
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. A legnagyobb gondosággal végzett tervezés ellenére előfordulhat, hogy a meghirdetett termékek nem, 

vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre az üzletekben, melyért szíves elnézésüket kérjük. Az akció 2021.05.13-től 2021.05.29-ig vagy a készlet erejéig tart. 

41.990 Ft

LET'S DOIT Magyarország

Akkus fúró-csavarozó 
GSR 18-2 LI
18 V/1,5 Ah, lítium-ionos technológia, 
üresjárati fordulatszám 1./2. fokozatban: 0-450/1.400/min
max. forgatónyomaték: (lágy/kemény) 17/38 Nm,
furat Ø fában/acélban: 30/10 mm, 
tokmány befogás max.: 10 mm, súly: 1,3 kg (1,5 Ah akkuval)
1264794

+ 2db 1,5 Ah akkuval, 
gyorstöltővel és 

L-Boxx -ban

VÁGÁSRÓL   
 VÁGÁSRA
VÁR A KERT!

49.990 Ft

Benzines fűkasza
GB 145 MS
2 ütemű motor, teljesítmény: 
1,45 kW/1,97 LE,
51,7 cm3,vágásszélesség: 
43 cm, ill. 25,5 cm, 
2 szálas damilfej, 
3 fogú vágólap, 
8 fogú vágólap, 
tartozék: vállszíj,
súly: 7 kg
1250337

VASEX
Az akció érvényessége: 2021.05.13-tól 2021.05.29-ig



169.900 Ft

69.990 Ft

Magasnyomású mosó  
K 5 Power Control Home
nyomás max: 145 bar, vízszállítás max.: 500 l/h, bemenő
vízhőmérséklet: max. 40°C, teljesítmény: 2,1 kW, 
magasnyomású pisztoly: G 160 Q Power Control 
10 m nagynyomású tömlővel,
Vario-Power csővel, szennymaróval, 
adapter kerti tömlőcsatlakozáshoz A3/4» 
1272732

179.900Ft  HELYETT

149.900 Ft

-17%

Magasnyomású mosó    
K 2 Universal Edition 
üzemi nyomás: max. 110 bar, vízszállítás: max. 360 l/óra, 
bemenő vízhőmérséklet: max. 40°C, csatlakozási 
teljesítmény: 1,4 kW, 3 m magasnyomású tömlővel, 
szennymaró fejjel és magasnyomású pisztollyal 
1261548      

Magasnyomású mosó HD 5/15 CX Plus
2,8 kW, üzemi nyomás: max. 150 bar, vízszállítás: 500 l/óra, 
bemenő vízhőmérséklet: max. 60°C, 
tömlődob 15 -m magasnyomású tömlővel 
EASY! Force- magasnyomású pisztollyal a fáradságmentes 
munkavégzéshez, EASY! Lock- gyors csatlakozás: 
5x gyorsabb mint a menetes csatlakozás, szennymaróval
1235754

Magasnyomású mosó    
K3 Power Control Home
üzemi nyomás: max. 120 bar, 
vízszállítás: max. 380 l/óra, 
bemenő vízhőmérséklet: max. 40°C, 
csatlakozási teljesítmény: 1,6 kW, 
G 120 Q Power Control magasnyomású pisztollyal, 
7 m nagynyomású tömlővel, Vario-Power csővel, 
szennymaróval  1272737      

Magasnyomású mosó készlet 
K5 Full Control
üzemi nyomás: max. 145 bar, vízszállítás: max. 500 l/óra, 
bemenő víz hőmérséklet: max. 40°C, csatlakozási teljesítmény: 
2,1 kW, G145Q Full Control magasnyomású pisztollyal,  
7,5 m nagynyomású tömlővel, VP1455 szórószár
1272165

+ T 350 felülettisztító és 
csőtisztító-szett 7,5 m

+

Magasnyomású mosó készlet 
K7 Smart Control
üzemi nyomás: max. 180 bar, vízszállítás: max. 600 l/óra, 
bemenő víz hőmérséklet: max. 60°C, 
csatlakozási teljesítmény: 3 kW, 
magasnyomású pisztollyal G180Q SmartControl   
10 m nagynyomású tömlővel, bluetooth kapcsolat – 
a nyomásszintek beállíthatók az LCD kijelzővel ellátott 
G 180 Q Smart Control szórópisztolyon, 
vagy a mobil alkalmazáson keresztül   1272730

26.990 Ft

279.900 Ft199.900 Ft



21.990 Ft

Benzinmotoros sövénynyíró 
ZI-BHS605 
motor: 0,75 kW/25,4 cm³, kétütemű motor, 
vágási hossz: 60 cm, vágási vastagság: 30 mm, 
súly: 4,9 kg
1256546

