
Záhradný
špeciál

Mulčovacia kôra 70l

Záhradná a kvetinová 
zemina 40l

Letničky

Brož prídlažba
trávniková

Hadica Gardena
Classic 15m

Kvetináče
série Deco

Pivný set 200cm 

Kosačka elektrická
AL-KO Classic 3.25 E

Muškát ťahavý

Balkónový set Bistro
Zložená z kôry ihličnatých stromov 
výlučne bez chemického ošetrenia 
proti škodcom, vytriedená bez
jemných častí, objem 70l.

Tato Záhradná a kvetinová zemina
je vyrobená miešaním a triedením
rašelín, kompostu a vápenatých hnojív.

Surfínie, petúnie rôzne druhy a farebné prevedenia.

22x12x4cm, farba: sivá.

Tlakovo odolné GARDENA hadice Classic, ktoré udržujú 
svoj tvar vďaka vysoko kvalitnej textílii, neobsahujú 
žiadne škodlivé plastifikátory, ani ťažké kovy a sú 
samozrejme UV-stále.

Obal do interiéru aj exteriéru, odolný
a extra ľahký. Po vložení substrátu 
a rastlín je preto manipulácia stále 
jednoduchá. Jemná pieskovcová farba 
s reliéfnym dekorom, okrúhly, kvadrát, 
ovál, rôzne rozmery.

Záhradný pivní set - kovová konštrukcia v kombinácii
s drevom. Rozmery: stôl - 200 x 50 x 77cm, 2x lavice
- 200 x 25 x 46cm, Nosnosť: lavice 250 kg, stôl 150 kg.

Výkon 1,0 kW, šírka záberu 32 cm, výška 
záberu 2,0-6,0 cm, zberný kôš 30 l, 
doporučená plocha 200 m2, kolesá
priemeru 14,0 cm, hmotnosť 10 kg.

Otváracie hodiny: Pondelok - Nedeľa 7:00 - 19:00, Infolinka: 053 41 72 777
Stova Baumarket, Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves

Balenie 10ks/pack.

Materiál plast/kov, imitácia ratanu, farba hnedá,
rozmery stôl Ø60x71 cm, 2x stolička 53x58x77 cm.
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Nové záhradné centrum o rozlohe 1 200 m2

Leták je platný od 2.5.2019 do 30.6.2019.

Jednotková cena 0,06€/l

Jednotková cena 0,1€/l



Hnojivo organik

Trávna zmes 
záhradná

Vysokotlakový čistič
Lavor One 120

Benzínová kosačka
AL-KO Classic 4.66 P-A edition

Elektrická reťazová píla
McCULLOCH CSE1835

Lehátko relax

Závesné
hojdacie kreslo

Altán Alicante 3x3m

Ratanový set Corfu

Hojdačka Milano

Nafukovací bazén
s filtráciou 3,05x0,76m

Benzínový vyžínač
McCULLOCH TRIMMAC

Skosili
sme ceny!

 Zľava,čo ťa
posadí na zadok.

Rozsekaná
akcia!

Granulované dlhodobo pôsobiace univerzálne
hnojivo, zvyšuje kvalitu a množstvo úrody,
aktívny výkon i po 6 mesiacoch belenie 7,5kg.

Pre založenie dekoračných trávnikov,
výdatnosť balenia 80m2, 2kg bal.

Vysokotlakový čistič na domáce použitie. Hlava 
čerpadla s vstavaným by-pass vantilom, tri piesty, 
automatický stop systém a držiak hadice, príkon 
1700W, tlak 120 barov, prietok 330l/h.

Benzínová kosačka, funkcia 2v1: kosenie a zberanie. Optimálne kosenie
a zber vďaka aerodynamickému tvaru telesa. Robustné a ľahko 
nastaviteľné páčky zdvihu kolies. Výkon 2kW, šírka záberu 46cm,
výška strihu 25-75mm, kôš 65l, hmotnosť 28kg.

Dobre vyvážená, ľahko ovládateľná elektrická píla
s motorom o výkone 2000 W a 16” lištou.

Sedadlo lehátka je vyrobené z odolného materiálu Oxford 600x600D, 
čo zaisťuje mimoriadnu životnosť a jednoduchú údržbu. Lehátko 
má operadlo s 3-nastaviteľnými polohami. Lehátko spĺňa všetky 
európske normy a je certifikované SGS. Maximálne zaťaženie: 100 kg.

Veľmi kvalitné závesné kreslo je ideálne na 
príjemné posedenie a relaxáciu. Závesné 
kreslo je veľmi pohodlné a ideálne sa hodí 
do interiéru a taktiež do exteriéru.

Materiál výpletu: umelý ratan.
Farebné prevedenie: rám hnedý-ratan, 
vankúš hnedý. Nosnosť kresla je 160 kg.

Moderný záhradný altánok Alicante. Konštrukcia 
pavilónu je z hliníkových trubiek, maľovaných 
práškovou metódou. Strecha pavilónu sú vyrobené
z polyesteru o gramáži 180gr/m2.

Materiál plochý umelý ratan, rozmery stôl 42x57x77 
cm, 2x kreslo 79x75x70 cm, 1x dvojkreslo 79x128x70 
cm, vankúše sú súčasťou zostavy.

Hojdačka Milano pre 3 osoby s rozkladacou sedačkou upevnenou na 
pružinách. Solídna, pevná konštrukcia. Rám maľovaný práškovou 
polyestrovo - epoxidovou farbou. Sedadlo sa dá sklopiť do ležiacej 
polohy. Farba rámu: antracit. maximálne zaťaženie 300kg.

Samonosný kruhový rodinný bazén z pevného trojvrstvového 
vinylu. Pružná konštrukcia rodinného bazéna je odolná voči 
mechanickému poškodeniu a zároveň vhodná a bezpečná pre deti.

Ľahký vyžínač s jednoduchým ovládaním. Zahnutá 
nosná rúra a oblúková rukoväť uľahčujú prácu. 
Palivová pumpička uľahčuje štartovanie. Nosná rúra 
je dvojdielna pre úsporné skladovanie a transport.
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Jednotková cena 0,80€/kg

Jednotková cena 5,95€/kg


