky bezúdržbový charakter. Nábytek z tahokovu MFG je navržen speciálně pro venkovní prostředí.

Křeslo ZINGST

Polohovatelné křeslo ZINGST II.

Obj.č. 02214300
Původní cena
2.090,- Kč
Akční cena

1.650,HKč s DP
67 €

3

Obj.č. 02213300

3

Made in Germany

NOVINKA

Made in Germany

NOVINKA

Původní cena
4.190,- Kč
Akční cena

3.350,HKč s DP
136 €

Rozměry: 96x73x57 • Hmotnost 6 kg • Výplet s oky s vysokou
pevností • Stohovatelné • Speciální 4-vrstvá povrchová úprava
s Nano technologií pro venkovní použití • Odolné vůči vodě,
slunci a mrazu, UV filtr • Ideální pro venkovní gastro použití
v restauracích • Test GS kvality

Rozměry 104x67x60 • Hmotnost 12 kg • Výplet s oky
s vysokou pevností • Speciální 4-vrstvá povrchová úprava
s Nano technologií pro venkovní použití • Odolné vůči vodě,
slunci a mrazu, UV filtr • Ideální pro venkovní gastro použití
v restauracích • Test GS kvality

3

3

3

3

Lehátko ZINGST
Rozměry: 195x82x57 kg • Hmotnost 14,4
kg • Výplet s oky s vysokou pevností
• Skládací • Speciální 4-vrstvá povrchová
úprava s Nano technologií pro venkovní
použití • Odolné vůči vodě, slunci a mrazu.
UV filtr • Test GS kvality
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Obj. č. 02219300

Původní cena
9.790,- Kč

NOVINKA

Akční cena

7.790,Kč s DPH
318 €

zahradní nábytek z tahokovu
Kovový stůl
Mec-Mesh 80

Kovový stůl
Mec-Mesh 120
Made in Germany

Kovový stůl
Mec-Mesh 140
Made in Germany

NOVINKA

Obj.č. 01110503

NOVINKA

3

Původní cena
3.790,- Kč
Akční cena

2.990,Kč s DPH
122 €

Původní cena
5.890,- Kč
Akční cena

4.690,Kč s DPH

Původní cena
5.490,- Kč

191 €

Akční cena

4.390,-

Obj.č. 01813503

Kč s DPH

Rozměry 80x80x71 • Hmotnost 12 kg
• Výplet s oky s vysokou pevností • Speciální
4-vrstvá povrchová úprava s Nano
technologií pro venkovní použití • Odolné
vůči vodě, slunci a mrazu, UV filtr • Ideální
pro venkovní gastro použití v restauracích
• Test GS kvality

Rozměry 120x80x71 cm • hmotnost 22 kg
• výpket s oky s vysokou pevností • speciální
4-vrstvá povrchová úprava s Nano
technologií pro venkovní použití • odolné
vůči vodě, slunci a mrazu, UV filtr • ideální
pro venkovní gastro použití v restauracích
• test GS kvality

3

Rozměry 140x90x71 • Hmotnost 22 kg
• Výplet s oky s vysokou pevností • Speciální
4-vrstvá povrchová úprava s Nano
technologií pro venkovní použití • Odolné
vůči vodě, slunci a mrazu, UV filtr • Ideální
pro venkovní gastro použití v restauracích
• Test GS kvality

3

3

3

Obj.č. 01121503

179 €

3

3

3

Původní cena
13.790,- Kč

KOMBINACE SESTAV
10.990,Stolová sestava ZINGST 4 PLUS -120
Stolová sestava ZINGST 4-80
Akční cena

Kč s DPH
449 €

Stolová sestava ZINGST 4 PLUS -140

Křeslo Zingst
Obj.č. 02214300 4x
Stůl Mec-Mesh 80
Obj.č. 01110503 1x

Původní cena
14.190,- Kč
Akční cena

11.290,Kč s DPH
460 €

Původní cena
11.990,- Kč

Křeslo Zingst
Obj.č. 02214300 4x
Stůl Mec-Mesh 120/140

Akční cena

9.590,Kč s DPH
391 €

3

Made in Germany

Stolová sestava ZINGST 6 -120
Stolová sestava ZINGST 6 -140

Původní cena
17.890,- Kč

Kč s DPH

Terasový set KARO 4 se skládá
z pohodlných stohovatelných
křesel • Materiál ocel • Speciální
4-vrstvá povrchová úprava
s Nano technologií pro venkovní
použití • Výplet je z umělého ratanu
s UV filtrem • Součásti je kvalitní
plastový kryt nábytku, 4x pohodlný
podsedák • Stůl je o průměru 70 cm
• Materiál ocel + deska „SEVERIT“
voděodolný materiál • Odolné vůči
vodě, slunci a mrazu, UV filtr

Původní cena
18.290,- Kč
Akční cena

14.590,Kč s DPH
596 €

Křeslo Zingst
Obj.č. 02214300 6x
Stůl Mec-Mesh 120/140

3

Made in Germany

Stolová sestava s polohovatelným křeslem

Stolová sestava ZINGST 4 de Luxe -120
Stolová sestava ZINGST 4 de Luxe -140
Původní cena
22.690,- Kč

Původní cena
22.990,- Kč

Akční cena

17.790,Kč s DPH
726 €

1.012 €

Made in Germany

Kč s DPH

3

257 €

Původní cena
30.490,- Kč
Akční cena

24.490,Kč s DPH
999 €

Původní cena
30.990,- Kč
Akční cena

24.790,-

Polohovatelné křeslo Zingst II.
02213300 4x
Stůl Mec-Mesh 120/140

Kč s DPH

Made in Germany

Stolová sestava ZINGST 6 de Luxe -120
Stolová sestava ZINGST 6 de Luxe -140

738 €

Kč s DPH

6.290,-

3

Stolová sestava s polohovatelným křeslem

18.090,-

Akční cena

Původní cena
7.890,- Kč
Akční cena

Terasový set KARO 4

Akční cena

14.290,583 €

3

Made in Germany

3

Polohovatelné křeslo
Zingst II.
02213300 6x
Stůl Mec-Mesh 120/140
Made in Germany
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luxusní kovový zahradní nábytek
Stolová sestava VeGAS PATRICIA 4

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
Í
EN
PROVED

Stolové sestavy VeGAS PATRICIA 6 a VeGAS PATRICIA 4 se skládají
z pohodlných stohovatelných křesel a stolu z hliníkovo-ocelových
profilů povrchově dokončené komaxitovou úpravou • Stolová deska
je z tvrzeného skla • Křesla jsou potažena voděodolnou tkaninou
textilene • Pro dlouholetou životnost je vhodné nábytek nenechávat
trvale vystavený přírodním vlivům • Rozměry stolu 140x85x70cm
• Rozměry křesla 55x74x96cm
Původní cena
8.190,- Kč

479,- Kč
s DPH/ks

Akční cena

6.490,H-

19,5 €

Kč s DP
254 €

Cena za křeslo PATRICIA

950,- Kč
s DPH/ks
39 €

Podsedák
tl. 60mm

2690,- Kč

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5015O

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5020H

Obj. č. 1ks
podsedák
40100VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40100PRI

Cena za stůl PATRICIA s DPH/ks
109 €

Stolová sestava VeGAS PATRICIA 6
Stolové sestavy VeGAS PATRICIA 6 a VeGAS PATRICIA 4 se skládají
z pohodlných stohovatelných křesel a stolu z hliníkovo-ocelových
profilů povrchově dokončené komaxitovou úpravou • Stolová deska
je z tvrzeného skla • Křesla jsou potažena voděodolnou tkaninou
textilene • Pro dlouholetou životnost je vhodné nábytek nenechávat
trvale vystavený přírodním vlivům • Rozměry stolu 140x85x70cm
• Rozměry křesla 55x74x96cm
Původní cena
10.490,- Kč

479,- Kč
s DPH/ks

Akční cena

8.390,H-

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
PROVEDENÍ
950,- Kč

Cena za křeslo PATRICIA s DPH/€ks
39

Kč s DP
342 €

19,5 €

Podsedák
tl. 60mm

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5015O

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5020H

Obj. č. 1ks
podsedák
40100VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40100PRI

2690,- Kč

Cena za stůl PATRICIA s DPH/ks
109 €

Stolová sestava VeGAS TEREZA set 6 KOMPLET
É

OCELOVO-HLINÍKOV
PROVEDENÍ

Stolová sestava VeGAS Tereza set 6 se skládá ze 6-ti polohovacích
skládacích křesel a stolu z hliníkovo-ocelových profilů povrchově
dokončené komaxitovou úpravou a slunečníku o průměru 230 cm
• Stolová deska je z tvrzeného skla • Křesla jsou polohovatelná
a potažena voděodolnou tkaninou textilene • Pro dlouholetou životnost
je vhodné nábytek nenechávat trvale vystavený přírodním vlivům
• Rozměry stolu 140x85x72 cm. Rozměry křesla 74x56x90 cm
Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5015O

Původní cena
13.190,- Kč
Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5020H

449- Kč
s DPH/ks
18,3 €

Akční cena

10.490H,Kč s DP
428 €

Stolová sestava VeGAS MARIA set 6 KOMPLET
OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
PROVEDENÍ

Stolová sestava VeGAS MARIA 6 KOMPLET se skládá ze 6-ti
pohodlných skládacích křesel a stolu z hliníkovo-ocelových profilů
povrchově dokončené komaxitovou úpravou a slunečníku s kličkou
o průměru 200 cm • Stolová deska je z tvrzeného skla • Křesla
jsou potažena voděodolnou tkaninou textilene • Pro dlouholetou
životnost je vhodné nábytek nenechávat trvale vystavený
přírodním vlivům • Rozměry stolu 120x85x70 cm • Rozměry křesla
62x54x87 cm
Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5015O

Původní cena
7.890,- Kč
Akční cena

6.290,HKč s DP
256 €
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449,- Kč
s DPH/ks
18,3 €

Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5020H

Původní cena
14.990,- Kč

luxusní hliníkový zahradní nábytek

Akční cena

11.990H,-

Stolová sestava se slunečníkem VeGAS 6

Kč s DP
489 €

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
Í
EN
ED
PROV

Luxusní stolová sestava 6-ti křesel a stolu z hliníkovoocelových profilů povrchově dokončena
komaxitovou úpravou • Určena
do interiérů, exteriérů a pergolových
prostor. Křesla jsou polohovatelná
a skládací • Čalounění textilene. Stolová deska je
z tvrzeného skla • Součástí sestavy je
slunečník s kličkou • Možno přiobjednat
masivní podsedáky viz. ilustrační
obrázek • Rozměry stolu: 150x90x70
• Rozměry křesla 65x58x110cm
Obj. č. 1ks
podsedák
40115x50287z

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x5027c

Obj. č. 1ks
podsedák
40115VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40115PRI

Podsedák tl. 60mm

499,- Kč
s DPH/ks
19,9 €

Odolnost proti vodě a slunci.
Umělý ratan
Umělý ratan na zahradu i do interiéru.
Luxusní stolová ratanová sestava TUNIS SET

NOVINKA

Luxusní rohová zahradní sestava s jídelním stolem určena
k příjemnému posezení při relaxu s přáteli na terase či zimní zahradě
• Sestava je vypletena umělým ratanem s UV filtrem • Masivní
čalouněné polstrování jen podtrhuje pohodlí a eleganci této sestavy
• Ocelová konstrukce zajišťuje vysokou pevnost a stabilitu. Deska stolu
je vyrobena z bezpečnostního tvrzeného skla • Stůl: 145x 80x72 cm,
Lavice 120x35x39 cm
Původní cena
21.990,- Kč
Rohová sedačka delší strana 242x66x73,
Akční cena
kratší strana 166x66x73 cm

16.990H,Kč s DP
693 €

Zahradní sestava RELAX Deluxe
Luxusní 4 dílná zahradní souprava určená k příjemnému posezení
u kávy s přáteli na zahradě, či bazénu, je ručně vypletena umělým
polyratanem s UV filtrem v moderní šedé barvě, doplněna pohodlným
10 cm vysokým polstrováním • Ocelová konstrukce zajišťuje vysokou
pevnost a stabilitu pro venkovní používání. Deska stolku je vyrobena
z bezpečnostního tvrzeného skla • Rozměry: křeslo v.77 x š.72 x
hl.80 cm, pohovka v.77 x š.128 x hl.80, stolek d.97 x š.60 x v.35

Původní cena
18.990,- Kč
Akční cena

14.990H,-

É

OCELOVO-HLINÍKOV
PROVEDENÍ

Kč s DP
612 €

NOVINKA

Stolová sestava AXEL SET 6-Al
Luxusní stolová sestava 6-ti stohovatelných křesel z hliníkových
profilů v imitaci bambusu, ručně vypleteným polyratanem s UV filtrem
• Konstrukce stolu je zhotovena z hliníkových profilů, na desku stolu je
použit moderní materiál POLYWOOD • Zahradní stůl s deskou POLYWOOD
je díky zvolenému materiálu prakticky bezúdržbový • POLYWOOD je
moderní materiál směsi plastu s dřevěnými pilinami vyznačující se stálostí
a jednoduchou údržbou • Díky své odolnosti proti povětrnostním vlivům se
řadí mezi bezúdržbový zahradní nábytkový materiál
WOOD
OLY
• Rozměry: křeslo 56 x 62 x 92 cm, stůl 150 x 90 x 75 cm
lu P

HLINÍKOVÉ
PROVEDENÍ

57,9 €

7.390,- Kč

Cena za stůl AXEL s DPH/ks

301,6 €

Původní cena
19.990,- Kč
Akční cena

15.990H,Kč s DP
653 €

á

bová deska stolu z m
údrž
ate
ri
bez

Cena za křeslo AXEL

1.420,- Kč
s DPH/ks

NOVINKA
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luxusní zahradní nábytek z umělého ratanu
Původní cena
7.290,- Kč
Akční cena

Zahradní sestava IPAE FUJI SET De Luxe
Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší
zahradě či terase • Vysoce odolné účinkům
nepříznivých povětrnostních podmínek a UV
záření • Barva konstrukce antracit, podsedák
šedý • Rozměry křesla: 63x58x74cm
• Rozměry lavice: 121x58x74cm • Rozměry
stolku: 60x47x42cm

5.790,Kč s DPH
236 €

NOVINKA

Zahradní sestava IPAE ARENA SET De Luxe
Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší
zahradě či terase • Vysoce odolné účinkům
nepříznivých povětrnostních podmínek a UV
záření • Barva konstrukce antracit, podsedák
šedý • Rozměry křesla: 73x67x77cm
• Rozměry lavice: 139x67x77cm • Rozměry
stolku: 53x53x40cm

NOVINKA

Původní cena
9.990,- Kč
Akční cena

7.990,Kč s DPH
326 €

Zahradní sestava IPAE STROMBOLI SET De Luxe
Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší
zahradě či terase • Vysoce odolné účinkům
nepříznivých povětrnostních podmínek a UV
záření • Barva konstrukce antracit, podsedák
béžový • Rozměry křesla: 73x67x77cm
• Rozměry lavice: 184x67x77cm • Rozměry
stolku: 76x53x40cm

NOVINKA
Původní cena
13.790,- Kč
Akční cena

10.990,Kč s DPH
448 €

Imitace umělého ratanu - odolnost proti vodě a slunci
Zahradní sestava PUERTO De Luxe

NOVINKA

Původní cena
10.890,- Kč
Akční cena

8.690,Kč s DPH
335 €

Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší zahradě
či terase • Velmi snadné sestavování
a údržba • Vysoce odolné účinkům
nepříznivých povětrnostních podmínek a UV
záření • Barva konstrukce černá, podsedák je
šedé barvy • Rozměry křesla: 70x63x75 cm,
Rozměry 2-lavice: 121x63x75 cm, Rozměry
stolku: 70x50x38 cm, Podsedák o tlouštce
5 cm.

