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Kerti szivattyú  
GB 600 GP
teljesítmény: 600 W, max. szállítási magasság: 35 m,
max. folyadék szállítás: 3600 l/h, max. szemcseméret: 9 m,
max. szállítónyomás: 0,5 bar,
súly: 8 kg, 2 év garancia
1172516

Dugókulcs készlet 
1/4” + 1/2” 
94-részes  
króm-vanádium acél, dugókulcsok: 1/4“ 4-13 mm, 1/2“ 10-32 mm, 
racsni fogazása: 45 fog, hosszabbítóval, univerzális csuklóval, 
behajtóhegyekkel és imbuszkulcsokkal, erős műanyag koffer 
1257375

23.990Ft  HELYETT

16.990 Ft

-29%

24.990Ft  HELYETT

17.990 Ft

-28%

LET'S DOIT Magyarország



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

Quattrotabs 200g 
5 kg 
organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: 
fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő. 
200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós 
adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.
1227391
1 kg/2.398 Ft

Gyorstesztcsík 
pH-érték és klór, 
50 db 
tesztcsíkok a víz pH-értékének és 
szabad klórtartalmának gyors és 
pontos mérésére
1184841

Klórtabletta 
200g szerves 1 kg 
lassan oldódó 200 g-os klórtabletták, 
pH semleges, min. 80% aktív klórtartalom,
hatékony a gombák, vírusok és szerves zavarkeltő 
anyagokkal szemben bármilyen vízkeménységnél.
A termékek maradéktalanul oldódnak fel és nem okoz-
nak lerakódást és elzáródást a szűrőrendszerben.
1227386

Superflock folyékony 
1 L 
a pelyhesítőszer segítségével a vízben lévő lebegő 
részecskék (zavarosságot okoznak) nagy pehellyé 
állnak össze, a szűrő a homokban lévő szennyező 
anyagokat jobban vissza tudja tartani és a következő 
visszaöblítés során eltávolítja a rendszerből
1227401

2.990 Ft

2.490 Ft

1.990 Ft

Úszó klóradagoló
Maxi
legfeljebb 200 grammos tablettákhoz 
használható, 
az állítógyűrű pontos adagolást biztosít
1184831

1.690 Ft

Medence porszívó
De Luxe
extra robusztus kialakítás az optimális kezelhetőségért,
a medenceporszívó a szűrőszivattyúhoz egy Ø 32/38 mm 
medencetömlővel csatlakoztatható,
teleszkópos rúdhoz való adapterrel (cikkszám 1184857)
1184855

Medence fölöző 
Eco
1,5 m-es osztott alumínium rúddal, 
beépített fogantyú akasztóval 
1184845

2.990 Ft

Medence szűrő Active Balls 50
szűrőteljesítmény: 5.500 l/h, 230 V/250 W, tartály Ø 415 mm, 
csatlakozás Ø 32/38 mm, hatékony szűrés a szűrőgolyókkal, 
max. vízhőmérséklet: 35°C, 
max. 22.000 l befogadására alkalmas medencékhez,
önszívó szivattyú előszűrővel és nyomásmérővel
1259545

Easy-Pool-Set
366 x 76 cm, 
víz mennyiség: 5.621 l  - 
80% -os feltöltöttségnél, 
fólia vastagsága padló/fal: 0,30/0,50 mm, 
1133666

ECO 604 
szűrőberendezéssel 

szállítva

11.990 Ft

69.990 Ft

32.990 Ft

4.990 Ft



3.990 Ft

®GARDENA

teljesítmény:                                                   300 W
szállítási magasság max:                                      5 m
folyadék szállítás:                                             7000 l/h
szállítónyomás max.:                                           0,5 bar
szemcseméret max.:                                            5 mm

Merülő szivattyú 7000/C 
úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz  1250561

®GARDENA

Négyszög esőztető Aqua M
öntözhető terület: kb. 110 - 250 m², 
hatótávolság: max. 18 m, öntözés szélessége: max. 14 m
1259420