Akkus sövénynyíró SHT 100 AE Kit 
20 V/2,0 Ah, kétütemű motor, 
munkaidő 2.0 Ah akkumulátorral (±20%): 40 perc,
választható akkumulátor kapacitás: 2,0-4,0 Ah,
vágási hossz: 50 cm, vágási vastagság: 18 mm, 
fogantyú típusa forgatható 180 ° - 3 helyzetben,
súly: 2,2 kg
271302108/ST1

59.990Ft  HELYETT

49.990 Ft

-17%

Elektromos sövénynyíró GB 510 HS
motor: 600 W, vágáshossz: 51 cm,
max. ágvastagság: 20 mm, 
súly: 4 kg
1220363

Benzinmotoros fűnyíró 
RE46RHB Black Edition
motor: Honda GCV 145 A.C 145 cm3, 2,75 kW/3,7 LE/2.900/p.,
ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm, önjáró, 
vágásmagasság állíthatósága: 6 fokozatban központilag állítható, 
gyűjtő kosár: 60 l, ajánlott terület: 1800 m2 

súly: 32 kg, 1268242

4 IN ONE funkció:
hátul kidobós, 
oldalt kidobó, 

mulcsozó és gyűjtő  

Akkus-fűnyírógép 
COLLECTOR 132 AE K  
motor: 20 V/4,0 Ah, lítium-ion-technológia, 
vágószélesség: 3o cm, vágási magasság: 3 pozíció, 
fűgyűjtő: 30 l, vágási mód: gyűjtő, 
vágásteljesítmény 150 m2 feltöltött akkuval
291302068/ST1

Multi-tool SMT 100 AE Kit  
motor: 20 V/4,0 Ah, munkaidő 4.0 Ah akkumulátorral 
(±20%): sövényvágó 70 perc, fűrész 20 perc,
választható akkumulátor kapacitás: 2,0-4,0 Ah,
teleszkópos szár, max. munkamagasság:
sövényvágóval/láncfűrésszel: max: 275/255 cm,
sövényvágó hossza: 41 cm, láncvezető hossza: 20 cm
271724108/ST1

Benzinmotoros sövénynyíró 
AHT 555 
motor: 0,65 kW/22,5 cm³, kétütemű motor, 
vágási hossz: 70 cm, vágási vastagság: 27 mm, 
fogantyú típusa forgatható 180 ° - 5 helyzetben
252421004/A21

Elektromos sövénynyíró AHT 500 E 
motor: 500 W, vágáshossz: 50 cm,
max. ágvastagság: 15 mm, 
fogantyú típusa forgatható 180 ° - 5 helyzetben
256050004/A20

66.900 Ft27.990 Ft

69.900 Ft

74.900 Ft

199.900Ft  HELYETT

169.900 Ft

-15%

44.900 Ft
+ 2,0 Ah akkuval és 

C 215 S töltővel
+ 4,0 Ah akkuval és 

C 215 S töltővel

+ 4,0 Ah akkuval és 
C 215 S töltővel



1.490 Ft

1.190 Ft

ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

990 Ft

Alapkészlet öntözéshez 1/2”
4 részes
1245256

Többfunkciós öntözőpisztoly  
8-féle vízsugár beállítással, 
fokozatmentes szabályozás, stabil kivitel
1245258

990 Ft

Négyszög esőztető
fokozatmentesen állítható hatósugár, 
öntözhető terület max. 250 m2

1245259

Többfunkciós 
locsolórúd
10 különböző szóráskép, hosszúság kb. 70 cm
1133751

8 funkciós öntöző
tárcsával választható 8 féle szóráskép
1245261

Locsolópisztoly
fokozatmentesen szabályozható vízsugár a teli 
sugártól a finom vízpermetig, reteszelhető kioldó kar
1245257

4.690 Ft

Házi vízautomata Niro HWA 1100
ház: nemesacél, beépített előszűrővel 
1220366

teljesítmény:                                                 1100 W
szállítási magasság max:                                    45 m
folyadék szállítás:                                             4600 l/h
szívómagasság max.:                                               8 m
szállítónyomás max.:                                           4,5 bar

Kerti szivattyú GB 600 GP
2 év garancia, 8 kg
1172516

teljesítmény:                                                   600 W
szállítási magasság max:                                    35 m
folyadék szállítás:                                             3600 l/h
szívómagasság max.:                                               9 m
szállítónyomás max.:                                           3,5 bar

teljesítmény:                                                   550 W
szállítási magasság max:                                      7 m
folyadék szállítás:                                           10000 l/h
szállítónyomás max.:                                            0.7 bar
szemcseméret max.:                                           35 mm 