Zahradní sestava SALVADOR De Luxe
• Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní sezení na vaší zahradě či
terase • Velmi snadné sestavování a údržba
• Vysoce odolné účinkům nepříznivých
povětrnostních podmínek a UV záření
• Barva konstrukce černá, podsedák je
šedé barvy • Rozměry křesla 70x63x75 cm
• Rozměry stolku 70x50x38 cm • Podsedák
o tloušťce 5 cm

18

Původní cena
6.690,- Kč

NOVINKA

Akční cena

5.290,Kč s DPH
215 €

luxusní zahradní nábytek z umělého ratanu
Zahradní sestava DOMINGO De Luxe – grey

NOVINKA

Nábytek má originální povrchovou
strukturu napodobující přírodní ratan.
• Ideální pro pohodlné venkovní posezení
na vaší zahradě či terase • Velmi snadné
sestavování a údržba • Vysoce odolné
účinkům nepříznivých povětrnostních
podmínek a UV záření • Barva konstrukce
hnědá, polstry jsou šedé barvy • Rozměry
křesla: 83x71x75 cm, Rozměry 2-lavice:
141x71x75 cm, Rozměry stolku: 93x56x39
cm, Polstry o tlouštce 10 cm.

Původní cena
18.790,- Kč
Akční cena

14.990,Kč s DPH
612 €

Zahradní sestava DOMINGO De LUXE – red

591 €

Zahradní sestava PORTORIKO De Luxe – grey

17.990,-

Původní cena
23.790,- Kč
Akční cena

18.990,Kč s DPH
775 €

Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší zahradě
či terase • Velmi snadné sestavování a údržba
• Vysoce odolné účinkům nepříznivých
povětrnostních podmínek a UV záření • Barva
konstrukce černá, polstry jsou šedé barvy
• Rozměry křesla: 83x71x75 cm, Rozměry
3- lavice: 199x71x75 cm, Rozměry stolku:
93x56x39 cm, Polstry o tlouštce 10 cm.

Původní cena
22.490,- Kč

14.490,Kč s DPH

Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan. • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší zahradě
či terase • Velmi snadné sestavování a údržba
• Vysoce odolné účinkům nepříznivých
povětrnostních podmínek a UV záření • Barva
konstrukce hnědá, polstry jsou červené barvy
• Rozměry křesla: 83x71x75 cm, Rozměry
2-lavice: 141x71x75 cm, Rozměry stolku:
NOVINKA
93x56x39 cm, Polstry o tlouštce 10 cm.

Akční cena

Původní cena
18190,- Kč
Akční cena

NOVINKA

NOVINKA

Zahradní sestava PORTORIKO De Luxe – red

Kč s DPH
734 €

Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro pohodlné
venkovní posezení na vaší zahradě či terase • Velmi
snadné sestavování a údržba • Vysoce odolné
účinkům nepříznivých povětrnostních podmínek
a UV záření • Barva konstrukce hnědá, polstry jsou
červené barvy • Rozměry křesla: 83x71x75 cm,
Rozměry 3- lavice: 199x71x75 cm, Rozměry stolku:
93x56x39 cm, Polstry o tlouštce 10 cm.

Zahradní sestava MONTEGO set De Luxe – grey
• Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní sezení na vaší zahradě či
terase • Velmi snadné sestavování a údržba
• Vysoce odolné účinkům nepříznivých
povětrnostních podmínek a UV záření • Barva
konstrukce černá, podsedák je šedé barvy
• Rozměry křesla 70x63x75 cm • Rozměry
stolku 70x50x38 cm • Podsedák o tloušťce
10 cm • Rozměry sestavy 204 x 204 x 75 cm

NOVINKA
Původní cena
23.790,- Kč
Akční cena

18.990,Kč s DPH
775 €
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luxusní zahradní nábytek z umělého ratanu
Původní cena
6.590,- Kč

Zahradní sestava IPAE LADY DeLuxe set 4
• Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší zahradě či
terase • Vysoce odolné účinkům nepříznivých
povětrnostních podmínek a UV záření • Barva
konstrukce antracit • Rozměry židle: 55x48x86cm
• Rozměry stolku: 79x79x72cm
990,- Kč

Židle Lady s DPH/ks

5.250,Kč s DPH
214 €

NOVINKA

1.290,- Kč
s DPH/ks

Stůl King

40 €

Akční cena

52 €

Zahradní sestava IPAE LADY DeLuxe set 6
Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší zahradě či
terase • Vysoce odolné účinkům nepříznivých
povětrnostních podmínek a UV záření • Barva
konstrukce antracit • Rozměry židle: 55x48x86cm
• Rozměry stolku: 150x90x72cm
Původní cena
10.990,- Kč
Akční cena

NOVINKA

8.730,Kč s DPH
356 €

990,- Kč

Židle Lady s DPH/ks
40 €

2.790,- Kč

Stůl Prince s DPH/ks
113 €

Zahradní sestava IPAE SICILIA 4
Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší zahradě či
terase • Vysoce odolné účinkům nepříznivých
povětrnostních podmínek a UV záření • Barva
konstrukce antracit, podsedák šedý • Rozměry
křesla: 73x67x77cm • Rozměry stolku: 79x79x72cm
Původní cena
12.890,- Kč

NOVINKA

Akční cena

10.290,Kč s DPH
419 €

Židle Sicilia

2.250,- Kč
s DPH/ks
91 €

1.290,- Kč

Stůl King s DPH/ks
52 €

Zahradní sestava IPAE SICILIA 6
Nábytek má originální povrchovou strukturu
napodobující přírodní ratan • Ideální pro
pohodlné venkovní posezení na vaší zahradě či
terase • Vysoce odolné účinkům nepříznivých
povětrnostních podmínek a UV záření • Barva
konstrukce antracit, podsedák šedý • Rozměry
křesla: 73x67x77cm • Rozměry stolku: 150x90x72cm
2x křslo Sicilia lze spojit
do 1x lavice
Původní cena
20.390,- Kč
Akční cena

2.250,- Kč

Židle Sicilia s DPH/ks
91 €
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Stůl Prince

2.790,- Kč
s DPH/ks
113 €

16.290,Kč s DPH
664 €

NOVINKA

luxusní zahradní nábytek

Kolekce ratanového plastového nábytku
Díky inovativnímu procesu vstřikování pomocí plynů se polypropylenové židle a stoly stávají inteligentní
alternativou k přirozenému pletenému materiálu z ratanu. Díky své struktuře jsou tyto výrobky obzvláště
pevné a vysoce odolné, aby se mohly používat pro venkovní použití na zahradách. Všechny výrobky jsou
vyráběny v Itálii a splňují přísné evropské normy pro kvalitní výrobky.

Stolová sestava Saturno set 4
Stolová sestava se skládá ze 4 pohodlných masivně vyztužených
křesel v imitaci umělého ratanu s UV filtrem • Rozměr křesla: 55 x 54
x 85 cm • Stůl je ve tvaru čtverce, také v imitaci umělého ratanu
s UV filtrem • Rozměr stolu: 80 x 80 x 72 cm

NOVINKA

950,- Kč

Cena za křeslo s DPH/ks
38 €
Sibila
Cena za stůl
SATURNO

1.490,- Kč
s DPH/ks
60 €

Původní cena
6.690,- Kč

Extrémní
st
torzní pevno

Akční cena

5.290,HKč s DP
215 €

Stolová sestava Urano set 6
Stolová sestava se skládá ze 6-ti pohodlných masivně vyztužených
křesel v imitaci umělého ratanu s UV filtrem • Rozměr křesla: 55 x 54
x 85 cm • Stůl ve tvaru obdélníku, také v imitaci umělého ratanu s UV
filtrem • Rozměr stolu: 140 x 80 x 72 cm

950,- Kč

Cena za křeslo s DPH/ks
38 €
Sibila

Cena za stůl
URANO

2.090,- Kč
s DPH/ks
85 €

NOVINKA
Původní cena
9.790,- Kč
Akční cena

7.790,HKč s DP
317 €

Extrémní
st
torzní pevno

Stolová sestava ELBA set 6
Stolová sestava 6-ti křesel z ocelových profilů, čalounění je v imitaci
umělého ratanu z lisovaného plastu s UV filtrem • Určená do interiérů,
exteriérů a pergolových prostor • Stůl je zhotoven z ocelových profilů,
povrchově dokončena komaxitovou barvou, deska stolu je v imitaci
umělého ratanu z lisovaného plastu s UV filtrem • Rozměry: křeslo
53x45x92 cm, stůl d. 180 x š. 75 x v 72 cm

1.150,- Kč

Cena za křeslo s DPH/ks
46 €
ELBA
Cena za stůl
ELBA

1.690,- Kč
s DPH/ks
69 €

Původní cena
10.790,- Kč
Akční cena

8.590,HKč s DP
350 €

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
PROVEDENÍ

NOVINKA
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luxusní zahradní nábytek z umělého ratanu

Imitace umělého ratanu - odolnost proti vodě a slunci
Stolová sestava SPLIT set 6
Stolová sestava 6-ti skládacích židlí z ocelových profilů povrchově dokončena
komaxitovou barvou, čalounění je v imitaci umělého ratanu z lisovaného plastu
s UV filtrem • Určená do interiérů, exteriérů a pergolových prostor • Stůl je
zhotoven z ocelových profilů povrchově dokončena komaxitovou barvou, deska
stolu je v imitaci umělého ratanu z lisovaného plastu s UV filtrem • Rozměry: židle
š.55 x hl.44 x v.80, stůl d.180 x š.75 x v72 cm
Původní cena
8.490,- Kč

850,- Kč

Cena za křeslo s DPH/ks
34 €
SPLIT
Cena za stůl
SPLIT

1.690,- Kč
s DPH/ks
69 €

Akční cena

6.790,H-

NOVINKA

Kč s DP
277 €

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
PROVEDENÍ

Stolová sestava PALERMO set 6
Stolová sestava 6-ti křesel z ocelových profilů, povrchově dokončena komaxitovou
barvou, čalounění je v imitaci masivního dřeva z lisovaného plastu s UV filtrem
• Určená do interiérů, exteriérů a pergolových prostor • Stůl je zhotoven
z ocelových profilů povrchově dokončen komaxitovou barvou, deska stolu je
v imitaci masivního dřeva z lisovaného plastu s UV filtrem • Rozměry židle š.55 x
hl.44 x v.80 cm. • Stůl d.160 x š.75 x v.72 cm
Původní cena
11.190,- Kč

1.050- Kč

Cena za křeslo s DPH/ks
42 €
PALERMO
Cena za stůl
PALERMO

2.590,- Kč
s DPH/ks
105 €

Akční cena

8.890,H-

NOVINKA

Kč s DP
363 €

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
Í
EN
ED
PROV

Stolová sestava PORTO set 6
Stolová sestava 6-ti skládacích židlí z ocelových profilů, povrchově dokončena
komaxitovou barvou, čalounění je v imitaci masivního dřeva z lisovaného plastu
s UV filtrem • Určená do interiérů, exteriérů a pergolových prostor • Skládací stůl
je zhotoven z ocelových profilů povrchově dokončen komaxitovou barvou, deska
stolu je v imitaci masivního dřeva z lisovaného plastu s UV filtrem • Rozměry židle
š.55 x hl.44 x v.80 cm. • Stůl d.180 x š.75 x v.72 cm
Původní cena
8.490,- Kč

850,- Kč

Cena za křeslo s DPH/ks
34 €
PORTO
Cena za stůl
PORTO

1.690,- Kč
s DPH/ks
69 €

Akční cena

6.790,HKč s DP

NOVINKA

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
PROVEDENÍ

277 €

VeGA PIVNÍ set
Stolová sestava 2-skládacích lavic z ocelových profilů, povrchově dokončena
komaxitovou barvou, čalounění je v imitaci masivního dřeva z lisovaného plastu
s UV filtrem • Určená do interiérů, exteriérů a pergolových prostor • Skládací stůl
je zhotoven z ocelových profilů povrchově dokončen komaxitovou barvou, deska
stolu je v imitaci masivního dřeva z lisovaného plastu s UV filtrem • Rozměry lavice
rozložená š.183x hl.30x v.43 cm, složená 91x30x10 cm, hmotnost 9 kg.
Stůl rozložený: d.180 x š.75 x v.72 cm
Původní cena
5.490,- Kč
složený: 91x76x9 cm, hmotnost 14 kg
Akční cena

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
Í
EN
ED
PROV

4.390,HKč s DP
179 €

NOVINKA

Balkonový set JENA
Stolová sestava 2- skládacích křesel ocelových profilů, povrchově dokončena
komaxitovou barvou, čalounění je v imitaci masivního dřeva z lisovaného plastu
s UV filtrem • Určená do interiérů, exteriérů a pergolových prostor • Skládací stůl
je zhotoven z ocelových profilů povrchově dokončen komaxitovou barvou, deska
stolu je v imitaci masivního dřeva z lisovaného plastu s UV filtrem • Rozměry židle
š.55 x hl.46 x v.81 cm, • Stůl: d.88 x š.88 x v.74 cm
Původní cena
2.990,- Kč

OVÉ
OCELOVO-HLINÍK
PROVEDENÍ
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Akční cena

2.290,HKč s DP
97 €

NOVINKA

dřevěný zahradní nábytek ze severské borovice
Dřevěný zahradní nábytek ze severské borovice
Novinkou v našem sortimentu je zahradní nábytek ze severské borovice. Díky chladným klimatickým podmínkám severská borovice pomaleji
roste a tudíž jsou její letokruhy hustější a dřevo odolnější. Námi nabízený nábytek je mořen speciální technologií a povrchově ošetřený speciální
lazurou na vodní bázi, která je šetrná k životnímu prostředí a která pomáhá zviditelnit strukturu dřeva a zároveň poskytuje ochranu proti počasí.

