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NOVINKY PRE ŠTÝLOVÚ ZÁHRADU

NÁDRŽE NA DAŽĎOVÚ VODU

3

4

Dažďová voda je to najlepšie čo môžete dať
rastlinám vo svojej záhrade. Je čistá, mäkká a je
zadarmo. Voda z vodovodu alebo zo studne je
často studená a ťažká a je príliš drahá na
zalievanie. Naviac v čase striedajúcich sa dažďov
a sucha je vhodné mať vždy k dispozícii určitú
rezervu vody pre zalievanie záhrady.
V našej ponuke nájdete nádrže, ktoré okrem
svojej základnej funkcie rezervoáru vody slúžia
aj ako štýlová dekorácia v záhrade.
Dodáva sa v rôznych štýloch od antických amfor
po nádrže v moderných tvaroch a farbách.
Samozrejmosťou je aj vhodné príslušenstvo napr.
na filtrovanie vody a na napojenie nádrže na
existujúcu odkvapovú rúru.
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CENNÍK 2013
250 litrov
Antická amfora
pieskovec, teracotta
360 litrov
Antická amfora kvetináč 59 litrov
350 litrov
Woody imitácia dreva
300 litrov
2v1 s kvetináčom
300 litrov
Sunda imitácia ratanu
Amfora na dažďovú vodu 300 litrov
piesková, teracotta
500 litrov
400 litrov
Elegance
300 litrov
Wall imitácia kameňa
330 litrov
Stĺpová nádrž
piesková, šedá
500 litrov
300 litrov
Toscana teracotta
300 litrov
Lanzarote šedá
21 0 litrov
Okrúhla nádrž zelená
Štvorcová nádrž zelená 203 litrov
Speedy zberač vody
Deluxe zberač vody
Kohútik pre nádrže 1 -9
Kohútik pre nádrže 1 0-1 2

Tento cenník nepredstavuje kompletný
sortiment. Nádrže sa vyrábajú aj v iných
objemoch alebo napr. v nástennom variante,
prípadne je možné dokúpiť iné príslušenstvo.
Na celú ponuku sa informujte v predajni .
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290 €
424 €
1 90 €
430 €
290 €
290 €
236 €
290 €
290 €
296 €
236 €
290 €
66 €
66 €
37 €
43 €
54 €
20 €
19 €
13 €
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Informujte sa aj na ponuku
podzemných nádrží na
zachytávanie dažďovej vody.
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