4.990 Ft

Alapkészlet öntözéshez UNICEF
tartalma: tömlőcsatlakozó, csapcsatlakozó, locsolófej, 
és vízstoppos csatlakozó UNICEF-színben és 
„Gardena for UNICEF”-logóval
1220509

®GARDENA

®GARDENA
Házi vízellátó
4000/5 eco 
inox tartály, 
űrtartalma: 24 l,
fokozatmentes öko - 
működtetés, 
az energiatakarékosság 
érdekében  1250575

teljesítmény:                                                   850 W
szállítási magasság max:                                    45 m
folyadék szállítás:                                             3500 l/h
szívómagasság max.:                                               8 m
szállítónyomás max.:                                           4,5 bar

89.990 Ft

®GARDENA

Kerti szivattyú 3000/4
1250572

teljesítmény:                                                   600 W
szállítási magasság max:                                    36 m
szállított mennyiség max. :                                3100 l/h
szállítónyomás max.                                             3,6 bar

31.990 Ft

teljesítmény:                                                   300 W
szállítási magasság max:                                      5 m
folyadék szállítás:                                             7000 l/h
szemcseméret max.:                                           25 mm
súly:                                                                         4 kg

Szennyvízszivattyú 7000/D 
úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz  1250565

®GARDENA

Tömlőkocsi készlet 
AquaRoll S 
magasságában 
állítható fogantyú, 
könyök tömlőcsatlakozó, 
utáncsepegésgátló, 
mindkét oldalra 
felszerelhető csévélő kar 
(jobb -vagy baloldal), 
kompletten összszerelve  
20 m-es 
Classic-tömlővel 1/2”, 
Gardena rendszer 
csatlakozókkal és öntöző fejjel
1238734

®GARDENA

®GARDENA

Öntöző zuhanyfej  
tömlőcsatlakozó 1/2” és 5/8” tömlőkhöz, 
csapcsatlakozó G 3/4” és G 1” menet méretű csapokhoz,
Tartalma: tömlőcsatlakozó, vízstoppos csatlakozó, 
csapcsatlakozó és öntöző zuhanyfej
1238755

Kerti zuhany
könnyedén felállítható 
a fűben vagy egy 
napernyőtartóba rakható
1037456

Kerti szerszám készlet
city gardening 
fedeles műanyag dobozban 4 szerszámmal: 
ültetőlapát, talajlazító, kerti olló és kisseprű. 
a doboz fedele szemeteslapátként is használható 
1233146

Szórókocsi XL 
tartály űrtartalma: 18 Liter
a műtrágya egyenletes kijuttatását 
a szabadonfutó rotációs 
tányér biztosítja, 
szórás távolság/szórás szélesség: 
1,5 m -től max. 6 m -ig
1238729

9.990 Ft

18.990 Ft 19.990 Ft

®GARDENA ®GARDENA®GARDENA

®GARDENA

19.990 Ft 21.990 Ft

28.990 Ft8.490 Ft 11.590 Ft

Tömlőkocsi AquaRoll M 
a max. 60 m-es tömlőhöz 1/2”, 
magasságában állítható fogantyú, 
könyök tömlőcsatlakozó, 
után csepegés gátló, 
mindkét oldalra 
felszerelhető csévélő kar 
(jobb -vagy baloldal)
1238735



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

Vonó-fejező-gérvágó fűrész 
TC-SM 216
1500 W, üresjárati fordulatszám 5200/perc, 
fűrészlap 216 x 30 mm, vágófej dőlésszöge: 45°/0°, 
fűrészasztal dőlésszöge: 47°/47°, vágásszélesség: 
90° x 90°/90° x 45°: 216 x 35 mm/305 x 65 mm, 
dupla görgős húzó funkcióval, széles munkadarabok 
elvágásához, lézerrel a pontos vágásvezetéshez
4300380

Multifunkciós szerszám 
WB2 250 MFW
250 W, rezgésszám 22000/perc, kitérés mértéke 3°,
tartozékok cseréje univerzális csavarral, 3 év garancia
1252645

16 részes tartozékkészlettel 
(hántoló, fűrész, deltacsiszoló, 
csiszolópapír fához és fémhez, 
fűrésztárcsa lágy anyagokhoz) 