Křeslo
VeGA COTSWOLD

Lavice VeGA
COTSWOLD

Křeslo
VeGA OSCAR

Křeslo VeGA OSCAR
DE LUXE

Rozměry: 59 x 64 x 91 cm.
Hmotnost: 9,7 kg.
Materiál: mořená severská
borovice povrchově
ošetřena
vodní lazurou.

Rozměry: 159 x 64 x 91 cm.
Hmotnost: 18,2 kg.
Materiál: mořená severská
borovice povrchově ošetřena
vodní lazurou.

Rozměry: 66 x 76 x 96 cm.
Hmotnost: 8,5 kg. Nastavení
3 pozice polohování.
Materiál: mořená severská
borovice
povrchově
ošetřena
vodní
lazurou.

Rozměry: 62 x 68 x 106 cm.
Hmotnost: 8 kg. Nastavení
7 pozic polohování.
Materiál: mořená severská
borovice povrchově
ošetřena vodní
lazurou.

Původní cena
3.190,- Kč
Akční cena

Původní cena
6.190,- Kč

Původní cena
3.390,- Kč

4.890,-

Akční cena

101 €

2.490,-

199 €

Kč s DPH

Kč s DPH

Akční cena

Kč s DPH

2.690,-

2.490,-

Původní cena
3.190,- Kč

Akční cena

Kč s DPH
101 €

109 €

severská
borovice

Lavice
VeGA OSCAR

Stůl
VeGA OSCAR

Lehátko
VeGA OSCAR

Rozměry: 166 x 76 x 96 cm.
Hmotnost: 17,7 kg. Nastavení
3 pozice polohování.
Materiál: mořená severská
borovice povrchově ošetřena
vodní lazurou.

Rozměry: 150 x 88 x 74 cm.
Hmotnost: 24 kg.
Materiál: mořená severská
borovice povrchově ošetřena
vodní lazurou.

Rozměry: 183 x 61 x 31 cm.
Hmotnost: 13 kg.
Materiál: mořená severská
borovice povrchově ošetřena
vodní lazurou.

3.490,-

4.690,-

Kč s DPH

Kč s DPH

142 €

191 €

Kč s DPH
191 €

Podsedák
zelený lehátko

Podsedák
červený lehátko

Rozměry 195x50x10
Obj. číslo 4030014.31C

Rozměry 195x50x10
Obj. číslo 4030014.38C

Rozměry 195x50x10
Obj. číslo 4030014.4C

Původní cena
1.290,- Kč

Akční cena

Akční cena

4.690,-

Podsedák
šedý lehátko
Původní cena
4.390,- Kč

Původní cena
5.890,- Kč

Původní cena
5.890,- Kč
Akční cena

Akční cena

990,-

Původní cena
1.290,- Kč

Kč s DPH

Původní cena
1.290,- Kč

39,9 €

Akční cena

990,-

Akční cena

990,-

Kč s DPH
39,9 €

Kč s DPH
39,9 €

Podsedák šedý M

Podsedák zelený M

Podsedák červený M

Rozměry 98x50x10
Obj. číslo 4030007.31C

Rozměry 98x50x10
Obj. číslo 4030007.38C

Rozměry 98x50x10
Obj. číslo 4030007.4C
Původní cena
799,- Kč

Původní cena
799,- Kč

Akční cena

599,-

Akční cena

599,-

Kč s DPH

Kč s DPH

24,4 €

24,4 €

Původní cena
799,- Kč
Akční cena

599,-

Kč s DPH

Podsedák šedý L

Podsedák zelený L

Rozměry 120x50x10
Obj. číslo 4030012.31C

Rozměry 120x50x10
Obj. číslo 4030012.38C

Původní cena
899,- Kč
Akční cena

649,-

Kč s DPH
26,4 €

Podsedák červený L

24,4 €

Rozměry 120x50x10
Obj. číslo 4030012.4C

Původní cena
899,- Kč
Akční cena

649,-

Kč s DPH
26,4 €

Původní cena
899,- Kč
Akční cena

649,-

Kč s DPH
26,4 €
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produkty z borovicového dřeva
Kombinace stolových sestav
VeGA COTSWOLD set 4

VeGA COTSWOLD set 6

Křeslo VeGA COTSWOLD 4x
Stůl OSCAR 1x

Křeslo VeGA COTSWOLD 6x
Stůl OSCAR 1x

Původní cena
24.590,- Kč

Původní cena
17.890,- Kč

Akční cena

19.630,-

Akční cena

14.250,-

Kč s DPH

Kč s DPH

799 €

581 €

severská
borovice

severská
borovice

VeGA COTSWOLD set 7

VeGA OSCAR set 4

Křeslo VeGA COTSWOLD 4x
Lavice VeGA COTSWOLD 1x
Stůl OSCAR 1x

Křeslo VeGA OSCAR 4x
Stůl OSCAR 1x

Původní cena
16.890,- Kč

Původní cena
23.990,- Kč

Akční cena

13.450,-

Akční cena

19.140,-

Kč s DPH

Kč s DPH

549 €

779 €

VeGA OSCAR set 6

severská
borovice

Křeslo VeGA OSCAR 6x
Stůl OSCAR 1x

severská
borovice

VeGA OSCAR set 7
Křeslo VeGA OSCAR 4x
Lavice VeGA OSCAR 1x
Stůl OSCAR 1x

Původní cena
22.690,- Kč

Původní cena
23.190,- Kč

Akční cena

18.140,-

Akční cena

18.430,-

Kč s DPH
739 €

Kč s DPH
752 €

severská
borovice

severská
borovice

VeGA OSCAR DE LUXE set 4

VeGA OSCAR DE LUXE set 6

Křeslo VeGA OSCAR DE LUXE 4x
Stůl OSCAR 1x

Křeslo VeGA OSCAR DE LUXE 6x
Stůl OSCAR 1x
Původní cena
23.190,- Kč

Původní cena
16.890,- Kč

Akční cena

18.430,-

Akční cena

13.450,-

Kč s DPH
752 €

Kč s DPH
549 €

severská
borovice

severská
borovice

VeGA OSCAR DE LUXE set 7
Křeslo VeGA OSCAR DE LUXE 4x
Lavice VeGA OSCAR 1x
Stůl OSCAR 1x
Původní cena
22.690,- Kč
Akční cena

18.140,Kč s DPH
739 €
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severská
borovice

luxusní dřevěný zahradní nábytek
Stolová skládací sestava VeGA SET 4
Masivní stolová sestava 4 skládacích židlí a skládacího stolu
z exotického, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno
do exteriérů, interiérů a pergolových prostor • Není vhodné pro
používání ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace • Rozměry stolu
135x80x74, rozměry židle 50x53x83 cm

MERANTI
1.050,- Kč

Cena za křeslo VEGA s DPH/€ks
42

Původní cena
8.990,- Kč
Akční cena

7.190,H-

2.990,- Kč

Kč s DP

Cena za stůl VEGA s DPH/€ks

293 €

122

Stolová skládací sestava VeGA SET 6
Masivní stolová sestava 6-ti skládacích židlí a skládacího stolu
z exotického, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno
do exteriérů, interiérů a pergolových prostor • Není vhodné pro
používání ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace • Rozměry stolu
135x80x74, rozměry židle 50x53x83 cm

MERANTI
Cena za křeslo VEGA

1.050,- Kč
s DPH/ks
42 €

Cena za stůl VEGA

2.990,- Kč
s DPH/ks

Původní cena
11.690,- Kč
Akční cena

9.290,HKč s DP
379 €

122 €

Stolová sestava MONROO VeGA 4
Luxusní masivní stolová sestava 4 křesel a stolu z exotického, velice
trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno do exteriérů, interiérů
a pergolových prostor • Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí
bez vhodné impregnace • Možno přiobjednat masivní podsedáky viz.
ilustrační obrázek • Rozměry stolu: 150x90x74 cm, rozměry křesla
Obj. č. 1ks
Obj. č. 1ks
59x63x86 cm
podsedák
4087x5015O

Původní cena
11.390,- Kč

1.350,- Kč
s DPH/ks

3.690,- Kč
s DPH/ks
150 €

55 €

Cena za křeslo MONROO

Cena za stůl MONROO

Akční cena

9.090,HKč s DP
371 €

podsedák
4087x5020H

MERANTI

449,- Kč
s DPH/ks
18,3 €

Stolová sestava MONROO VeGA 6
Luxusní masivní stolová sestava 6-ti křesel a stolu z exotického, velice
trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno do exteriérů, interiérů
a pergolových prostor • Není vhodné pro používání ve vlhkém
prostředí bez vhodné impregnace • Možno přiobjednat masivní
podsedáky viz. ilustrační obrázek • Rozměry stolu
150x90x74 cm, rozměr křesla: 59x63x86 cm
Obj. č. 1ks
Obj. č. 1ks
Původní cena
14.790,- Kč

podsedák
4087x5015O

podsedák
4087x5020H

Akční cena

1.350,- Kč
s DPH/ks
55 €

Cena za křeslo MONROO

MERANTI

3.690,- Kč
s DPH/ks
150 €

11.790H,-

449,- Kč
s DPH/ks

Kč s DP

18,3 €

481 €

Cena za stůl MONROO

Stolová sestava MONROO COMBI VeGA 6
Luxusní masivní stolová sestava dvou křesel, dvou lavic a stolu
z exotického, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno
do exteriérů, interiérů a pergolových prostor • Není vhodné pro používání
ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace • Možno přiobjednat masivní
podsedáky viz. ilustrační obrázek • Rozměry stolu 150x90x74 cm, rozměr
křesla 59x63x86 cm, rozměr lavice 120x63x86 cm

1.350,- Kč
s DPH/ks
55 €

Cena za křeslo MONROO

Cena za stůl 3.690,- Kč
s DPH/ks
MONROO
150 €
Cena za lavici
MONROO

2.390,- Kč
s DPH/ks
97 €

Původní cena
13.990,- Kč

MERANTI 11.170,DPH

Obj. č. 1ks podsedák Obj. č. 1ks podsedák
4087x5015O
4087x5020H

Akční cena

Kč s

455 €

449,- Kč
s DPH/ks
18,3 €
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luxusní dřevěný zahradní nábytek
Stolová sestava ISTANBUL SET 6
Luxusní masivní stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel
a rozkládacího stolu z exotickéko, velice trvanlivého a tvrdého
dřeva meranti • Určeno do interiérů, exteriérů a pergolových
prostor • Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí bez
vhodné impregnace • Možno přiobjednat masivní podsedáky
• Rozměry rozkládacího stolu 150/200x90x74 cm • Rozměry křesla
60x70x110 cm
Podsedák tl. 60mm
Obj. č. 1ks
podsedák
40115x50287z

Původní cena
26.790,- Kč

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x5027c

Obj. č. 1ks
podsedák
40115VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40115PRI

MERANTI

Akční cena

21.430H,-

499,- Kč
s DPH/ks

Kč s DP

2.490,- Kč
s DPH/ks

19,9 €

874 €

101 €

Cena za křeslo
ISTANBUL

6.490,- Kč
s DPH/ks

Stolová sestava MERANTI VICTORIA SET 6

264 €

Cena za stůl
ISTANBUL

Luxusní masivní stolová sestava 6-ti křesel a stolu z exotického,
velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno do exteriérů,
interiérů a pergolových prostor • Není vhodné pro používání
ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace • Možno přiobjednat
masivní podsedáky se slunečníkem viz. ilustrační obrázek
• Rozměry stolu 180x90x74 cm, rozměr křesla 61x64x97 cm

Podsedák tl. 60mm
Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5015O

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5020H

Obj. č. 1ks
podsedák
40100VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40100PRI

479,- Kč
s DPH/ks
19,5 €

Stolová sestava MERANTI VICTORIA COMBI SET 6
Luxusní masivní stolová sestava 2 křesel, 2 lavic a stolu
z exotického, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno
do exteriérů, interiérů a pergolových prostor • Není vhodné
pro používání ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace
• Možno přiobjednat masivní podsedáky se slunečníkem viz.
ilustrační obrázek • Rozměry stolu 180x90x74 cm, rozměr křesla
61x64x97 cm, rozměr lavice 122x68x93 cm

Původní cena
18.290,- Kč
Akční cena

14.630H,Kč s DP
597 €

MERANTI
Cena za křeslo VICTORIA

1.690,- Kč
s DPH/ks
68 €

Cena za stůl VICTORIA

Cena za lavici VICTORIA

Luxusní masivní stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel
a rozkládacího stolu z exotického, velice trvanlivého a tvrdého
dřeva meranti • Určeno do exteriérů, interiérů a pergolových
prostor • Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí bez
vhodné impregnace • Možno přiobjednat masivní podsedáky
se slunečníkem viz. ilustrační obrázek • Rozměry stolu
150/200x90x74 cm, rozměry křesla 60x70x110 cm

MERANTI

183 €

2.590,- Kč
s DPH/ks

Původní cena
16.390,- Kč

105 €

Stolová sestava PARIS SET 6

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x50287z

4.490,- Kč
s DPH/ks

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x5027c

Obj. č. 1ks
podsedák
40115VIN

MERANTI
6.690,- Kč
s DPH/ks

Cena za stůl PARIS

Akční cena

13.050H,Kč s DP
532 €

273 €

Původní cena
24.790,- Kč
Akční cena

19.830H,-

Obj. č. 1ks
podsedák
40115PRI

Kč s DP
809 €

499,- Kč
s DPH/ks
19,9 €

2.190,- Kč
s DPH/ks

Podsedák tl. 60mm

89 €

Cena za křeslo PARIS
Původní cena
5.390,- Kč
Akční cena

4.290,HKč s DP
175 €

NOVINKA
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Box VeGA Victoria
Box s úložným prostorem je vyroben z tvrdého tropického dřeva
meranti • Box je vhodný pro sezónní a mimosezónní uschování
podsedáků a jiných čalouněných doplňků • Rozměry boxu
110x50x60 cm

luxusní dřevěný zahradní nábytek
Stolová sestava RODOS set 7

NOVINKA

• Luxusní masivní stolová sestava 4 křesel, 1 lavice a masivního stolu
z exotického, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno do
exteriérů, interiérů a pergolových prostor • Není vhodné pro používání
ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace • Možno objednat
masivní podsedáky viz ilustrativní obrázek • Rozměr stolu 180x90x74
cm • Rozměr křesla 61x60x95 cm • Rozměr lavice 160x60x95 cm
Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5015O

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5020H

Obj. č. 1ks
podsedák
40100VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40100PRI

479,- Kč
s DPH/ks

Původní cena
27.990,- Kč

19,5 €

Podsedák
tl. 60mm

Akční cena

22.280,Kč s DPH
909 €

MERANTI

NOVINKA

Stolová sestava RODOS set 8
• Luxusní masivní stolová sestava 2 křesel, 2 lavic a masivního stolu
z exotického, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti • Určeno do
exteriérů, interiérů a pergolových prostor • Není vhodné pro používání
ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace • Možno objednat
masivní podsedáky viz ilustrativní obrázek • Rozměr stolu 180x90x74
cm • Rozměr křesla 61x60x95 cm • Rozměr lavice 160x60x95 cm