Szennyvízszivattyú Niro SPN 550
úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz, 
ház: nemesacél 
1220364

25.990Ft  HELYETT

20.990 Ft

-19%

62.990 Ft

33.990Ft  HELYETT

26.990 Ft

-21%

4.490 Ft

Házi vízmű GB 800 HWWN
ház: műanyag. tartály űrtartalma 20 l
1226835

teljesítmény:                                                   800 W
szállítási magasság max:                                    30 m
folyadék szállítás:                                             3200 l/h
szívómagasság max.:                                               8 m
szállítónyomás max.:                                           3,0 bar

49.990 Ft

23.990Ft  HELYETT

18.990 Ft

-21%

Szennyvíz szivattyú 
GB 400 SP
úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz 1191949

teljesítmény:                                                   400 W
szállítási magasság max:                                      5 m
folyadék szállítás:                                             7500 l/h
szállítónyomás max.:                                           0.6 bar
szemcseméret max.:                                          35 mm

Kerti szivattyú Niro GP 1100
beépített előszűrővel, ház: nemesacél
1220367

teljesítmény:                                                 1100 W
szállítási magasság max:                                    45 m
folyadék szállítás:                                              4600 l/h
szívómagasság max.:                                               8 m
szállítónyomás max.:                                            4,5 bar 

49.990Ft  HELYETT

38.990 Ft

-22%



®GARDENA

®GARDENA

®GARDENA

®GARDENA

®GARDENA

®GARDENA

Alapkészlet öntözéshez
4 részes 
1/2" + 5/8“, víz stoppos csatlakozó, 
vízcsap csatlakozó adapter, 
tisztító locsolófej
1238752

®GARDENA

Négyszög esőztető AquaZoom compact
öntözhető terület: kb. 9 m2 - 216 m2, öntözés szélessége:
 max.. 12 m, hatótávolság: max. 18 m, szennyszűrővel
1259422

®GARDENA

®GARDENA

®GARDENA

3.990 Ft

97.990 Ft

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

Kerti szivattyú 3000/4
1250572

teljesítmény:                                                   600 W
szállítási magasság max:                                    36 m
szállított mennyiség max. :                                3100 l/h
szívómagasság max.:                                               7 m
szállítónyomás max.:                                            3,6 bar

teljesítmény:                                                  300 W
szállítási magasság max:                                     6 m
folyadék szállítás:                                              9000 l/h
szívómagasság max.:                                               7 m
szállítónyomás max.:                                            0,6 bar

teljesítmény:                                                   550 W
szállítási magasság max:                                   7,5 m
folyadék szállítás:                                           15000 l/h
szemcseméret max.:                                       35 mm
szállítónyomás max.:                                          0,75 bar  

teljesítmény:                                                   900 W
szállítási magasság max:                                    35 m
folyadék szállítás:                                              5900 l/h
szemcseméret max.:                                       35 mm
szállítónyomás max.:                                            3,5 bar  

Locsoló tömlő 
ComfortHigh 
1/2“ 20 m
rugalmas kerti tömlő „Power Grip“-Profillal és 
kiváló minőségű szöveterősített anyagból, 
formatartó és nyomásálló, 
phthalat- és nehézfém mentes anyagból, 
üzemi nyomás 30 bar-ig, garancia: 25 év 
1215597

33.990 Ft

62.990 Ft

10.490 Ft

19.990Ft  HELYETT

15.990 Ft

-20%
38.990 Ft

12.990Ft  HELYETT

10.990 Ft

-15%

69.990Ft  HELYETT

59.990 Ft

-14%

23.990Ft  HELYETT

18.990 Ft

-21%

Merülő szivattyú 
GB 250 KP
2 év garancia, úszókapcsoló az automata működéshez
1191948

teljesítmény:                                                 250 W
szállítási magasság max:                                    5 m
folyadék szállítás:                                           5000 l/h

21.990Ft  HELYETT

16.990 Ft

-23%

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

20.990 Ft

®GARDENA

Merülőszivattyú 15000 
tiszta- és szennyezett vízhez, nemesacél ház
1271250

Merülőszivattyú 9000
ház: műanyag, úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz, 
szemcseméret max.: 5 mm, súly: 4,2 kg 
1271109

Nyomáspermetező 5 l Comfort 
+ pumpás permetező 0,75 l
ideális eszköz a növényvédőszerek és 
műtrágya kijuttatásához a kertben, 
anyaga: műanyag
1270903