Akkus fúró-csavarozó 
WB 18-2 LI
18 V/1,3 Ah, lítium-ionos technológia, 
üresjárati fordulatszám 1./2. sebességfokozat: 
0-350/1350/perc, 18+1 fokozatú nyomatékállítás, 
max 30 Nm-ig. 2 sebességesvezérlő elektronikával, 
max. furat Ø fában/acélban: 25/10 mm, 
gyorstöltővel, kofferral
1231674

Akkus fúrókalapács HEROCCO-Solo
üresjárati fordulatszám 1. sebességfokozat: 0-1200/perc,
ütésszám 1. sebességfokozat: 5500/perc, ütéserősség: 2.2 J, 
max. forgatónyomaték (kemény): 18 Nm, 4 funkció: 
fúrás/kalapácsfúrás/vésés véső rögzítéssel vagy rögzítés nél-
kül, rendkívül könnyű fúrás betonba a pneumatikus ütvefúró 
mechanizmus segítségével, univerzális SDS-Plus félautomata 
tokmány, az optimális eredmény eléréséhez 3,0 Ah vagy 
nagyobb kapacitású akkumulátor szükséges
4513900

Sarokcsiszoló WB 1200 WS
teljesítmény: 1200 W, tárcsaátmérő: 125 mm, 
orsóreteszelés, elfordítható markolat és oldalmarkolat,
állítható védőtárcsa, lágy markolat
1255604

Ütvefúrógép TC-ID 1000 Kit 
1010 W, üresjárati fordulatszám: 0-3000/perc, 
fordulatszám szabályozó elektronika,
gyorsbefogó tokmány 13 mm, fúrási teljesítmény: 
fa/beton/fém 32/16/13 mm, lágy markolat és 
mélységhatároló
4259838

15 részes 
fúrószár készlet 

praktikus kofferben

Sarokcsiszoló készlet TE AG 125 CE
teljesítmény: 1100 W, tárcsaátmérő: 125 mm, 
üresjárati fordulatszám: 3000-12000/perc,
konstans elektronika, Softgrip bevonatú markolata
4430865

+ ajándék táska, 
gyémánt vágókorong,

 turbó vágókorong, 
vágókorong védő

PXC induló készlet 
2x 3,0Ah & Twincharger Kit 
3,0 Ah Power-X-Change akkumulátor, lítium-ion cellák,
gyorsabb használatba vétel a 2 db párhuzamosan tölthető 
18 V akkumulátorral, hatfokozatú töltő, amelyről bármikor 
leolvashatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét
4512083

12.990 Ft

12.990 Ft

16.990 Ft 34.990 Ft

43.990 Ft 17.990 Ft

19.990 Ft 43.990 Ft



Akkus fúró-csavarozó 
M12 BDD-402C
12 V/4,0 Ah, lítium-ionos technológia, 
max. nyomaték: 38 Nm,
üresjárati fordulatszám, 1./2. sebességfokozat:  
0-400/0-1.500/perc, tokmány mérete: 10 mm 
gyors bit csere és hosszabb élettartam
max. furat-Ø acél/fa: 10/22 mm, súly 1,4 kg
4933441925

Akkus fúrókalapács
M18 CHX-0X
18 V/5,0 Ah, lítium-ionos technológia, ütési energia (EPTA): 
max. 2,5 J, max. ütésszám: 0-5.100/perc, 
üresjárati fordulatszám: 0-1.400./perc,
fúrási teljesítmény: acél/fa/beton 13/30/26 mm
(akkumulátor nélkül szállítva)
4933451430

52.990 Ft

Akkus sarokcsiszoló 
GWS 18V-10
18 V, lítium-ionos technológia, tárcsaátmérő: 125 mm,
üresjárati fordulatszám: 9.000/perc,
csiszolóorsó-menet: M14,
súly akku nélkül 2.1 kg
(akku és töltő nélkül)
06019J4002 