MERANTI

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5015O

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5020H

Obj. č. 1ks
podsedák
40100VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40100PRI

Původní cena
26.490,- Kč
Akční cena

479,- Kč
s DPH/ks

21.170,Kč s DPH

Podsedák
tl. 60mm

Cena za křeslo rodos

Stolová sestava TORINO VeGA set 6

AKÁCIE

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x5027c

Obj. č. 1ks
podsedák
40115VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40115PRI

Cena za lavici rodos

128 €

5.190,- Kč
s DPH/ks
211 €

Původní cena
30.990- Kč
Akční cena

24.730,499,- Kč
s DPH/ks

Podsedák
tl. 60mm

19,9 €

Kč s DPH
1.009 €

Cena za křeslo torino

podsedák
40115x5027c

podsedák
40115VIN

Cena za stůl torino

93 €

10.990,- Kč
s DPH/ks
448 €

Akční cena

29.310,Kč s DPH

• Luxusní masivní stolová sestava 8-ti polohovatelných křesel
a masivního stolu z exotického, velice trvanlivého dřeva akácie
• Určeno do exteriérů, interiérů a pergolových prostor • Zahradní
nábytek TORINO VeGA set 8 se vyznačuje atraktivním designem,
robustní a ergonomickou konstrukcí a pečlivým zpracováním • Není
vhodné pro používání ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace
• Možno objednat masivní podsedáky viz ilustrativní obrázek
• Rozměr stolu 190/240x90x75 cm • Rozměr křesla
61x63,5x110 cm
Obj. č. 1ks
Obj. č. 1ks
Obj. č. 1ks
Obj. č. 1ks
podsedák
40115x50287z

2.290,- Kč
s DPH/ks

Původní cena
36.690,- Kč

Stolová sestava TORINO VeGA set 8

Podsedák
tl. 60mm

183 €

Cena za stůl rodos

3.150,- Kč
s DPH/ks

NOVINKA

• Luxusní masivní stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel
a masivního stolu z exotického, velice trvanlivého dřeva akácie
• Určeno do exteriérů, interiérů a pergolových prostor • Zahradní
nábytek TORINO VeGA set 6 se vyznačuje atraktivním designem,
robustní a ergonomickou konstrukcí a pečlivým zpracováním • Není
vhodné pro používání ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace
• Možno objednat masivní podsedáky viz ilustrativní obrázek
• Rozměr stolu 190/240x90x75cm • Rozměr křesla 61x63,5x110 cm
Obj. č. 1ks
podsedák
40115x50287z

4.490- Kč
s DPH/ks

864 €

19,5 €

1.196 €

podsedák
40115PRI

499,- Kč
s DPH/ks
19,9 €

AKÁCIE

NOVINKA
27

luxusní dřevěný zahradní nábytek
Stolová sestava Queen VeGA 6

AKÁCIE

Luxusní stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel a stolu z exoticky velice
trvanlivého a tvrdého dřeva Akácie • Není vhodné pro používání ve vlhkém
prostředí bez impregnace • Možno přiobjednat masivní podsedáky
• Rozměry stolu 150x90x72 cm • Rozměry křesla 61x74x106 cm

Podsedák
tl. 60mm

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x50287z

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x5027c

Obj. č. 1ks
podsedák
40115VIN

r pro
Otvo
ík
čn
e
n
u
sl

Obj. č. 1ks
podsedák
40115PRI

1.790,- Kč
s DPH/ks

Původní cena
17.990,- Kč

73 €

499,- Kč
s DPH/ks

Akční cena

14.330,-

Cena
za křeslo
QUEEN

19,9 €

Kč s DPH
584 €

Stolová sestava King VeGA 6

r pro
Otvo
slunečník

Luxusní stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel a rozkládacího stolu
z exoticky velice trvanlivého a tvrdého dřeva Akácie • Není vhodné pro
používání ve vlhkém prostředí bez impregnace • Možno přiobjednat
masivní podsedáky • Rozměry stolu 150/190x90x75 cm • Rozměry křesla
57x72x110 cm

Původní cena
22.490,- Kč

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x50287z

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x5027c

Obj. č. 1ks
podsedák
40115VIN

Cena za stůl QUEEN

3.590,- Kč
s DPH/ks
146 €

AKÁCIE

Obj. č. 1ks
podsedák
40115PRI

Akční cena

17.930,-

499,- Kč
s DPH/ks

Kč s DPH
732 €

19,9 €

Podsedák
tl. 60mm

Cena za křeslo KING

2.090,- Kč
s DPH/ks
85 €

Cena za stůl KING

5.390,- Kč
s DPH/ks
219 €

Stolová sestava Nevada VeGa 6
Luxusní stolová sestava 6-ti křesel a stolu z exotického velice trvanlivého
a tvrdého dřeva Akácie • Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí
bez impregnace • Možno přiobjednat masivní podsedáky • Rozměry
stolu 150/90/72 cm • Rozměry křesla 62/62/95 cm

Původní cena
17.190,- Kč
Akční cena

13.730,Kč s DPH
560 €

Podsedák
tl. 60mm

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5015O

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5020H

Obj. č. 1ks
podsedák
40100VIN

Obj. č. 1ks
podsedák
40100PRI

479,- Kč
s DPH/ks
19,5 €

r pro
Otvo
čn
slune ík

AKÁCIE
1.690,- Kč

ks
Cena za křeslo NEVADA s DP69H/€
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3.590,- Kč

ks
Cena za stůl NEVADA s DP64H/€

luxusní dřevěný zahradní nábytek
Stolová sestava PRINCE VeGA 4

AKÁCIE

Luxusní stolová sestava 4 skládacích křesel a stolu z exoticky velice
trvanlivého dřeva Akácia • Není vhodné pro používání ve vlhkém
prostředí bez vhodné impregnace. Možno přiobjednat i masivní
podsedáky • Rozměry stolu 120x75x72 cm • Rozměry křesla
55x60x94 cm
Původní cena
9.990,- Kč

Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5015O

r pro
Otvo
slunečník

Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5020H

Akční cena

7.950,-

NOVINKA

449,- Kč
s DPH/ks

Kč s DPH
324 €

18,3 €

1.290,- Kč

ks
Cena za křeslo PRINCE s DP52H/€

2.790,- Kč

H/ks
Cena za stůl PRINCE s DP
113 €

r pro
Otvo
slunečník

Stolová sestava PRINCE VeGA 6
Luxusní stolová sestava 6-ti skládacích křesel a stolu z exoticky
velice trvanlivého dřeva Akácie • Není vhodné pro používání
ve vlhkém prostředí bez impregnace. Možno přiobjednat i masivní
podsedáky • Rozměry stolu 120x75x72 cm • Rozměry křesla
55x60x94 cm
Původní cena
13.190,- Kč

NOVINKA

Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5015O

Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5020H

Akční cena

10.530,Kč s DPH
429 €

449,- Kč
s DPH/ks
18,3 €

AKÁCIE

BOX NEVADA
Box s úložným prostorem je vyroben z tvrdého
tropického dřeva Akácie • Box je vhodný pro
mimosezónní uschování podsedáků a jiných
čalouněných doplňků v pergolách • Rozměry
boxu 130x45x58 cm

Servírovací stolek VeGAS
Masivní servírovací stolek meranti VeGAS je zhotoven
z velice trvanlivého tvrdého dřeva meranti
• Vhodný doplněk ke stolovým
sestavám
• Servírovací stolek
59x82x84 cm

MERANTI

Původní cena
2.790,- Kč
Akční cena

2.190,Kč s DPH
89 €

Původní cena
5.690,- Kč

AKÁCIE

Akční cena

4.290,Kč s DPH
175 €

Servírovací stolek King
Masivní servírovací stolek King
s pogumovanými kolečky je
zhotoven z velice trvanlivého
dřeva akácie • Vhodný doplněk
ke stolovým sestavám • Rozměry
84x57x84 cm

AKÁCIE
Původní cena
2.790,- Kč
Akční cena

2.190,Kč s DPH
89 €
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luxusní dřevěný zahradní nábytek
AKÁCIE

VeGAS Balcony set
Luxusní balkonový set VeGAS Balcony set
z akáciového dřeva, 1 stůl + 2 skládací židle • Pro
idylické chvíle na zahradě či balkóně • Odolný stůl
s rozměry 60 x 60 x 74 cm a židle s rozměry
41 x 50 x 79 cm • Vysoce odolné, vhodné
Původní cena
k vnitřnímu i venkovnímu použití (nutná
3.690,- Kč
Akční cena
impregnace)

2.890,Kč s DPH
117 €

MERANTI Kréta set

790,- Kč
s DPH/ks
32 €

Cena za křeslo
KRÉTA
1.190,- Kč
s DPH/ks
48 €

Původní cena
3.490,- Kč

MERANTI

Cena za stůl
KRÉTA

Luxusní balkonový set VeGAS Kréta set
z meranti dřeva, 1 stůl
+ 2 skládací židle • Pro idylické chvíle
na zahradě či balkóně • Odolný stůl s rozměry
60 x 60 x 74 cm a židle s rozměry 41 x 50 x
79 cm • Vysoce odolné, vhodné k vnitřnímu
i venkovnímu použití (nutná impregnace)

Akční cena

2.770,Kč s DPH
113 €

Původní cena
4.690,- Kč
Akční cena

3.690,-

MERANTI

Kč s DPH
149 €

Lehátko ARA – meranti
Luxusní polohovatelné dřevěné
lehátko ARA, je vyrobeno z tvrdého
tropického dřeva Meranti, které
je označením více druhů dřevin
z rodu SHOREA • Vysoce odolné,
vhodné k vnitřnímu i venkovnímu
použití (nutná impregnace)
• Rozměry: 196x72x37/87 cm.

899,- Kč
s DPH/ks
36,6 €

Lehátko SPA

MERANTI

Původní cena
4.990,- Kč

Luxusní polohovatelné dřevěné
lehátko SPA, je vyrobeno
z tvrdého tropického dřeva
Meranti • Vysoce odolné, vhodné
k vnitřnímu i venkovnímu použití
(nutná impregnace) • Rozměry:
196x72x37/87 cm + pohodlné
područky a odkládací stolek

Akční cena

3.990,-

Obj. zelený č. 1ks podsedák 40302813Z
Obj. červený č. 1ks podsedák
40302813C
- podsedák tloušťka 60mm

Kč s DPH
162 €

Původní cena
5.290,- Kč
Původní cena
3.990,- Kč
Akční cena

3.190,Kč s DPH
129 €

Akční cena

4.190,-

Lehátko KING

AKÁCIE

Lehátko NEVADA

Kč s DPH
171 €

Luxusní polohovatelné dřevěné
lehátko King je vyrobeno
z tvrdého tropického dřeva
Akácie • Vysoce odolné, vhodné
k vnitřnímu i venkovnímu použití
(nutná impregnace) • Rozměry:
200x58x85 cm

Luxusní polohovatelné dřevěné
lehátko NEVADA je vyrobeno
z tvrdého tropického dřeva
Akácie • Vysoce odolné, vhodné
k vnitřnímu i venkovnímu použití
(nutná impregnace) • Rozměry:
200x60x30 cm
Obj. zelený č. 1ks podsedák 40302813Z
Obj. červený č. 1ks podsedák 40302813C
- podsedák tloušťka 60mm

AKÁCIE

899,- Kč
s DPH/ks
36,6 €

Původní cena
5.890,- Kč
Akční cena

4.690,Kč s DPH
191 €

Lehátko Queen
Luxusní polohovatelné dřevěné lehátko Queen je vyrobeno z tvrdého
tropického dřeva Akácie • Vysoce odolné, vhodné k vnitřnímu i venkovnímu
použití (nutná impregnace) • Rozměry: 200x69x30 cm

AKÁCIE

899,- Kč
s DPH/ks
36,6 €
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Obj. zelený č. 1ks podsedák 40302813Z
Obj. červený č. 1ks podsedák 40302813C
- podsedák tloušťka 60mm

grily
Rodinný zahradní Gril VeGA 72 s udírnou 3 in1

Původní cena
4.890,- Kč
Akční cena

Rodinný zahradní Gril VeGA 349 s udírnou 3 in 1

Všestranný komfortní
Gril VeGA 72 s udírnou
na dřevo, dřevěné uhlí
a brikety. Slouží pro
pohodlné grilování,
pečení, vaření a uzení.
Zahradní gril má dvě
topeniště a tři pečící
plochy. Gril je zhotoven
z 1.0 mm silného plechu
žáruvzdorně ošetřeného
černou barvou. Teploměr
je vestavěn ve víku velkého
grilu. Venkovní rozměry
sestaveného grilu jsou
1110 x 570 x 1150 mm.
Celková hmotnost 25 kg

Původní cena
14.390,- Kč
Akční cena

11.490H,Kč s DP
449 €

3.890,H-

Všestranný velký komfortní
Gril VeGA 349 s udírnou
na dřevo, dřevěné uhlí
a brikety. Slouží pro
pohodlné grilování, pečení,
vaření a uzení. Zahradní gril
má dvě topeniště a tři pečící
plochy. Gril je zhotoven
z 1.2 mm silného plechu
žáruvzdorně ošetřeného
černou barvou. Teploměr
je vestavěn ve víku velkého
grilu a udících dvířkách.
Pojezdová kolečka slouží pro
lepší manipulaci. Venkovní
rozměry sestaveného grilu
jsou 1770 x 760 x 1850mm.
Celková hmotnost 55 kg

Kč s DP
158 €

Grilovací pánev

Čistící kartáč Gril

Grilovací motorek
na otáčení rožně

Nerezová grilovací sada
4-dílná

VeGA GRIL 113
Nejoblíbenější luxusní
zahradní kotlový gril v té
nejkomfortnější výbavě
na dřevěné uhlí a grilovací
brikety.
Původní cena
1.990,- Kč
Akční cena

1.590,HKč s DP
65 €

- materiál: 0.8 mm silný ocelový plech vnitřně smaltovaný
porcelánem a ošetřen žáruvzdornou barvou.
- průměr kotle je 46 cm
- integrovaný teploměr 50-350 °C v poklopu
- v ětrací průduchy na poklopu jsou z nerezavějícího hliníku
- uvnitř poklopu je přivařený háček na zavěšení
- konstrukce popelníku z ocele, umožňuje snadné
vymetení popela a regulaci teploty
- lapač popela je snadno vyjímatelný
- grilovací rošt je opatřen chromovou úpravou
- odolná transportní kola

10 kg / 3 rychlosti

VeGA
startovací komín na brikety

199,- Kč
s DPH/ks
8€

Miska na výrobu marinád
se silikonovou mašlovačkou

materiál ocel:
tl: 0,5 mm,
dřevě madlo
průměr válce
17 cm
výška válce
27,5 cm
hmotnost 0,8 kg

Tuhý dřevěný
podpalovač se zápalkou

Palivová
přepážka
299,- Kč
s DPH/ks
12 €

Praktické palivové přepážky pro
umístění briket nebo dřevěného uhlí při nepřímém grilování.
Určené pro grily na dřevěné uhlí
o průměru 46 cm
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Váš domácí lékar...