Merülő nyomószivattyú 
5900/4 inox 
ház: rozsdamentes acél, úszó kapcsoló az automatikus 
üzemmódhoz, ideális min. 150 mm átm. kutakhoz és 
ciszternákhoz    1259619

Tömlődob RollUp
30 m, a tömlő biztosan és 
egyenletesen feltekeredik magától, 
a falnál 180°-ban kihajtható, csatlakozótömlővel, 
alkatrészekkel és fali tartóval, 
5 év garancia  1270087 



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

1.590 Ft

3.990 Ft

Szűrő labda Filter Balls 700 g 
minden a kereskedelemben megvásárolható 
homokszűrő berendezéshez használható, 
700 g Filter Balls megfelel 25 kg szűrőhomoknak, 
nem mérgező 100% polietilénből, 
100% újrahasznosítható, könnyen használható
1271629

Algaölő 1 L 
habzásmentes algagátló koncentrátum, az algásodás 
megakadályozására, rendkívül koncentrált és 
habzásmentes folyékony algaölő szer, 
hosszan tartó hatással, megakadályozza az 
algásodást a medencében és 
tisztává teszi a vizet
1227396

Homokszűrő
Speed Clean Active Balls+
szűrőteljesítmény: 3.800 l/h, 230 V/200 W, tartály Ø 250 mm, 
csatlakozás Ø 32/38 mm,hatékony szűrés a szűrőgolyókkal, 
max. vízhőmérséklet: 35°C, max. 19.000 l befogadására
alkalmas medencékhez, nem önszívó szivattyú előszűrővel és 
nyomásmérővel   1250299

Medencetisztító Battery Basic
teljesen automata, akkumulátoros medencetisztító robot 
a tiszta medencefenékért, kábel nélküli, újratölthető 
akkumulátorral, max. 60 perc működési idő,töltési idő 3-4 óra, 
legfeljebb 25 m² területű medencékhez, max. munkamélység: 
2 m, 12,6 V-os DC motor jet meghajtással
1259543

49.990 Ft 9.990 Ft

1.790 Ft

2.990 Ft
-tól1.590 Ft

-tól

13.990 Ft

9.990 Ft

1.990 Ft

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

1 kg 1227390     2.990 Ft
5 kg 1227391  11.990 Ft 1 kg/2.398 Ft

2.990 Ft
-tól

53.990 Ft

szűrő labdával! 

Medencetisztító 
készlet  
7 részes  
készlet tartalma: padlótisztító Duo, teleszkópos rúd 4 r., 
hossz.: 2,20 m, hőmérő, medence kefe, 
2 db szivacs, fölöző háló
1221883

Klóradagoló 
úszó hőmérővel
20 g - 200 g tablettákhoz, 
kijelző: °C -ben és °F -ben is, 
állítható adagológyűrű  
1207316

Klórtabletta 20g 
gyorsan oldódó 20g-os klórtabletták a medencék 
fertőtlenítésére, hatékony gombásodás, 
baktériumképződés és organikus zavarosodást keltő 
anyagok ellen, pH-semleges, 
minden vízkeménységnél használható
1 kg 1250300     2.990 Ft
5 kg 1250301  11.990 Ft 1 kg/2.398 Ft

pH Plus Granulátum 
megemeli és stabilizálja a medence vizének pH -értékét, 
a hatékony fertőtlenítéshez a víz pH értékének 
7,0 - 7,4 között kell lennie
1 kg 1227394 1.590 Ft
5 kg 1227395  4.990 Ft 1 kg/998 Ft

Tesztkészlet pH-érték és O2
teljes készlet az egyszerű, gyors és pontos pH-érték és 
O2 érték megállapítására,
tesztkészülék 10-10 db tablettával a pH-érték 
(fenol-vörös) és O2 (DPD4) mérésére. 
1255480

Vegyszer készlet 1 - induló készlet   
készlet tartalma:
Algaölő 1 l, Klórtabletta 200 g/1 kg,
Klórgranulátum 1 kg, pH mínusz granulátum 1,5 kg,
gyorsteszt-csíkok pH érték és klór mérésre,
Medence hőmérő
1227408

Kristály tiszta 1 L 
rendkívül koncentrált, habzásmentes,
tiszta vizet biztosító szer, 
hosszan tartó hatással segít a 
zavarosodást okozó anyagok eltávolításában, 
a kristálytiszta vízért
1238847