45.990 Ft

Akkus fúró-csavarozó GSB 18V-50
akkufeszültség 18 V,lítium-ionos technológia, 
forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 28/50/50 Nm,
üresjárati fordulatszám, 1./2. sebességfokozat:  
0-460/0-1.800/perc, ütésszám, max. 27.000/perc,
nyomatékfokozat 20+2, fúrótokmány befogási tartomány, 
min./max. 1,5/13 mm-ben
max. furat-Ø alumínium/acél/téglafal/fa: 13/13/13/35 mm 
(akku és töltő nélkül)
06019H5102

34.990 Ft

Akkus fúró-csavarozó 
GSB 18V-50
akkufeszültség 18 V, lítium-ionos technológia, 
forgatónyomaték (puha/kemény/max.): 28/50/50 Nm,
üresjárati fordulatszám, 1./2. sebességfokozat:  
0-460/0-1.800/perc, ütésszám, max. 27.000/perc,
nyomatékfokozat  20+2, fúrótokmány befogási tartomány, 
min./max. 1,5/13 mm-ben
max. furat-Ø alumínium/acél/fa: 13/13/35 mm
06019H5100

2x akku 2,0 Ah, 
L-Boxx -ban

65.990 Ft

Akkus fúrókalapács GBH 180-LI 
18 V, lítium-ionos technológia, SDS-Plus, ütési energia: 
max. 1,7 J, ütésszám névleges fordulatszám mellett: 
0-4.550/perc, névleges fordulatszám: 0-1.800./perc,
fúrási teljesítmény: fa/beton/fémben 30/13 mm 
(akku és töltő nélkül) kartondobozban
0611911120

54.990 Ft

Akkus fúrókalapács GBH 180-LI 
18 V, lítium-ionos technológia, SDS-Plus, ütési energia: 
max. 1,7 J, ütésszám névleges fordulatszám mellett: 
0-4.550/perc, névleges fordulatszám: 0-1.800./perc,
fúrási teljesítmény: fa/beton/fémben 30/13 mm
0611911121

89.990 Ft103.990 Ft

2x akku 4.0 Ah 
+ GAL 18V-40, 

kofferben

44.990 Ft

Akkus sarokcsiszoló 
GWS 18V-10
18 V, lítium-ionos technológia, 
tárcsaátmérő: 125 mm,
üresjárati fordulatszám:  9.000-9.000/perc,
csiszolóorsó-menet  M14,
súly akku nélkül  2.1 kg
06019J4004 

2x akku 5,0 Ah, 
L-Boxx-ban

119.990 Ft

2 x 4,0 Ah akkumulátor, 
C12 C töltő, 

szerszámkoffer

Akkus sarokcsiszoló M18 CAG125X-0
18 V, lítium-ionos technológia, tárcsaátmérő: 125 mm,
üresjárati fordulatszám: 8.500/perc, tengelymenet: M 14, 
visszarúgás elleni védelem, gyorsállítású védőburkolat, 
AVS pótfogantyú, peremes anya, szorító anya, kulcs, 
2x védőháló por ellen (akkumulátor nélkül szállítva)
4933443940



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

Dugókulcs készlet 
1/4”, 3/8” és 1/2”
152 részes, króm-vanádium-acél, dugókulcsok: 
1/4“ 4-14 mm, 3/8“ 10-19 mm, 1/2“ 10-32 mm, 
racsnik 72 foggal, hosszabbítók, univerzális hajtókar és 
behajtó hegyek, 9 részes imbuszkulcs készlet,  
speciális profil az anyák védelméért, erős műanyag koffer 
1247383 

Szerszámos koffer
162 részes, gazdag beltartalom, 
króm-vanádium szerszámok, 
kiváló minőségű koffer erős zárral, 
Clip-rendszer a rendezett tároláshoz 
1257452

Dugókulcs készlet 1/4” + 1/2"
86 részes, króm-vanádium-acél, 
dugókulcsok: 1/4“ 4-13 mm, 1/2“ 10-34 mm,  
erős acél tokban    
1255165

Szerszámkészlet 
122-részes gazdag beltartalom, 
króm-vanádium szerszámok, 
kiváló minőségű koffer erős zárral, 
Clip-rendszer a rendezett tároláshoz
1246739