Digitální barevná terapie na dokoupení

je elektronicky řízená a skládá se
E V NÁ T E R A P I
ze 7 základních barevných kompoAR
zic, při kterých lze velice efektiv1.990,ně aktivovat lidské smyslové buňKč s DPH
81 €
ky, buňky zklidňující kůži, podporující krevní
oběh, nebo zmírňující tlak na nervovou soustavu.
Barevná terapie má blahodárný vliv na vaši fyzickou a duševní rovnováhu. V lékařství se barevná světla uplatňují již delší dobu právě pro
zklidňující účinky. Například červená barva zrychluje krevní oběh, transformuje duševní depresi v optimismus. Modrá barva podporuje vstřebávání bílkovin a kolagenu, posiluje kožní buňky, zklidňuje nervy a uvolňuje tělo. Žlutá
barva podporuje buňky s okysličovací schopností, aktivuje mikrocirkulaci,
regeneruje kůži…… Zelená barva blahodárně reguluje funkci buněčných žláz, pomáhá při
akne….. Tuto barevnou terapii lze doinstalovat ke všem infrasaunám značky HealthLand
vyrobených od roku 2018.
Původní cena
2.490,- Kč

B

199,8€

mangová
esence
citronová
esence

RO

M CAN

A

Původní cena
28.990,- Kč

23.990,Kč s DPH
980 €

3
hové
podlapení
to rma
zda

3

hové
podlapení
to rma
zda

Původní cena
35.990,- Kč

29.990,-

Počet osob
1
Výkon	1 070 W / podl. topení
Osvětlení
Vnitřní LED osvětlení
Rádio
Ne (příprava na MP5)
Dig. ovl. panel
ANO 1x vnitřní
Topná tělesa
Karbonové 3x
Podlahové top.
Karbonové 1x
Vlnová délka
5,6 – 15 µm
Dřevo
Kanadský jedlovec
Plywood/jedlovec exteriér
Teplotní senzor
ANO
Polička na nápoje ANO 1x
Dveře
Tvrzené sklo
Šířka venkovní
900 mm
Výška venkovní
1 850 mm
Hloubka venkovní 650 mm
Hmotnost
94 kg
Záruka
3 roky

1

ručník

Infrasauna
Standard 2012
Počet osob
1 + dítě
Výkon	1 325 W / podlahové
topení
Osvětlení
Vnitřní LED
Rádio
NE (příprtava na MP5)
Dig. ovl. panel	ANO 1x vnitřní
1x venkovní
Topná tělesa
Keramické 3x
Podlahové top.
Karbonové 1x
Vlnová délka
5,6 – 15 µm
Dřevo
Kanadský jedlovec
Teplotní senzor
ANO
Polička na nápoje
ANO 1x
Dveře
Tvrzené sklo
Šířka venkovní
950 mm
Výška venkovní
1 800 mm
Hl. venkovní
900 mm
Hmotnost
99 kg
Záruka
3 roky

Původní cena
28.990,- Kč
Akční cena

23.990,Kč s DPH
980 €

ZDARMA

možno
dokoupit
ionizátor

40 €

2,4 €

Akční cena

ZDARMA

možno
dokoupit
ionizátor

Kč s DPH

Kč s DPH

květinová
esence

Infrasauna
Infrasauna
Economical 2001 Carbon Economical 2022 Carbon

Akční cena

990,-

59,-

3

DA

F

Ionizátor

Kč s DPH

Vonné esence
do ionizátoru

IN WOO
D

MA

Ručník
HealthLand

DE

1

E

Akční cena

ručník

Kč s DPH
1.224 €

3

NOVINKA

hové
podlapení
to rma
zda

Počet osob
2
Výkon	1 905 W / podl. topení
Osvětlení
Vnitřní LED osvětlení
Rádio
Ne (příprava na MP5)
Dig. ovl. panel
ANO 1x vnitřní
Topná tělesa
Karbonové 7x
Podlahové top.
Karbonové 1x
Vlnová délka
5,6 – 15 µm
Dřevo
Kanadský jedlovec
Plywood/jedlovec exteriér
Teplotní senzor
ANO
Polička na nápoje ANO 2x
Dveře
Tvrzené sklo
Šířka venkovní
1 200 mm
Výška venkovní
1 900 mm
Hloubka venkovní 1 000 mm
Hmotnost
119 kg
Záruka
3 roky

možno
dokoupit
ionizátor

ZDARMA
2 ručníky

Infrasauna
Standard 2002
Počet osob
2
Výkon	1 880 W / podlahové
topení
Osvětlení
Vnitřní LED
Rampa
Osvětlení
Rádio	AM/FM/MP3/USB/SD/
Bluetooth
Příprava pro MP5
ANO
Ionizátor
ANO (citronová esence)
Digitální ovl. panel	ANO vnitří a venkovní
Topná tělesa
Keramická 5x
Podlahové top.
Karbonové 1x
Vlnová délka
5,6-15 μm
Dřevo
Kanadský jedlovec
Teplotní senzor
ANO
ZDARMA
Polička na nápoje
ANO 2x
Dveře
Tvrzené sklo
Šířka venkovní
1200 mm
Výška venkovní
1900 mm
2 ručníky
Délka venkovní
1150 mm
Hmotnost
128 kg
mangová
esence
květinová
esence
Záruka
3 roky

3

hové
podlapení
to rma
zda

Původní cena
34.990,- Kč
Akční cena

2

esence

28.990,Kč s DPH
1.183 €
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Infrasauny
Váš domácí lékař
5 hlavních léčivých účinků infrasaunování

3

MA

DA

Akční cena

3

Akční cena

27.990,Kč s DPH
1.142 €

IN WOO

navíc pomáhá i vaší obranyschopnosti. Zvýšení teploty organismu totiž usmrcuje viry,
nebo alespoň zastavuje jejich množení. Proto
F
RO
A
je infrasaunování výbornou prevencí třeba proti
M CAN
chřipce.
5.	Pomáhá hubnout
	
Díky tomu, že se v infrasauně zapotíte, zbavíte se
i spousty kilokalorií. Běžně v ní vypotíte 300 kilokalorií.
A pokud se budete v infrasauně vyhřívat pravidelně, můžete za jednu půlhodinu vypotit i 600 až 800 kilokalorií.
Původní cena
53.790,- Kč

Původní cena
41.990,- Kč

Původní cena
33.990,- Kč

možno
dokoupit
ionizátor

DE

D

1.	Snižuje tuhost kloubů a pomáhá léčit zraněné klouby
	Infrasauna pomáhá revmatikům. Pobyt v infrasauně navíc urychluje léčbu
poraněných kloubů.
2.	Odstraňuje cholesterol a snižuje hladinu cukru v krvi
	V infrasauně vypotíte 80 až 85 % vody. Ve zbylých 15 až 20 % vypotíte tuk,
cholesterol nebo třeba těžké kovy a kyseliny.
3.	Pomáhá při kardiovaskulárních onemocněních
	Infrazáření zlepšuje prokrvení a pomáhá tak snižovat tlak u pacientů, kteří
mají potíže s vysokým tlakem. Pravidelné saunování v infrasauně navíc posiluje celý kardiovaskulární systém.
4.	Posiluje imunitní systém a odstraňuje toxické látky
	Pocením z těla dostanete škodlivé látky, které tělo vyloučilo z krve a uložilo
v tukové vrstvě. Navíc je dokázané, že při pobytu v infrasauně vypotíte 2x
až 3x víc škodlivých látek než v klasické finské sauně. Teplo v infrasauně

34.990,Kč s DPH
1.428 €

Akční cena

42.990,-

NOVINKA

Kč s DPH
1.755 €

Původní cena
39.990,- Kč
Akční cena

3

Kč s DPH
1.347 €

Infrasauna
Economical 2002
2
1 880 W / podlahové top.
Vnitřní LED osvětlení
NE, (příprtava na MP5)
ANO 1x vnitřní
vé
Keramická 5x podlaho í
n
toperm
a
Karbonové 1x
zda
5,6 – 15 µm
Kanadský jedlovec
ANO
ANO 1x
Tvrzené sklo
1 200 mm
1 900 mm
1 000 mm
ZDARMA
119 kg
3 roky

2 ručníky

Infrasauna
DeLUXE 2220 CB/CR

Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rampa
Rádio
Příprava pro MP5
Ionizátor
Digitální ovládací panel
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Polička na nápoje
Dveře
Šířka venkovní
Výška venkovní
Délka venkovní
Barevná terapie
Hmotnost
Záruka

2
1980 W / podlahové topení
Vnitřní LED osvětlení
LED osvětlení
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
ANO vnitří a venkovní
Karbonová 2x, Keramická 4x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
Kanadský jedlovec
ANO
ZDARMA
ANO 2x
Tvrzené sklo
1 200 mm
1 900 mm
2 ručníky
1 150 mm
NE
mangová
esence
květinová
130 kg
esence
3 roky

2

esence

Infrasauna
DeLUXE 2002 Carbon
2
1845 W / podlahové topení
Vnitřní LED
Osvětlení LED
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
ANO vnitří a venkovní
Karbonová 7x
hové
Karbonové 1x
podlapení
o
t
a
5,6-15 μm
zdarm
Kanadský jedlovec
ANO
ZDARMA
ANO 2x
Tvrzené sklo
1200 mm
1900 mm
2 ručníky
1150 mm
NE
mangová
esence
květinová
128 kg
esence
3 roky

2

esence

Infrasauna
DeLUXE 2022 CedrCarbon
2
E V NÁ T E R A P I
1905 W / podlahové topení
AR
Vnitřní LED osvětlení
LED osvětlení
MP3/AM/FM/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
ANO vnitří a venkovní
Karbonová NANO 7x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
Kanadský cedr
ANO
ZDARMA
ANO 2x
Tvrzené sklo
1 200 mm
1 900 mm
2 ručníky
1 150 mm
ANO - 7 barevných variací
mangová
esence
květinová
130 kg
esence
3 roky

E

Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rádio
Dig. ovl. Panel
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Polička na nápoje
Dveře
Šířka venkovní
Výška venkovní
Délka venkovní
Hmotnost
Záruka

hové
podlapení
to rma
a
zd

B

32.990,-

3

2

esence

RO

Kanadský jedlovec a kanadský červený cedr - díky chladnému podnebí dřevo roste pomaleji, má velkou pevnost,
trvanlivost a odolnost proti škůdcům a klimatickým podmínkám. Je to nejlepší materiál používaný pro výrobu
saun.

DA

F

IN WOO
DE

D

MA

Infarasauny jsou vyrobeny z kvalitní kanadské jedle a kanadského cedru

M CAN

A
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infrasauny

3
B

3
Původní cena
41.990,- Kč

hové
podlapení
to rma
zda

34.990,Kč s DPH

Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rádio
Příprava pro MP5
Ionizátor
Barevná terapie
Digitální ovládací panel
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Polička na nápoje
Dveře
Šířka venkovní
Výška venkovní
Délka venkovní
Hmotnost
Záruka

Infrasauna
DeLuxe 2200 Carbon
2
1905 W / podlahové topení
Vnitřní LED
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
NE
ANO vnitřní
Karbonová 6x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
Kanadský jedlovec
ANO
ANO 2x
2 ručníky
Tvrzené sklo
1200 mm
1900 mm
mangová
esence
květinová
esence
1050 mm
110 kg
3 roky

ZDARMA

2

esence

Infrasauna
DeLuxe 2200 Carbon - BT
2
1905 W / podlahové topení
Vnitřní LED
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
Původní cena
ANO
44.990,- Kč
Akční cena
ANO (citronová esence)
ANO
Kč s DPH
ANO vnitřní
1.509 €
Karbonová 6x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
Kanadský jedlovec
ANO
ANO 2x
2 ručníky
Tvrzené sklo
1200 mm
1900 mm
mangová
esence
květinová
esence
1050 mm
110 kg
3 roky

Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rampa
Rádio
Příprava pro MP5
Ionizátor
Digitální ovládací panel:
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Polička na nápoje
Dveře
Šířka venkovní
Výška venkovní
Délka venkovní
Hmotnost
Záruka

36.990,-

ZDARMA

2

esence

Původní cena
56.990- Kč

46.990,-

1.917 €

1.917 €

Akční cena

Kč s DPH

Kč s DPH

Infrasauna
DeLuxe 4005 Carbon rohová

4
2520 W / podlahové topení
Vnitřní LED
Osvětlení LED
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
ANO vnitří a venkovní
Karbonová 9x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
Kanadský jedlovec
ZDARMA
ANO
ANO 2x
Tvrzené sklo
1750 mm
1900 mm
1350 mm
4 ručníky
176 kg
3 roky
mangová
esence

2

květinová
esence

esence

hové
podlapení
to rma
zda
Původní cena
50.990,- Kč

Akční cena

41.990,Kč s DPH
1.714 €

ZDARMA

3 ručníky
květinová
esence

esence

hové
podlapení
to rma
zda

Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rampa
Rádio
Příprava pro MP5
Ionizátor
Digitální ovládací panel
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Polička na nápoje
Dveře
Šířka
Pokosová strana
Čelní strana
Výška
Délka venkovní
Hmotnost
Záruka

Původní cena
51.990,- Kč

3

Akční cena

46.990,-

Infrasauna
DeLuxe 4004 Carbon

3
2190 W / podlahové topení
Vnitřní LED
Osvětlení LED
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
ANO vnitří a venkovní
Karbonová 8x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
Kanadský jedlovec
ANO
ANO 2x
Tvrzené sklo
1500 mm
mangová
1900 mm
esence
1200 mm
147 kg
3 roky
2

hové
podlapení
to rma
zda

Původní cena
56.990,- Kč

34

Infrasauna
DeLuxe 3003 Carbon

3

hové
podlapení
to rma
zda

Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rampa
Rádio
Příprava pro MP5
Ionizátor
Digitální ovládací panel
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Polička na nápoje
Dveře
Šířka venkovní
Výška venkovní
Délka venkovní
Hmotnost
Záruka

E V NÁ T E R A P I

3

Akční cena

1.428 €

AR

E

hové
podlapení
to rma
zda

4
2360 / podlahové topení
Vnitřní LED
Osvětlení LED
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
ANO vnitří a venkovní
Karbonová 11x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
Kanadský jedlovec
ZDARMA
ANO
ANO 2x
Tvrzené sklo
1650x1650mm
970 mm
780 mm
4 ručníky
1900 mm
1650 mm
mangová
esence
květinová
esence
199kg
3 roky