69.990 Ft 79.990 Ft

109.900 Ft 239.900 Ft

289.900 Ft 349.900 Ft

Fémvázas medence szett Prism Quadra
méret: 400 x 200 x 122 cm, víztartalom 90% feltöltésnél: 8.418 l, 
szerelési idő kb. 45 perc, szerszám nélkül lehetséges
ECO 604G szűrőberendezéssel, telj. 2.271 l/h, 
INTEX víz revitalizációs technikával helytakarékos, robusztus és tartós,
nagy stabilitás
1271628

Fémvázas medence szett Prism Rondo
méret: Ø 366 x 76 cm, víztartalom 90% feltöltésnél: 6.503 l, 
ajánlott vízmélység: 61 cm. ECO 5220G szűrőberendezéssel, telj. 2.650 l/h, 
és minden csatlakozóelemmel.
1259540

Fémvázas medence szett Beachside
méret: Ø 305 x 76 cm, víztartalom 90% feltöltésnél: 4.485 l, 
szerelési idő kb. 30 perc, fólia vastagsága padló/fal 0,27/0,50 mm, 
ECO 602G szűrőberendezéssel, telj., 1.250 l/h 
erős fémkeret és robusztus medencefólia az extra tartósság érdekében
1271623

Fémvázas medence szett Quadra 
méret 450 x 220 x 84, víztartalom 90% feltöltésnél: 7.127 l, 
szerelési idő kb. 30 perc, padlóvastagság: 0,50 mm, falvastagság: 0,56 mm, ECO 604G 
szűrőberendezéssel, telj. 2.271 l/h,
nagyfokú tartósság
1271622

Fémvázas medence szett Prism Premium Greywood
méret Ø 457 x 122 cm, víztartalom 90% feltöltésnél: 16.805 l, 
szerelési idő kb. 45 perc, szerszámok nélkül lehetséges,
ECO 638G szűrőberendezéssel, telj. 3.407 l/h, 
INTEX víz revitalizációs technikával kiváló minőségű, robusztus és tartós,
nagy stabilitás
1271617

Fémvázas medence szett Prism Premium Greywood
méret Ø 549 x 122 cm, víztartalom 90% feltöltésnél: 24.311 l, 
szerelési idő kb. 60 perc, szerszám nélkül lehetséges
ECO 636G szűrőberendezéssel, telj. 5.678 l/h,  
INTEX víz revitalizációs technikávalhelytakarékos, robusztus és tartós, nagy stabilitás
1271618



Multi-tisztítószer 
koncentrátum 
1 L
könnyedén eltávolítja a zsírt, olajat, viaszt, 
kormot és gyantát. intenzív és gyors hatás, 
biológiailag nagyon könnyen lebomló 
1221867

Kerámia főzőlap tisztító
250 ml
ideális az értékes üvegkerámia főzőlap könnyed 
tisztításához és ápolásához, rozsdamentes acél, króm, 
sárgaréz, réz, mosogatók, főzőedények, vasalók, 
szerelvények és még sok minden más anyag tisztításához, 
biológiailag lebomló
1219379 10.360 Ft/l

Multi-tisztítószer 500 ml 
Könnyen eltávolítja a zsírt, olajat, viaszt, 
kormot, gyantát és még sok minden mást.
intenzív és gyors hatás,
biológiailag nagyon könnyen lebontható
1221866  
5.980 Ft/l

Sütő és grilltisztító 
Radikal 500 ml 
súrolás nélkül karcmentesen tisztít,
stabil tapadás az aktívhab miatt, 
élelmiszer biztos, szagtalan és 
nem gyúlékony
1219380 
6.380 Ft/l

Erős fürdőszobai tisztítószer
500 ml 
eltávolítja a vízkő lerakódásokat, elszíneződéseket, 
a rozsdát és még sok minden mást, 
a vízlepergető hatásnak köszönhetően védelmet nyújt 
az új szennyeződések lerakódásától csökkenti a csírák és 
baktériumok újbóli kifejlődésének a lehetőségét 
1233259  4.980 Ft/l

Bio kültéri tisztítószer 
koncentrátum 
1 L
tisztítja és ápolja a kő- és fa felületeket, 
véd az új szennyeződések ellen,
100% -ban tiszta természetes termék - 
ártalmatlan a háziállatok számára
1233272

Erős tisztítószer 
Renewal II 
1 L
eltávolítja a mélyen beivódott 
szennyeződéseket, a beton- cement- és 
habarcsmaradványokat, saválló felületekhez- teraszokhoz
1233267

Kíméletes teraszkő 
tisztítószer koncentrátum 
1 L
sav-, klór és csiszolóanyag mentes,
extra erős hatásfok, felületkezelt, 
bevont vagy impregnált kőfelületekhez is
1233271