Vízpumpa fogó Cobra 
QuickSet, polírozott fej, a markolat 
csúszásmentes műanyaggal bevont, 
precízen állítható a pofa, a rögzítőcsap biztosan
rögzíthető egy tolófunkcióval, króm-vanádium-elektroacél, 
kovácsolt, olajedzett

250 mm 1217581    8.490 Ft
 300 mm 1087176 10.990 Ft

Dugókulcs készlet 3/8”
61 részes, króm-vanádium-acél, 
dugókulcsok 3/8“ 6-24 mm, racsni 72 foggal, 
hosszabbítók, univerzális hajtókar és behajtó hegyek, 
speciális profil az anyák védelméért, erős műanyag koffer  
1247381

Szerszámkészlet
56 részes króm-vanádium-acél szerszámokkal ideális 
a házban és a kertben, praktikus műanyag koffer 
csapózárral, Clip rendszer a rendezett tárolásért,
1218736

Fogó-kulcs 
250 mm, nikkelezett,
műanyag bevonatos markolat, 
állítható pofák különböző munkadarabok fogásához, 
szorításához, préseléséhez és hajlításához
1087173 

Szerelő táska 
Basic
max. terhelhetőség: 15 kg. 27 lit. űrtartalom,
stabil, ergonomikus fogantyú, 
strapabíró kivitel ABS anyagból, fekete színű
1261653 

49.990Ft  HELYETT

39.990 Ft

-20%

8.490 Ft
-tól 17.990 Ft

49.990Ft  HELYETT

38.990 Ft

-22%

16.990 Ft

22.990 Ft 47.990 Ft

32.990 Ft 46.990 Ft



26.990 Ft

Csempevágó gép TopLine 
920 mm, precíz golyóscsapágy vezetés,
 rögzíthető csempetörő, talpvastagság: 16 mm, 
keményfém vágókerék átmérő: 22 mm
1221808

Csempevágó Premium 730-16 
erős, csapágyazott acél mozgórész, vágáshossz: 73 cm, 
vágáshossz diagonál: 51 cm, max. anyagvastagság: 
16 mm, erős alumínium alaplap, csapágyazott vágókerék, 
22 x 6 x 6 mm, a csempetörő rész műanyaggal bevont 
a csempe megóvása érdekében
1256939

Festék- és habarcskeverő
WB 1400 FMR
1400 W, különösen erős motor, elektronikus 
fordulatszám szabályzás, lágy indítás, 
üresjárati fordulatszám: 0-570/0-760/perc, 
keverőszár-befogatás M14, ergonomikus 
2 komponensűmarkolat, keverőszárral (Ø 120 × 590 mm), 
festék, vakolat, ragasztó keveréséhez
1223852

Erő-rabitzfogó 300 mm 
polírozott fej, fekete, műanyaggal bevont markolat, 
a munkafolyamat végén a drót sodrásához és 
elvágásához, kicsi erőfeszítést igénylő 
munkavégzést tesz lehetővé, különösen karcsú 
forma, edzett élek élkeménység: kb. 61HRC, 
speciális szerszámacél, kovácsolt, olajedzett
1205156

Csempelyukfúró keményfém
cserélhető keményfémlapkás pengével 23-94 mm, 
keményre égetett és 
szinterezett csempéhez nem alkalmas
1033780

Kicsapózsinór Master
alumíniumból, 20 m hosszú zsinórral
1040847

Építkezési vödör
kiváló minőségű LDPE- újrahasznosított keverék, építőipari 
felhasználásra, a szélén liter-skálázott, ergonomikusan 
formázott fogantyú és speciális peremerősítéssel
12 l mag.: 25 cm 1257506 390 Ft 
45 l mag.: 32 cm 1257513 6.490 Ft 

Habarcsláda
újrahasznosítható, 
a szélén liter-skálázott, 
ergonómikus füllel és speciális szélerősítéssel

Ø 65 l mag.: 32,7 cm 1260841 1.890 Ft 
Ø 90 l mag.: 35 cm    1257507 2.490 Ft

59.990Ft  HELYETT

49.990 Ft

-17%

2.990 Ft

1.890 Ft
-tól

Keverőszár Speed SW
krómozott, felülről lefelé történő keverés, 
különösen alkalmas folyékony anyagok, 
mint pl. lakkfestékek, homlokzati festékek, 
tapétaragasztók, keverésére
  60 x 400 mm 1033709 2.990 Ft 
  80 x 400 mm 1033722 2.990 Ft 
100 x 600 mm 1033733 3.990 Ft