2

esence

3

Akční cena

42.990,Kč s DPH
1.755 €

Infrasauna
DeLuxe 4440 CB/CR rohová
Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rampa
Rádio
Příprava pro MP5
Ionizátor
Dig. ovl. Panel
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Polička na nápoje
Dveře
Šířka
Pokosová strana
Čelní strana
Výška
Délka venkovní
Záruka
Hmotnost

4
2420 W / podlahové topení
Vnitřní LED osvětlení
LED osvětlení
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
ANO vnitří a venkovní
karbonová/keramická 2x+6x
Karbonové 1x
5,6 – 15 µm
Kanadský jedlovec
ZDARMA
ANO
ANO 2x
Tvrzené sklo
1500x1500mm
650 mm
4 ručníky
1200 mm
1900 mm
1500 mm
mangová
esence
květinová
esence
3 roky
189 kg

2

esence

infrasauny | sauna
Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rampa
Rádio
Příprava pro MP5
Ionizátor
Dig. ovl. panel
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Držák na nápoje
Dveře
Šířka venkovní
Výška venkovní
Hl. venkovní
Barevná terapie
Hmotnost
Záruka
EAN

2
1800 W / podlahové topení
Vnitřní LED osvětlení
MP3/AM/FM/USB/SD/BT
ANO
ANO
ANO vnitřní
Karbonové NANO 7x
Karbonové
1x
5,6 – 15 µm
Kanadský jedlovec interiér, Plywood/jedlovec
exteriér
ANO
ANO 2x
Tvrzené sklo
1 200 mm
1 900 mm
1 150 mm
ANO 7 barevných variací
128 kg
36 měsíců
8595557908067

hové
podlapení
to rma
zda

Původní cena
43.890,- Kč

Infrasauna
DeLUXE 2223 Carbon BT

Akční cena

35.990,Kč s DPH
1.469 €

NOVINKA

3

ZDARMA

hové
podlapení
to rma
zda

3 ručníky
mangová
esence

2

květinová
esence

Infrasauna
DeLuxe 3300 Carbon

esence

Počet osob
Výkon
Osvětlení
ové
Rádio podlah ní
pe a
toMP5
Příprava pro
r
a
zd m
Ionizátor
Barevná terapie
Digitální ovládací panel
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Polička na nápoje
Dveře
Šířka venkovní
Výška venkovní
Délka venkovní
Hmotnost
Záruka

3

3

hové
podlapení
to rma
zda

NOVINKA

Akční cena

Kč s DPH
1.469 €

3

hové
podlapení
to rma
zda

Počet osob
Výkon
Osvětlení
Rampa
Rádio
Příprava pro
MP5
Ionizátor
Dig. ovl.
Topná tělesa
Podlahové top.
Vlnová délka
Dřevo
Teplotní senzor
Držák
Dveře
Šířka venkovní
Výška venkovní
Hl. venkovní
Barevná terapie
Hmotnost
Záruka

2
1905 W / podlahové topení
Vnitřní LED osvětlení
MP3/AM/FM/USB/SD/BT
ANO
ANO
ANO vnitřní
Karbonové NANO 7x
Karbonové 1x
5,6 – 15 µm
Kanadský jedlovec interiér
Plywood/jedlovec exteriér
ANO
ANO 2x
Tvrzené sklo
1 200 mm
1 900 mm
1 150 mm
ANO 7 barevných variací
128 kg
36 měsíců

Finská sauna

Saunování je jednou z nejstarších regeneračních a relaxačních metod. První popisy sauny se objevují v 11. a 12.
století. Finská sauna se v těch dobách od dnešní sauny
lišila a během let se vyvinulo mnoho způsobů saunování.
Finská sauna se vyznačuje především vysokými teplotami a nízkou vlhkostí. V posledních letech se finská sauna
a saunování těší čím dál větší oblibě a věnuje se mu stále
větší počet lidí na celém světě. Pobyt v sauně způsobuje
uvolnění organismu, relaxaci, zmírňuje revmatické potíže,
vyplavuje z těla přes kůži škodlivé toxiny atd.
• Zlepšení imunity
•	Zabraňuje bolesti kloubů
• Uvolňování stresu
a hlavy
•	Prokrvení svalů, uvolnění
•	Zlepšuje průchodnost
od křečí
cév a činnost srdce

ZDARMA

41.990,Kč s DPH

3
2250 W / podlahové topení
Vnitřní LED
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
ANO
ANO vnitřní
Karbonová 7x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
3 ručníky
Kanadský jedlovec
mangová
ANO
esence
květinová
esence
ANO 2x
Tvrzené sklo
1500 mm
2 esence
1900 mm
1100 mm
Původní cena
53.990,- Kč
125 kg
Akční cena
3 roky

ZDARMA

44.990,Kč s DPH

1.714 €

Infrasauna
DeLUXE 2222 Carbon BT

Původní cena
43.990,- Kč

35.990,-

3

3
2250 W / podlahové topení
Vnitřní LED
AM/FM/MP3/USB/SD/Bluetooth
ANO
ANO (citronová esence)
NE
ANO vnitřní
Karbonová 7x
Karbonové 1x
5,6-15 μm
3 ručníky
Kanadský jedlovec
mangová
ANO
esence
květinová
esence
ANO 2x
Tvrzené sklo
1500 mm
2 esence
1900 mm
Původní cena
1100 mm
50.990,- Kč
125 kg
Akční cena
3 roky

Infrasauna
DeLuxe 3300 Carbon - BT

NOVINKA

Infrasauna
DeLUXE 3033 Cedr Carbon

2 ručníky
mangová
esence

2

květinová
esence

esence

ANO
ANO venkovní a vnitřní
Karbonové NANO 7x
Karbonové 1x
5,6 – 15 µm
Cedr
ANO
ANO 2x
Tvrzené sklo
1 500 mm
1 900 mm
1 200 mm
ANO 7 barevných variací
128 kg
36 měsíců

Původní cena
58.990,- Kč
Akční cena

48.990,-

3
2190 W / podlahové topení
Vnitřní LED osvětlení
LED osvětlení
MP3/AM/FM/USB/SD/BT
ANO

ZDARMA

1.836 €

Kč s DPH
1.999 €

ZDARMA

3 ručníky
mangová
esence

2

květinová
esence

esence

3

hové
podlapení
to rma
zda

Finská sauna DeLuxe HR4045
Počet osob
4
Výkon
6000 W / 400 V - 3 fáze
Osvětlení
vnitřní
Topné těleso	finská kamna HARVIA s lávovými
kameny
Dřevo
Kanadský jedlovec
Patrové sezení
Ano
Příslušenství:	stylový džber na vodu s naběračkou,
teploměr, přesýpací hodiny
délka venkovní
1750 mm
Výška venkovní
2000 mm
šířka venkovní
1600 mm
hmotnost
190 kg
záruka
2 roky
Původní cena
63.990,- Kč
Akční cena

52.990,Kč s DPH
2.163 €

3
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hliníkové skleníky s polykarbonátovou výplní

Skleníky

ější
dávan na
o
r
p
j
Ne leníky u
sk ém trh
česk

teli
Vyhodnoceno uživa kce
tru
jako nejlepší kons cení
- drážkové uchy
polykarbonátu

Speciální drážková konstrukce skleníků VeGA STRONG je vyrobena ze zesílených eloxovaných hliníkových profilů. Jedná se o moderní dokonalé
řešení, které zásadně zvýšilo celkovou pevnost a stabilitu celého skleníku. Oproti zastaralému drátkovému systému, který se už téměř nepoužívá.
Díky hlubší drážce 10mm pro zasunutí PDK se zároveň výrazně zvýšila odolnost skleníku vůči nárazům větru a sněhové zátěži. Na prosklení je
použito velice kvalitních tepelně-izolačních dvoustěnných komůrkových polykarbonátových desek o síle 4 mm a s UV slunečním filtrem. Tento
polykarbonát prošel německou certifikovanou zkušebnou TUV Rheinland. Skleníkům této celé modelové řady VeGA STRONG je zdarma dodávána masivní pozinkovaná základna, sloužící pro bezproblémové používaní i bez pevného zakladu.

VeGA 5000 STRONG-22

VeGA 6000 STRONG-22

158cm
128cm

ty

2A

Původní cena
14.290,- Kč
Akční cena

11.390H,465 €

60cm
184c
m

2x střešní okna
pro lepší odvětrání

VeGA 8000 STRONG-22

Původní cena
15.990,- Kč
Akční cena

12.790H,-

Akční cena

14.990H,612 €

m

m

5c

60cm
184c
m

2x střešní okna
pro lepší odvětrání

36

4x střešní okna
pro lepší odvětrání

VeGA Komfort 180 DG - regál na dřevo
Rozměry: 1800x440x1050 mm; Materiál:
galvanická ocel; Povrchová úprava: komaxit
v barvě tmavě šedá

NA
AD MA
KL R
ZÁ ZDA

NA
AD MA
KL R
ZÁ ZDA
High

Quali

Quali

polyk
Testovarbonátové
áno ve
de
TUV Rh
zkuš sky
ei
test.N nland Ge ebně
o.NB2
013030 rmany
42

ty

2A

ty

2A

Akční cena

15.490H,Kč s DP

m

60cm
245cm

3

c
03

4x střešní okno pro
lepší odvětrání, šíře
skleníku 245 cm

Akční cena

16.790H,-

179cm

Kč s DP
685 €

140cm

140cm

632 €

208cm

Původní cena
20.990,- Kč
200cm

200cm
208cm

Původní cena
19.390,- Kč

179cm

Původní cena
18.790,- Kč

Kč s DP

5c

30

Zesílená hliníková konstrukce
4x střešní okna, 1x posuvné dveře
Dvoustěnný komůrkový polykarbonát 4mm s UV
filtrem
Hlubší drážka pro zasunutí PKD 10 mm
Plocha 8,9 m2

polyk
Testovarbonátové
áno ve
de
TUV Rh
zkuš sky
ei
test.N nland Ge ebně
o.NB2
013030 rmany
42

36

ty

VeGA 9500 STRONG-22

Zesílená hliníková konstrukce
4x střešní okna, 1x posuvné dveře
Dvoustěnný komůrkový polykarbonát 4mm s UV
filtrem
Hlubší drážka pro zasunutí PKD 10 mm
Plocha 7,4 m2

High

Quali
2A

522 €

cm

5
24

High

polyk
Testovarbonátové
áno ve
de
TUV Rh
zkuš sky
ei
test.N nland Ge ebně
o.NB2
013030 rmany
42

Kč s DP

158cm
128cm

Kč s DP

60cm
184c
m

Quali

183cm
191cm
218 cm

183cm
191cm
218 cm

2A

High

polyk
Testovarbonátové
áno ve
de
TUV Rh
zkuš sky
ei
test.N nland Ge ebně
o.NB2
013030 rmany
42

183cm
191cm
218 cm

ty

NA
AD MA
KL R
ZÁ ZDA

Quali

polyk
Testovarbonátové
áno ve
de
TUV Rh
zkuš sky
ei
test.N nland Ge ebně
o.NB2
013030 rmany
42

Zesílená hliníková konstrukce
4x střešní okna, 1x posuvné dveře
Dvoustěnný komůrkový polykarbonát 4mm s UV
filtrem
Hlubší drážka pro zasunutí PKD 10 mm
Plocha 6,7 m2

NA
AD MA
KL R
ZÁ ZDA

NA
AD MA
KL R
ZÁ ZDA

High

Zesílená hliníková konstrukce
2x střešní okna, 1x posuvné dveře
Dvoustěnný komůrkový polykarbonát 4mm s UV
filtrem
Hlubší drážka pro zasunutí PKD 10 mm
Plocha 5,6 m2

158cm
128cm

Zesílená hliníková konstrukce
2x střešní okna, 1x posuvné dveře
Dvoustěnný komůrkový polykarbonát 4mm s UV
filtrem
Hlubší drážka pro zasunutí PKD 10 mm
Plocha 4,5 m2

VeGA 7000 STRONG-22

60cm
245c
m

36

m
3c

4x střešní okno pro
lepší odvětrání, šíře
skleníku 245 cm

Původní cena
2.490,- Kč
Akční cena

1.990,HKč s DP
81 €

hliníkové skleníky s polykarbonátovou výplní

Skleníky Komfort

teli
Vyhodnoceno uživa kce
tru
jako nejlepší kons cení
- drážkové uchy
polykarbonátu

jší
ávaně a
d
o
r
p
Nej leníky n u
sk ém trh
česk

Speciální drážková konstrukce skleníků KOMFORT STRONG je vyrobena ze zesílených eloxovaných hliníkových profilů.
Jedná se o moderní dokonalé řešení, které ještě výrazně zvýšilo celkovou pevnost a stabilitu celého skleníku. Oproti zastaralému drátkovému systému, který se už téměř nepoužívá. Díky hlubší drážce 10mm pro zasunutí PDK se zároveň výrazně
zvýšila odolnost skleníku vůči nárazům větru a sněhové zátěži. Na prosklení je použito velice kvalitních tepelně-izolačních
dvoustěnných komůrkových polykarbonátových desek o síle 4-6 mm a s UV slunečním filtrem. Tento polykarbonát prošel německou certifikovanou zkušebnou TUV Rheinland, což zaručuje vysokou kvalitu a stálost polykarbonátových desek. Skleníkům této celé modelové řady KOMFORT STRONG je zdarma dodávána masivní pozinkovaná základna sloužící pro bezproblémové používání i bez pevného zakladu. Prostorné
dvoukřídlé dveře jsou jedním z charakteristických prvků této exkluzivní řady skleníků KOMFORT.