Felület fertőtlenítő Ultra Express
5 L 
rendkívül hatékony hipokloritkészítmény, vírusok, baktériumok 
és gombák ellen, alkohol-, illatanyag- és színezékmentes, 
minden mosható felülethez, magán- és kereskedelmi 
területeken is felhasználható, 
60 másodpercen belüli gyors hatás
1262307  1.198 Ft/l

Sütő- és grill tisztító
300 ml 
súrolás vagy karcolás nélkül tisztít,
stabilan tapad a függőleges felületekhez,
élelmiszer-biztonságos és szagtalan
1219377
8.300 Ft/l

4.990 Ft

2.590 Ft 3.190 Ft

2.490 Ft2.990 Ft

4.490 Ft 4.690 Ft4.990 Ft

5.990 Ft

2.490 Ft

Kerti szerszám és 
kertigép tisztítószer 500 ml 
a makacs burkolatok és szennyeződések, 
például fű, fa nedv, olaj stb. gyors és 
egyszerű eltávolítására, véd az 
újraszennyeződéstől és öregedéstől. 
A festett felületeket a lehető legnagyobb mértékben védi!
1236060  5.980 Ft/l

2.990 Ft

2.490 Ft

Kerti bútor és 
műanyag felület tisztító
500 ml
egyszerű felületkímélő alkalmazás, 
védi a felületet az elszürküléstől és az elsárgulástól,
kb. 10 m² felületre elegendő
1219371 4.980 Ft/l



39.990 Ft25.990 Ft

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) 

Fúrókalapács HR2630TX
800 W, gyorsbefogó fúrótokmány SDS-plus cseretokmánnyal, 
ütési energia: 2,4 J, max. ütésszám: 0-4.600/min.,
üresjárati fordulatszám: 0-1.200/min,
fúrási teljesítmény: fa/beton/acél 32/26/13 mm
1230111

+ 17 részes 
fúró/véső tartozékkal

Kábeldob, 
műanyag 
25 m kábel, 3x1,5mm² 
H05VV, 4 db 230 V-os dugaljjal 
és túlmelegedés elleni védelemmel
1034254

Áramfejlesztő ZI-STE 2800 
motortípus: 1 hengeres, 4 ütemű motor, teljesítménye: 
4,8 kW/196 ccm, futásteljesítmény: 7,2 óra, generátor-
teljesítmény: 2,5-2,8 kW, fordulatszám: 3000 U/perc,
védelem: IP23M, aljzat csatlakozó: 2× 230 V, 
súly: 45 kg
1237917

Akkus fúró-csavarozó DS18DJL
18 V/2,5 Ah,ítium-ionos technológia, üresjárati 
fordulatszám: 1./2. fokozat max. 0-450/1.250/min, 
tokmánybefogás 2-13 mm, 22 fokozatban állítható 
nyomaték, szabályzó elektronikával,,, nyomaték max. 53 Nm
1257002

2 akkuval, 
gyorstöltővel,
100 részes 

tartozék készlettel,
alukofferben

Sarokcsiszoló WB 550 WS N 
550 W, tárcsaátmérő: 115 mm, üresjárati fordulatszám: 
11.000 ford/perc, tengelyrögzítés orsóreteszelés,
3-féleképpen felszerelhető oldalsó markolat,
állítható védőburkolat, lágy markolat
1221224

Sarokcsiszoló fordulatszám 
szabályozóval GWS 9-125 S 
névleges felvett teljesítmény: 900 W, t
árcsaátmérő 125 mm, 
üresjárati fordulatszám 2800-11000/perc,
csiszolóorsó-menet M14, súly: 1,9 kg
0601396102

Lágyindítású sarokcsiszoló   
GWS 22-230 JH 
névleges felvett teljesítmény: 2200 W, 
tárcsaátmérő 230 mm, 
üresjárati fordulatszám 6600/perc, súly: 5,2 kg
0601882M03

Fúrókalapács GBH 240
névleges felvett teljesítmény: 790 W, ütési energia: 2,7 J, 
szerszámtartó: SDS plus, ütésszám névleges fordulatszám 
mellett: 0-4.200 ütés/perc, névleges fordulatszám: 
0-930 ford./ perc, max. fúrási átmérő, falazat: 24 mm,
súly: 2,8 kg
0611272100

13.990Ft  HELYETT

9.990 Ft

-29%

94.990 Ft13.990 Ft

13.990Ft  HELYETT

9.990 Ft

-29%

84.990 Ft 42.990 Ft 89.990 Ft



ERŐS MÁRKÁK. LEGJOBB SZOLGÁLTATÁSOK.