Festékkeverőgép MXT 14.1 S
teljesítmény: 1.100 W, elektromos kapcsolóval, 
fokozatmentes fordulatszám szabályzás a 
fröccsenésmentes keveréshez, üresjárati fordulat: 
0-500/perc. 120 mm horganyzott keverőszár, 
M14 menet, ergonomikus markolat, 
ajánlott: burkoló, száraz építő, és festő munkálatokhoz, 
csemperagasztó, ragasztó, nemes vakolat, 
festék stb. keveréséhez, max 30 kg tömegig  1082716

3.490 Ft

2.990 Ft
-tól 65.990 Ft

Szuperkompakt ragasztópisztoly 
M12 PCG/310C-0             
310 ml kartustartó, 12 V, lítium-ionos technológia, 
fordulatszám szabályozás: 6, max. kinyomó erő: 1780 N, 
Koffer vagy táska nélkül szállítva 
(akkumulátor nélkül szállítva)
4933441783

46.990 Ft

Csempevágó gép TopLine 
630 mm, precíz golyóscsapágy vezetés, 
rögzíthető csempetörő, talpvastagság: 16 mm, 
keményfém vágókerék átmérő: 22 mm
1082719

83.990 Ft 139.990 Ft

390 Ft
-tól7.990 Ft



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.
Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! A “helyett” árak vagy az eddigi fogyasztói árak, vagy a szállító által javasolt 
fogyasztói árak. Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az akció 2020.07.09-től 2020.07.27-ig vagy a készlet erejéig tart. Z978

7.990 Ft

Öntözésvezérlő GFPRO
Bluetooth vezeték nélküli technológia, 
az automatikus öntözés időtartamát, ciklusát, 
és időpontját hozzátartozó App csatlakozással lehet beállítani, 
napi 4 indítási alkalomig
1259273

24.990Ft  HELYETT

19.990 Ft

-20%

Elektromos szegélynyíró 
RT 520
motor: 520 W, vágásszélesség: 30 cm, 
2-szálas rendszer, szálutánpótlás Tipp-automatikával, 
teleszkópos nyél, állítható hajlásszög, súly: 3 kg
1226836

Védőkesztyű 
Multiflex
szabvány: 
EN388 4232 Cat 2, anyag: nylon, spandex, 
bevonat: nitril mikrohab pöttyökkel, 
felhasználási terület: szerelés, 
méret: 7-11
1185410-14

990 Ft

Vágókorong Basic 
10 db/doboz
125 x 1 x 22,23 mm szuper vékony, hosszú élettartam és
pontosság, alkalmazási terület: fémhez és rozsdamentes 
fémhez
1259428

Száraz-nedves 
porszívó PA300
1400 W, tartály 30 l, 
tartály anyaga: műanyag, 
vízoszlop: 1.525 mm, 
számos tartozékkal
1128856

Bio-Kertész PZ 4000 
1 palackkal
kiváló minőségü alu-égővel, 
valamint professzionális piezogyújtással, 
könnyű kezelhetőség, kényelmesen, 
méreg nélkül és hatásosan, vegyszer nélkül távolítja 
el a gyomot, mohát a házbejárók, külső lépcsők, házfalak, 
kapubejárók, járdák, teraszok, parkolók területén, 
330 g-os gázpatronnal együtt, 
megbízható és kényelmes gyújtás gombnyomásra
52640

Polcállvány/szerelőasztal XXL
ma/sz/mé: 180 x 160 x 60 cm, 4 fa polc, horganyzott, 
extra mély: 60 cm, csavarozás nélkül összeállítható, 
teherbírás: 250kg polconként, 3 év garancia
1257669

23.990 Ft

2.990 Ft

24.990Ft  HELYETT

15.990 Ft

-36%

Android és iOS

ÚJ!

ÚJ!

17.990 Ft