VeGA KOMFORT 7750 STRONG-22

VeGA KOMFORT 9000 STRONG-22

Zesílená hliníková konstrukce
4x střešní okna, dvojité posuvné dveře
Dvoustěnný komůrkový polykarbonát 4mm s UV filtrem
Hlubší drážka pro zasunutí PKD 10 mm
Plocha 7,4 m2

Zesílená hliníková konstrukce
4x střešní okna, dvojité posuvné dveře
Dvoustěnný komůrkový polykarbonát 4mm s UV filtrem
Hlubší drážka pro zasunutí PKD 10 mm
Plocha 8,9 m2

Quali
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Automatický otvírač oken ke skleníkům
s polykarbonátovou výplní
Obj.č. 1880001

Původní cena
1.390,- Kč
Akční cena

1.090,HKč s DP
45 €

2A

Hliníková police Komfort 120
Rozměr 1200x300x30mm, Obj.č. 1860061

Původní cena
22.990,- Kč

179cm
140cm

Kč s DP
673 €

121
cm

245
c

m

mm
35cc
3300

2A

m

Akční cena

1.290,H-

Kč s DP
734 €

4x střešní okno pro
lepší odvětrání, šíře
skleníku 245 cm,
pohodlné dvoukřídlé
dveře

Kč s DP
53 €

Hliníkový regál Komfort 126
Rozměr 1260x500x750, Obj.č. 1860062

KOMFORT TITAN 9900 STRONG

High

Původní cena
2.890,- Kč

NA
AD MA
KL R
ZÁ ZDA

ty

36

245
c

17.990H,-

hliníkový skleník
4x střešní okno, dvojité posuvné dveře
komůrkový polykarbonát 6 mm s UV filtrem
plocha 9,8 m2

NA
AD MA
KL R
ZÁ ZDA

Quali

cm

3

hliníkový skleník
2x střešní okno, dvojité posuvné dveře
komůrkový polykarbonát 6 mm s UV filtrem
plocha 7,9 m2
High

121
cm

4x střešní okna
pro lepší odvětrání

KOMFORT TITAN 8000 STRONG

polyk
Testovarbonátové
áno ve
de
TUV Rh
zkuš sky
ei
test.N nland Ge ebně
o.NB2
013030 rmany
42

220cm
240cm

Akční cena

16.490H,-

Původní cena
1.690,- Kč

Akční cena

179cm
140cm

220cm
240cm

Původní cena
20.690,- Kč

Quali

polyk
Testovarbonátové
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TUV Rh
zkuš sky
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Akční cena

2.290,HKč s DP
94 €

Pařník KOMFORT 43
Rozměr 1080x560x410 mm, Komůrkový
polykarbonát 4 mm s UV filtrem, 2x výklopná
okna.

Původní cena
31.990,- Kč
Akční cena

25.490H,Kč s DP

1.040 €

250CM

Původní cena
37.990,- Kč
Akční cena

29.990H,-

Původní cena
1.890,- Kč

Kč s DP

Akční cena

1.224 €

High

2x střešní okno pro lepší odvětrání, šíře skleníku 281 cm, pohodlné
dvoukřídlé dveře, 6 mm polykarbonát s UV filtrem

4x střešní okno pro lepší odvětrání, šíře skleníku 281 cm, pohodlné
dvoukřídlé dveře, 6 mm polykarbonát s UV filtrem

Quali

polyk
Testovarbonátové
áno ve
de
TUV Rh
zkuš sky
ei
test.N nland Ge ebně
o.NB2
013030 rmany
42

ty

1.490,HKč s DP
40 €

2A
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stolní ventilátory | stropní ventilátory

Stropní ventilátory

francouzské značky FARELEK

Představují elegantní design dnešní moderní doby. Chladné odstíny barev, elegantní styl a moderní povrchové úpravy jsou toho důkazem. Unikátní konstrukce letního a zimního režimu s osvětlením a možností přikoupení dálkového ovládání. Stropní ventilátory jsou vybaveny 3-rychlostním motorem, čímž je
zajištěna možnost regulování rychlosti větraného vzduchu.
Princip fungování stropních ventilátorů FARELEK
V létě stropní ventilátor díky nastavení lopatek fouká vzduch dolů a příjemně chladí.
- v zimních měsících snižuje Vaše náklady na vytápění až o 30%
Naopak v zimě při opačném směru rotace a nastavení lopatek vysává ze spodní části místnosti studený vzduch ke stropu a teplý vzduch, který se hromadí
u stropu tlačí dolů, což sníží Vaše náklady na vytápění o desítky procent.
Původní cena
4.290,- Kč

Původní cena
4.190,- Kč

Akční cena

3.390,H138 €

Akční cena

3.290,H-

Baléares

Kč s DP

1

2

3

134 €

Počet rychlostí

x3
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

Maldives

Kč s DP
102 €

obj. č. 3431541124721

Velikost výrobku
Motor / výkon

x3

2.490,H-

Baléares

Kč s DP

obj. č. 3431541124707
ø 132 cm
60 W max

Původní cena
3.190,- Kč

Akční cena

ø 132 cm
60 W max
1

2

3

Velikost výrobku
Motor / výkon

x3

Počet rychlostí

x3
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

Letní - zimní režim

obj. č. 3431541126152
ø 107 cm
50 W
1

2

3

Velikost výrobku
Motor / výkon

x3

Počet rychlostí

x3
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

Letní - zimní režim

Letní - zimní režim

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

• Ovládání řetízkem
• Provedení: rustikální ořech

• Ovládání řetízkem
• Provedení: rustikální bílá

• Ovládání řetízkem
• Provedení: bílá barva

Původní cena
2.890,- Kč

Původní cena
2.790,- Kč

Akční cena

2.290,H94 €

2

3

90 €

Počet rychlostí

x1
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

Kč s DP
102 €

ø 107 cm
50 W
1

2

3

Velikost výrobku
Motor / výkon

x3

Počet rychlostí

x1
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

Letní - zimní režim

Bermudes
obj. č. 3431541124233

obj. č. 3431541124202

Velikost výrobku
Motor / výkon

x3

2.490,H-

Bali

Kč s DP

obj. č. 3431541124226

1

Akční cena

2.190,H-

Bali

Kč s DP

ø 107 cm
50 W

Původní cena
3.190,- Kč

Akční cena

ø 107 cm
50 W
1

2

3

Velikost výrobku
Motor / výkon

x3

Počet rychlostí

x1
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

Letní - zimní režim

Letní - zimní režim

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

• Ovládání řetízkem
• Provedení: ořech

• Ovládání řetízkem
• Provedení: bílá barva

• Ovládání řetízkem
• Provedení: světlý dub

38

Žárovky nejsou součástí dodávky.

stolní ventilátory | stropní ventilátory
Původní cena
3.390,- Kč

Původní cena
3.390,- Kč

Akční cena

2.690,H-

1

x3

Počet rychlostí

x1
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

2

3

110 €

Velikost výrobku
Motor / výkon
2

3

Počet rychlostí

x1
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

Letní - zimní režim

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

• Ovládání řetízkem
• Provedení: mahagon

• Ovládání řetízkem
• Provedení: tmavý dub

Původní cena
3.990,- Kč

3

2.490,H-

Fiji

Kč s DP

Kč s DP
102 €

obj. č. 3431541124264

ø 122 cm
65 W

Velikost výrobku
Motor / výkon

x3

Počet rychlostí

x1
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky

2

2

3

x3

Počet rychlostí

x1
60W max
E27

Počet žárovek
Typ žárovky
Patice žárovky
Letní - zimní režim

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596
• Ovládání řetízkem
• Provedení: bílá barva

Akční cena

3.190,H-

1

1

obj. č. 3431541124271
Velikost výrobku
Motor / výkon

Původní cena
3.190,- Kč

Akční cena

ø 122 cm
60 W

ø 107 cm
50 W

Letní - zimní režim

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

130 €

118 €

Velikost výrobku
Motor / výkon

x3

Samoa

Kč s DP

obj. č. 3431541124257

ø 107 cm

1

2.890,H-

Sri Lanka

Kč s DP

obj. č. 3431541124240

ø 107 cm
50 W

Akční cena

2.690,H-

Hawaï

Kč s DP
110 €

Původní cena
3.690,- Kč

Akční cena

Letní - zimní režim

1

2

x3

Seychelles

Stolní ventilátory
FARELEK

obj. č. 3431541124164
Velikost výrobku
Motor / výkon
Počet rychlostí

3

Letní - zimní režim
• Ovládání nástěnným ovladačem
(sočástí dodávky)

Louisiane - obj. č. 3431541120525

Původní cena
2.490,- Kč
Akční cena

1.990,Kč s DPH
81 €

Průměr větráku ø 45 cm
Výkon 70 W
3 rychlosti otáček (850/1100/1250)
provedení chrom

Utah - obj. č. 3431541120259

Možnost přikoupení dálkového ovladače
s přijímačem, obj. č. 112596

Průměr větráku ø 30 cm
Výkon 35 W
3 rychlosti otáček (950/1100/1250)
Rotace 90°
provedení chrom

• Ovládání řetízkem
• Provedení: chrom - šedá barva

Původní cena
1.890,- Kč
Akční cena

1.490,-

Původní cena
1.890,- Kč
Akční cena

1.490,Kč s DPH
61 €

Kč s DPH
61 €

Původní cena
1.390,- Kč
Akční cena

1.090,Kč s DPH
45 €

Dálkový ovladač IR s přijímačem
obj. č. 3431541125964

+/1

Tenessee - obj. č. 3431541121003

Regulace dálkového stmívání
2

Průměr větráku ø 40 cm
Výkon 50 W
3 rychlosti otáček (850/1000/1200)
Rotace 90°
Nastavení výšky 110-130 cm
provedení bílá barva

Regulace tří rychlostí

3

Velice snadné a pohodlné ovládání stropního ventilátoru FARELEK z Vašeho gauče, křesla či postele.
Dálkové ovládání umožňuje přepínat rychlost otáček,
vypnutí a zapnutí ventilátoru a světla. Zároveň můžete i světlo stmívat.
Původní cena
1.990,- Kč
Akční cena

1.590,Kč s DPH
65 €

Arizona - obj. č. 3431541120266
Původní cena
2.790,- Kč
Akční cena

2.190,Kč s DPH
89 €

Průměr větráku ø 40 cm
Výkon 50 W
3 rychlosti otáček (950/1100/1250)
Rotace 90°
Nastavení výšky 90-125 cm
provedení chrom
Žárovky nejsou součástí dodávky.

Dakota - obj. č. 3431541123106
Průměr větráku ø 75 cm
Výkon 45 W
3 rychlosti otáček (1000/1150/1350)
Rotace 90°
Časovač 0-120 min
provedení bílá barva

Miami - obj. č. 3431541120402
Průměr větráku ø 30 cm
Výkon 40 W
3 rychlosti otáček (1000/1200/1350)
Rotace 90°
provedení bílá barva
Původní cena
1.190,- Kč
Akční cena

890,-

Kč s DPH
37 €
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bazénová chemie | podsedáky | psí pelechy
2,5kg 599,- Kč s DPH 24,4 €
Chlor START 1,2kg 319,- Kč s DPH 12,9 €
Rychlorozpustný granulát s obsahem 56 % aktivního chloru slouží pro rychlé nachlorování
vody na začátku sezóny nebo při novém napuštění bazénu, popř. při extrémních podmínkách
provozu bazénu nebo pokud má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach).

Zazimovač 1l 279,- Kč s DPH 11,3 € 3l 699,- Kč s DPH 28,5 €
Přípravek pro úpravu vody po ukončení sezóny. Zamezuje růstu řas
a vzniku minerálních zákalů a usazenin během zimní přestávky. Díky
svým vlastnostem značně ulehčí jarní čištění bazénu.

Chlor Šok 1,2kg 379,- Kč s DPH 15,4 € 2,5kg 719,- Kč s DPH 29,3 €
Rychlorozpustný granulát s obsahem 67% aktivního chloru slouží k rychlé
dezinfekci s možností koupání již po krátké době po aplikaci.

Gelový čistič 1l 329,- Kč s DPH 13,4 €
Lehce alkalický čistič vhodný pro čištění všech druhů
bazénových fólií. Velmi šetrně působí na materiály stěn
a dna bazénu. Dosahuje vynikajících čisticích účinků
i při silném znečištění fólií po sezóně nebo po zimě při
přípravě bazénu na novou sezónu.

Multi tablety 5v1
Pomalu rozpustné 200 g tablety zajišťující dezinfekci,
vločkování, likvidaci řas, stabilizaci pH a projasnění vody.
1kg 439,- Kč s DPH 17,9 €

2,4kg 999,- Kč s DPH 40,7 €
1l 299,- Kč s DPH 12,2 €
Stabilizátor tvrdosti
Přípravek k inhibici tvrdosti a minerálních
zabarvení vody. Přípravek brání tvorbě
usazenin na stěnách a dně bazénů
a tvorbě minerálních zabarvení a zákalů
tím, že na sebe váže ionty vápníku, železa,
manganu a mědi.

1,2kg 129,- Kč s DPH 5,3 €
2,5kg 249,- Kč s DPH 9,9 €
pH plus 1,2 kg
Prostředek pro zvyšování hodnoty pH
Voda ke koupání má mít hodnotu pH
v rozmezí 6,8-7,6. Měření hodnoty pH
provádíme minimálně 2x týdně bazénovým
testerem a okamžitě regulujeme případné
odchylky od ideální hodnoty.

1l 149,- Kč s DPH 5,9 €
Vločkovač 3l 379,- Kč s DPH 15,4 €
Tekutý flokulační přípravek pro vyvločkování
nečistot při zakalení vody. Přípravek
vyvločkuje jemné částečky nečistot tvořící
zákal vody. Jejich shluknutím vytváří vločky,
které se pak snadno zachytí ve filtraci, nebo
klesnou ke dnu bazénu, odkud je lehce
odstraníte vysavačem nečistot.

Bazénový MINI TESTER
Jednoduchý bazénový tester pro měření obsahu
volného chloru ve vodě a pH.

1,5kg 169,- Kč s DPH 6,9 €
pH mínus 3kg 329,- Kč s DPH 13,4 €
Prostředek pro snižování hodnoty pH
Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí
6,8-7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně
2x týdně bazénovým testerem a okamžitě
regulujeme případné odchylky od ideální hodnoty.

269,- Kč s DPH 10,9 €

Kombi tablety mini 1,0kg 549,- Kč s DPH 22,4 €
20 g tablety s obsahem 80 % aktivního chloru,
zajišťující desinfekci, vyvločkování nečistot při
zakalení vody a likvidaci řas, Dávkování: Pro
10 m3 vody v bazénu se používají 3-4 tablety.
Toto množství postačuje pro udržení potřebné
koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru
ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech,
které ovlivňují množství volného chloru ve vodě,
jako je teplota vzduchu a vody, intenzita
slunečního záření, zatížení bazénu atd.

1l 169,- Kč s DPH 6,9 €
Odstraňovač řas 3l 459,- Kč s DPH 18,7 €
Tekutý algicidní přípravek proti vodním řasám. Ničí všechny
druhy řas vyskytujících se v bazénech, má bakteriostatické
účinky proti některým patogenním bakteriálním kmenům.
Přípravek lze kombinovat se všemi dezinfekčními přípravky,
obsahujícími chlor, brom, kyslík.