Dugókulcs készlet 
1/4” és 1/2” 
82 részes, króm-vanádium-acél, dugókulcsok: 
1/2“ 14-32 mm, 1/4“ 4-14 mm, racsnik 72 foggal, 
hosszabbító, univerzális hajtókar, behajtó hegyek, 
csavarhúzó és villáskulcs, speciális profil az 
anya védelméért, erős műanyag koffer  
1247379

590 Ft

Jelölő spray 500 ml 
piros 1135826, kék 1135827
sárga 1135828, zöld 1135829
narancs 1135830
2.980 Ft/l

Műhelykocsi Blue 685
masszív acéllemez kivitel, porszórt bevonat, 
7 teljesen kihúzható (golyós csapágyazott) fiókkal, 
központi hengerzárral zárható fiókok, TPE élvédők, 
méretek (MxSZxM): 97,5 x 68,5 x 45,5 cm  
1237955

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

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 

Szortimentkoffer 
átlátszó fedéllel
25 x 21 x 4 cm 12 rész, zöld    1080944     990 Ft
32 x 26 x 5 cm 22 rész, piros   1080945 1.990 Ft
38 x 31 x 6 cm 22 rész, kék     1080946 2.990 Ft
48 x 38 x 8 cm 26 rész, szürke 1080947 3.990 Ft

Térdvédő 
anyaga PVC, neoprén* EN14404, 
textil zselés betéttel, neoprén tépőzár, 
formázott PVC héj (átvágás-biztos), 
tehermentesíti a térdkalácsot
1220583

Védőkesztyű 
Worker Pro
szabvány: EN388 3121, Cat 2, 
anyaga: marhabőr, pamut, kb. 1,2 mm vastag marhabőrből, 
bélelt, dupla varrás, kézhát és mandzsetta Canvas vászon 
anyagból, gumírozott mandzsetta kb. 8 cm, 
9-10,5-12-es méret
1185406/1252763/1261174

Csavarhúzó 
és bit készlet
39 -részes 2 komponensű markolat, króm-vanádium pengék,
falra szerelhető tartóval, mágnesezhető, 
tartalom: lapos, műszerész lapos, 
PH, Torx, Hex és dugókulcsok
1237127

Villáskulcs készlet 
8 részes
6-22 mm, kulcstartóval, króm-vanádium-acél, 
polírozott test
1206973

990 Ft
-tól

3.990Ft  HELYETT

2.990 Ft

-25%

1.490 Ft

8.990Ft  HELYETT

6.990 Ft

-27%

1.490 Ft

Védőkesztyű Multiflex Eco
szabvány: EN388 4121X CE, CAT2, anyagal: poliészter, 
bevonat: Nitril-hab, Nitril pöttyözéssel, finom kötésű, 
varrásmentes, ideális forma, sima felületeknél is, 
kitűnően ellenálló az olajokkal és zsírokkal szemben, 
víztaszító, 8-11-es méret
1212331-32/1231740-41

4.990 Ft

39.990Ft  HELYETT

34.990 Ft

-13%

54.990Ft  HELYETT

47.990 Ft

-13%

43.990Ft  HELYETT

33.990 Ft

-23%

119.900Ft  HELYETT

99.990 Ft

-17%

Feszítő heveder
2 részes, kampókkal, racsnival
35 mm/6 m vonóerő 2 t, zöld     1185744 2.690 Ft
50 mm/8 m vonóerő 4 t, narancs 1185745 4.190 Ft

2.690 Ft
-tól



Festék-és 
habarcskeverő
WB 1400 E-FMR
teljesítmény: 1.400 W, terheléses fordulatszám: 
0/760 ford/perc, elektronikus fordulatszám szabályozás, 
lágy indítás, kívülről cserélhető szénkefék, befogás: M14,
két komponensű ergonomikus markolat keverőszárral 
(120 x 590 mm), festék, habarcs, ragasztó keverésére
1228373

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

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

Csempevágó gép Superflies 
vágáshossz 600 mm, profiknak és barkácsolóknak, 
rögzíthető csempetörővel, 45º és 90º-ban 
állítható vágásvezetővel, 220 mm skála, 
talpvastagság: 12 mm, keményfém-kerék: Ø 22 mm
1082652

Csempevágó gép TopLine 
precíz golyóscsapágy vezetés, rögzíthető csempetörő, 
90º és 45º fokban rögzíthető vezető, PVC védőbevonat a 
csempetörőn, megakadályozza a karcokat, benyomódásokat 
érzékeny csempén is talpvastagság: 16 mm, 
keményfém vágókerék átmérő: 22 mm
  480 mm 1086718     84.990 Ft  
  720 mm 1138273  109.900 Ft 
1250 mm 1191073  249.900 Ft