Podsedák 4087

Podsedáky ke stolovým sestavám
o tloušťce 60mm

Délka 87cm

Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5015O

Obj. č. 1ks
podsedák
4087x5020H

449,- Kč
s DPH/ks

449,- Kč
s DPH/ks

18,3 €

Podsedáky 40100
Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5015O

479- Kč
s DPH/ks
19,5 €

40

Obj. č. 1ks
podsedák
40100x5020H

479- Kč
s DPH/ks
19,5 €

Podsedáky 40115

Délka 100cm
Obj. č. 1ks
podsedák
40100VIN

479- Kč
s DPH/ks
19,5 €

18,3 €

Obj. č. 1ks
podsedák
40100PRI

479- Kč
s DPH/ks
19,5 €

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x50287z

499,- Kč
s DPH/ks
19,9 €

Obj. č. 1ks
podsedák
40115x5027c

499,- Kč
s DPH/ks
19,9 €

Délka 115cm
Obj. č. 1ks
podsedák
40115VIN

499,- Kč
s DPH/ks
19,9 €

Obj. č. 1ks
podsedák
40115PRI

499,- Kč
s DPH/ks
19,9 €

Vodní fontánky

fontánky
relaxace klidu,
zdraví a pohody

Voda je zdroj života. Voda byla odjakživa symbolem života, vitality, zdraví, čistoty a hojnosti pro všechny lidské generace. Voda v sobě skrývá ohromnou
přírodní energii a zásadním způsobem ovlivňuje životní podmínky ve všech částech světa. V tekoucí vodě je silná energie, voda pročisťuje a obnovuje, vyživuje
a zhojuje, zklidňuje a regeneruje. Již před 5 000 lety se čínští taoističtí mniši a učenci věnovali důkladnému studiu vody a její interakce na živé bytosti a člověka
zvlášť. Tuto vědu pojmenovali Feng - Shui (vítr a voda). Fontánky a fontány přinášejí do Vašeho příbytku autentický kousek přírody a přírodních sil. Tiše tekoucí
nebo probublávající voda vytváří uklidňující atmosféru harmonie a rovnováhy zemských elementů. Každá takováto přírodní fontánka dokáže citelně změnit
nebo úplně eliminovat negativní energii v okolí a navodit atmosféru harmonie mysli a přirozeně relaxační prostředí. Tyto vodní fontánky jsou zároveň nevtíravým
dekorativním prvkem Vašich zahrad a domácností, jsou vhodné i pro společenské prostory (hotely, restaurace, čekárny, atp. ...), a obchodní prostory
(kanceláře, ordinace, prodejny, atp. ...). Každý a to i méně citlivý jedinec, pocítí v blízkosti těchto vodních fontánek uklidňující energii. Tento wellness efekt je
vytvořen na základě fyzikálního procesu - ionizace vzduchu. I tyto malé fontánky dokáží produkovat dostatečný ionizační efekt v jakékoli místnosti. Tekoucí
voda zachytává mechanické i organické částice, které se volně pohybují vzduchem, a tím „filtrují“ dýchatelný vzduch od těchto prachových nečistot, které
by jinak ulpěly na sliznici dýchacího traktu a dráždily by ji ke kašli nebo ke ztíženému dýchání Navíc bylo prokázáno, že pravidelný pobyt v místnosti s takto
upraveným vzduchem odbourává stres, blahodárně působí na psychiku, zvyšuje tvůrčí kreativitu a snižuje riziko infekcí přenášených vzduchem.

fontána Měsíční misky

Původní cena
8.190,- Kč
Akční cena

6.490,Kč s DPH

Zahradní fontána ve tvaru vycházejícího
měsíce s přelévajícími se miskami a LED
osvětlením bude rozhodně pěknou dekorací
ve Vaší zahradě. Zahradní fontána je vybavena
kvalitní a velmi tichou vodní pumpou. Voda
stéká po jednotlivých miskách, misky jsou
prosvětleny LED osvětlením. Fontána vytváří
romantickou atmosféru a světlo z vodní hladiny upoutává zvýšenou pozornost a navozuje
velmi příjemnou atmosféru. V teplých dnech je
mimořádně kouzelná ve večerních hodinách.
Materiál: polyresin, vodní čerpadlo, přívodní
kabel s trafem 12V, 3x LED osvětlení, výška
93 cm, šířka/hloubka 43x29 cm

264 €

fontána Kamenné misky

Původní cena
8.190,- Kč
Akční cena

6.490,Kč s DPH
264 €

pokojová fontána Květ

Původní cena
1.290,- Kč
Akční cena

990,-

Pokojová fontána romantického kamenného
květu s LED osvětlením bude rozhodně příjemnou oázou klidu a pohody ve Vašem bytě.
Pokojová fontána je vybavena kvalitní a velmi
tichou vodní pumpou. Voda stéká po jednotlivých květech. Spodní studánka je prosvětlena
LED osvětlením. Fontána vytváří romantickou
atmosféru a navozuje velmi příjemnou pohodu
a relax spojený s osvěžující ionizací vzduchu.
Materiál: polyresin, vodní čerpadlo, přívodní
kabel s trafem 12V, LED osvětlení; výška
26 cm, šířka/hloubka 26x26 cm

Kč s DPH

pokojová fontána Plamen

Původní cena
1.290,- Kč
Akční cena

990,-

Kč s DPH

Pokojová fontána mystického plamenu s LED
osvětlením bude rozhodně příjemnou oázou
klidu a pohody ve Vašem bytě.
Pokojová fontána je vybavena kvalitní a velmi
tichou vodní pumpou. Voda stéká po jednotlivých květech. Spodní studánka je prosvětlena
LED osvětlením. Fontána vytváří romantickou
atmosféru a navozuje velmi příjemnou pohodu
a relax spojený s osvěžující ionizací vzduchu.
Materiál: polyresin , vodní čerpadlo, přívodní
kabel s trafem 12V, LED osvětlení; výška
17 cm, šířka/hloubka 17x22 cm

40 €

40 €

Původní cena
1.290,- Kč 51 €

Akční cena

990,-

Kč s DPH
40 €

pokojová fontána Blíženci

pokojová fontána Džbánky

Pokojová fontána vyobrazující romantický pár
s LED osvětlením bude rozhodně příjemnou
oázou klidu, pohody a romantiky ve Vašem
bytě.
Pokojová fontána je vybavena kvalitní a velmi
tichou vodní pumpou. Fontána vytváří romantickou atmosféru a navozuje velmi příjemnou
pohodu a relax spojený s osvěžující ionizací
vzduchu. Materiál: polyresin, vodní čerpadlo,
přívodní kabel s trafem 12V, LED osvětlení
výška 17 cm, šířka/hloubka 17x19 cm

Pokojová fontána vyobrazující přelévající se
džbánky s LED osvětlením bude rozhodně příjemnou oázou klidu a pohody ve Vašem bytě.
Pokojová fontána je vybavena kvalitní a velmi
tichou vodní pumpou. Voda stéká po jednotlivých džbánkách. Spodní studánka je prosvětlena LED osvětlením. Fontána vytváří romantickou atmosféru a navozuje velmi příjemnou
pohodu a relax spojený s osvěžující ionizací
vzduchu. Materiál: polyresin, vodní čerpadlo,
přívodní kabel s trafem 12V, LED osvětlení,
výška 19,5 cm, šířka/hloubka 19,5x20 cm

Původní cena
1.290,- Kč 51 €

Akční cena

990,-

Kč s DPH
40 €

pokojová fontána Kameny

Původní cena
1.290,- Kč
Akční cena

990,-

Kč s DPH
40 €

Zahradní fontána s přelévajícími se kamennými
miskami s LED osvětlením bude rozhodně příjemnou oázou klidu a pohody ve Vaší zahradě.
Zahradní fontána je vybavena kvalitní a velmi
tichou vodní pumpou. Voda stéká po jednotlivých miskách, misky jsou prosvětleny
LED osvětlením. Fontána vytváří romantickou
atmosféru a světlo z vodní hladiny upoutává
zvýšenou pozornost a navozuje velmi příjemnou atmosféru. V teplých dnech je mimořádně
kouzelná ve večerních hodinách.
Materiál: polyresin, vodní čerpadlo, přívodní
kabel s trafem 12V, 4x LED osvětlení, výška
89 cm, šířka/hloubka 45x30 cm

Pokojová fontána vyobrazující kameny s LED
osvětlením bude rozhodně příjemnou oázou
klidu, pohody a romantiky ve Vašem bytě.
Pokojová fontána je vybavena kvalitní a velmi
tichou vodní pumpou. Fontána vytváří romantickou atmosféru a navozuje velmi příjemnou
pohodu a relax spojený s osvěžující ionizací
vzduchu. Materiál: polyresin, vodní čerpadlo,
přívodní kabel s trafem 12V, LED osvětlení
výška 19 cm, šířka/hloubka 19x20 cm

pokojová fontána Nádoby

Původní cena
1.290,- Kč
Akční cena

990,-

Kč s DPH
40 €

Pokojová fontána vyobrazující přelévající se
nádoby s LED osvětlením bude rozhodně příjemnou oázou klidu, pohody ve Vašem bytě.
Pokojová fontána je vybavena kvalitní a velmi
tichou vodní pumpou. Voda stéká po jednotlivých džbánkách, spodní studánka je prosvětlena LED osvětlením. Fontána vytváří romantickou atmosféru a navozuje velmi příjemnou
pohodu a relax spojený s osvěžující ionizací
vzduchu. Materiál: polyresin, vodní čerpadlo,
přívodní kabel s trafem 12V, LED osvětlení,
výška 19,5 cm, šířka/hloubka 19,5x20 cm
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Kvalitní plastový zahradní nábytek a dětské hračky
Společnost Starplast byla založena v roce 1967 a je rodinnou Izraelskou společností s bohatými zkušenostmi a dlouholetým závazkem k používání špičkových plastů. Je držitelem spousty domácích a světových ocenění pro hodnotu,
kvalitu, bezpečnost a inovaci. Od roku 1976 bylo více než 90% produkce vyvezeno do Evropy, Severní Ameriky,
Austrálie a Japonska. Starplast je světovým lídrem ve výrobě vstřikovaných plastových hraček pro venkovní použití
a plastového zahradního nábytku.
Dětské hračky STARPLAY
Kouzelné plastové domečky pro děti od 2-6 let věku. Vhodné do interiéru i exteriéru (velmi oblíbené v dětských koutcích). Velmi kvalitní provedení a barevnost s ochranou proti UV záření. Jednoduchá montáž a demontáž bez použití
nářadí. Otevírací okna i dveře, poštovní schránka.

MAGICAL HOUSE GREY
zahradní domeček

rozměry výrobku: šířka
90 cm
hloubka 102 cm
výška 109 cm
balení:
1x karton
rozměry balení:
91 x 14,5 x 61,5cm
hmotnost:
8,9 kg

rozměry výrobku: šířka
90 cm
hloubka 102 cm
výška 109 cm
balení:
1x karton
rozměry balení:
91 x 14,5 x 61,5cm
hmotnost:
8,9 kg

MAGICAL HOUSE RED
zahradní domeček

Původní cena
2.490,- Kč

NOVINKA

Akční cena

1.990,Kč s DPH
82 €

Původní cena
2.490,- Kč
Akční cena

NOVINKA

1.990,Kč s DPH
82 €

rozměry výrobku: šířka
102 cm
hloubka 124 cm
výška
122 cm
balení:
1x karton
rozměry balení:
124 x 104 x 19cm
hmotnost:
14,1 kg

Fairy House
zahradní domeček

Unicorn Magical House
zahradní domeček

rozměry výrobku:
balení:
rozměry balení:
hmotnost:

šířka
90 cm
hloubka 102 cm
výška 109 cm
1x karton
91 x 14,5 x 61,5cm
8,9 kg

NOVINKA

NOVINKA

Původní cena
3.990,- Kč
Akční cena

3.190,Kč s DPH

Původní cena
2.690,- Kč

130 €

Akční cena

2.090,Kč s DPH
85 €

Keren set
dětský stolový set
rozměry stolu:
Původní cena
1.290,- Kč

NOVINKA

Akční cena

990,-

Kč s DPH
40 €
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šířka
55 cm
hloubka
55 cm
výška
37,5 cm
rozměry křesílka: šířka
35 cm
hloubka
28 cm
výška
41 cm
balení:
1x karton
hmotnost:
2,6 kg

Kvalitní plastový zahradní nábytek
Galilee Village House grey
zahradní domeček
NOVINKA

rozměry výrobku: šířka
140 cm
hloubka 108 cm
výška
116 cm
balení:
1x karton
rozměry balení:
134 x 104 x 13cm
hmotnost:
11,8 kg

Galilee village house red
zahradní domeček
Původní cena
3.690,- Kč
Akční cena

2.890,-

rozměry výrobku: šířka
140 cm
hloubka 108 cm
výška
116 cm
balení:
1x karton
rozměry balení:
134 x 104 x 13cm
hmotnost:
11,8 kg

Kč s DPH
118 €

NOVINKA

Původní cena
3.690,- Kč
Akční cena

2.890,Kč s DPH
118 €

Původní cena
3.790,- Kč

STARPLAST
BOX VELKÝ 440L

Akční cena

2.990,Kč s DPH
122 €

- Víko na které si mohou sednout
2 dospělé osoby
- Voděodolné
- UV stabilizovaný plast
- transportní kolečka
- Uzamykatelné víko
- Větrání
- Snadno sestavené - nejsou potřeba žádné nástroje

NOVINKA

Rozměry: 141 x 61 x 71.5 cm
Objem: 440 litrů

STARPLAST Přístřešek
na popelnice

NOVINKA

Velmi praktický přístřešek na 2 popelnice s velkým objemem,
který je praktický k rodiným domům, chatám a chalupám. Lze
jej umístit do exteriéru i interiéru.
Zvedací víko pro snadný přístup
Odolné proti povětrnostním vlivům
UV stabilizovaný plast, takže barvy nebudou blednout
Uzamykatelný poklop
Větrání
Snadno smontované - nejsou potřebné žádné nástroje
Dodává se rozložený

·
·
·
·
·
·
Původní cena
6.890,- Kč
Akční cena

5.490,Kč s DPH
224 €

Velmi praktický úložný box s velkým objemem, který je praktický na zahrady,
terasy, balkóny, do garáže nebo zimní zahrady na uskladnění podušek ze zahradního nábytku, hraček apod. Lze jej umístit do exteriéru i interiéru.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sedací víko pro 3 dospělé osoby
Pneumatické písty pro snadné zvednutí víka
Odolné proti povětrnostním vlivům
UV stabilizovaný plast, takže barvy nebudou blednout
Držadla pro snadné přemístění
Uzamykatelný poklop
Větrání
Snadno smontované - nejsou potřebné žádné nástroje
Dodává se rozložený

Parametry: Velikost boxu: 157,5 x 75 x H 63.5 cm
Objem boxu: 634 L
Barva: Hnědá
Velikost kartonu: 159,5 x 17,5 x 79,5 cm

Parametry: Velikost boxu: 146 x 87 x H 119 cm
Objem boxu: 1 200 L
Barva: Hnědá
Velikost kartonu: 158 x 32 x 102,5 cm

STARPLAST
Ratan box velký 634 L

NOVINKA

Původní cena
5.690,- Kč
Akční cena

4.490,Kč s DPH
183 €
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Autorizovaný prodejce

V-GARDEN s.r.o
Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad
Info-tel.: +420 494 940 090
e-mail: v-garden@v-garden.cz
www.v-garden.cz
V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic
Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2022
Ceny jsou platné od 26.1.2022 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena.
Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu“ zahradní techniky a zahradního nábytku“. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.