Kőműves kanál 
rozsdamentes, 180 mm,
egyenes nyakkal
1015328

Glettvas
rozsdamentes, 280 x 130 x 0,75 mm,
kétoldalt fogazott, hajlított markolat, hosszú alu nyak
4 mm fog 1173474

6 mm fog 1064625 

Glettvas
rozsdamentes, 280 x 130 x 0,75 mm,
kétoldalt fogazott, hajlított markolat, hosszú alu nyak
  8 mm fog 1064615

10 mm fog 1064612 

Csempevágó gép Maxiflies 
vágáshossz 420 mm, barkácsolóknak és profiknak 
egyaránt rögzíthető csempetörő és állítható vezető,
nagyon könnyű, talpvastagság: 12 mm, 
keményfém vágókerék átmérő: 22 mm
1015758

Glettvas
rozsdamentes, 280 x 130 x 1 mm,
hajlított markolat, hosszú alu nyak
1107729

2.990 Ft

2.190 Ft

2.190 Ft

2.990 Ft

1.990 Ft

32.990 Ft

79.990 Ft

Gipszelő spatulya
rozsdamentes
  50 mm 1064613 1.290 Ft
  60 mm 1015333 1.390 Ft
  80 mm 1015341 1.390 Ft
100 mm 1082713 1.390 Ft
120 mm 1177137 1.590 Ft

1.290 Ft
-tól

27.990Ft  HELYETT

23.990 Ft

-14%

24.990 Ft

84.990 Ft
-tól

Csempevágó gép TopLine PRO 
vágáshossz 630 mm, 1000 kg-ig terjedő nagy nyomású erő,
rögzíthető csempetörővel, 45º és 90º-ban állítható 
vágásvezetővel, 430 mm skála, 
keményfém-kerék: Ø 22 mm TiN bevonattal, 
rugós érintkezőfelületek csúszásmentes 
cellás gumiburkolattal
1256438

109.990 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. A legnagyobb gondosággal végzett tervezés ellenére előfordulhat, hogy a meghirdetett termékek nem, 

vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésre az üzletekben, melyért szíves elnézésüket kérjük. Az akció 2021.05.13-től 2021.05.29-ig vagy a készlet erejéig tart. 

8 bar

Kompresszor 
RC1/24 CM 1,5
1,1 kW/1,5 LE/230 V, 
max. teljesítmény: 190 l/perc., tartály ürtartalma: 24 l,
olajkenésű direkt meghajtás, kompletten nyomáscsökkentővel 
és motorvédővel, 1 hengeres, súly: 21 kg 
1231492

39.990 Ft

Szennyvízszivattyú 9000
teljesítmény: 300 W, folyadék szállítás: 9.000 l/h, 
szállítási magasság max: 6 m, szállítónyomás max.: 0,6 bar 
szemcseméret max.: 25 mm, ház: műanyag,
úszókapcsoló az automatikus üzemmódhoz, súly: 4,2 kg 
1271110

®GARDENA

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

®GARDENA

Polcállvány/
szerelőasztal
ma/sz/mé: 
180 x 90 x 45 cm -
90 x 180 x 45 cm,
5 fa polc, 265 kg 
terhelhetőség polconként,
TÜV minősített
1257667

12.990 Ft

12.490 Ft 21.990 Ft

Benzinmotoros frontkasza 
ZI-BM870ECO
erős ékszíjmeghajtású OHV 4-ütemű 1-hengeres, 
159 cm³ -es motor, vágás szélesség: 87 cm, 
nehezen megközelíthető helyek kaszálásához, 
nagyobb területek magasabb füvének vágásához,
legelők és karámok kaszálásához, 
terepprofillal rendelkező gumiabroncsok,
irányítókar a jobb talajkontúr követéshez, súly: 55 kg
1259071

Görgős tárolódoboz 
tetővel
űrtartalma: 55 l, 60 x 40 x 34 cm, 
ideális raktározáshoz, a tető kék, 
narancs, limezöld és szeder színekben 
1079923/1136541

2.990 Ft

Ajtókeret beállító Easy
rögzíti a keretet a habbal történő kifújásakor,
biztosítja, hogy a függőleges keret párhuzamosan 
maradjon, támogatja és megkönnyíti a beállítást, 
minden 600 - 1000 mm szélességű ajtóhoz használható
1274063

9.990 Ft

299.900Ft  HELYETT

239.900 Ft

-20%


