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5. 502290 Sedací souprava 
„Atlanta“ ocel/textilie
sestávající z:
4 stohovatelné židle se snadno 
udržovatelným textilním 
potahem
1 stůl, rozměry: ø cca 60 cm, 
výška cca 70 cm    

7. 541040 Závěsné křeslo s 1 
sedákem a 1 polštářem
koš jednoduše vypletený, 
s voděodolným umělohmotným 
výpletem, konstrukce z ocelových 
trubek s práškovým nátěrem

6. 541046 Závěsné křeslo s 
konstrukcí „Paris“

 se sedákem a polštářem 8 cm
 koš: hliníkový rám s práškovým 

nátěrem,
 s vysoce kvalitním umělým 

výpletem,
 konstrukce z ocelového rámu s 

práškovým nátěrem

1. 502260 Stohovatelné křeslo „Chile“  
z mřížoviny, vč. sedáků 
rozměry: 54,5 x 58 cm, výška: 87 cm 
rám: pozinkovaná ocel s práškovým nátěrem

3. 502114 Stohovatelné křeslo 
 „Korfu“ umělý ratan  
 rozměry: 56 x 58 x 81 cm 
 ocelový rám s práškovým 
 nátěrem: 49 x 20 x 0,8 mm 

2. 502276 Stůl „Chile“   
 z mřížoviny 
 rozměry: 80 x 80 cm, výška: 74 cm 
 rám: pozinkovaná ocel se stříbrným 

práškovým nátěrem

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉNOVÉ

4. 502115 Stůl „Korfu“ umělý ratan  
 rozměry: 150 x 90 x 70 cm 
 ocelový rám s práškovým 
 nátěrem: 40 x 40 x 0,8 mm 
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3. 500314 Textilní lehátko 3 nohy 
rozměry: 182 x 58 x 25 cm ocelový rám Ø 18 mm 
s práškovým nátěrem, barvy: oranžové a modré 
pruhy asort

1. 505003 Lehátko 3 nohy „Fun“ 
rozměry: 183 x 63 cm, výška: 25,5 cm 
s polstrováním 1,5 cm, bavlněný potah,
ocelový rám s práškovým nátěrem

2. 505004 Lehátko 3 nohy „Fun“ 
rozměry: 183 x 63 cm, výška: 34 cm 
s polstrováním 10 cm, 
bavlněný potah, ocelový rám 
s práškovým nátěrem

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

6. 500892 Hliníkové stohovatelné lehátko 
rozměry: 191 x 60 cm, výška: 29 cm 
vysoce kvalitní hliníkový rám 25 x 25 mm 
s nenáročným textilním potahem, tkaný 2x1,  
zádová opěrka nastavitelná do více poloh 
barva: zelené jablko

4. 500131 Hliníkové lehátko 
rozměry: 189 x 64 cm, výška: 42 cm 
skládací, vč. přenosné tašky,
vysoce kvalitní hliníkový rám s 
nenáročným polyesterovým potahem 600D 

5. Lehátko 3 nohy se sluneční clonou
 rozměry: 193,5 x 59 cm, výška: 29 cm
 hliníkový rám: Ø 28 mm,
 s nenáročným textilním potahem,
 2x1 tkaný 530 g/m²
 zádová opěrka nastavitelná do více poloh
 500877 zelené jablko
 500899 šedá
 500900 tmavě modrá
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1. Hliníkové lehátko 3 nohy se stříškou
rozměry: 188 x 58 x 30 cm, 
materiál: hliník,
Ø 28 mm x 1,1 mm, textilie: tkaná 2 x 1,
opěrka zad nastavitelná
500864 bílá
500869 fialová/pruhy
500856 zelená – bez vyobrazení

8. 500099 antracitová

2. 500087 oranžová/pruhy

Plážové skládací lehátko s 
kovovými konektory
ocelové trubky: 
Ø 25 mm x 1,0 mm,
textilie: tkaná 1 x 1, 450 g/m²,
plocha pro ležení: cca 161 cm,
šířka: 55 cm, odolné proti
povětrnostním vlivům a 
UV-záření

4. 500089 zelená/pruhy

6. 500105 oranžová 9. 500098 červená7. 500115 zelená

10. 500078 zelená/karo

5. 500090 antracitová/pruhy3. 500088 modrá/pruhy

11. 500079 šedá/karo 12. 500077 modrá/karo

NOVÉ
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2. 500107 Hliníkové skládací 
 lehátko „XL“ vč. podhlavníku  

plocha na ležení: 204 x 52 cm
vysoce kvalitní hliníkový rám
s nenáročným textilním potahem, tkaný 2x2
vysoce kvalitní nylonové klouby,
područky s pogumovanou rukojetí
barva: béžová

1.  500889 Lehátko Sonos 
 vč. podhlavníku

plocha na ležení: 185 x 50 cm
ocelový rám s práškovým nátěrem
a nenáročným textilním potahem,
tkaný 2x1, barva: béžová

7. 500389 Plážová židle
 s nastavitelnými polohami sezení,
 rozměry: 60 x 47 x 92 cm,
 ocelový rám: Ø 22 mm x 0,9 mm,
 polyesterový potah 600D
 barvy: tyrkysová a zelená asort
 500395 tyrkysová
 500397 zelená

8. 500380 Plážové lehátko 
 (vozík) se sluneční clonou

hliníkový rám Ø 25 mm,
rozměry: 148 x 61 x 73 cm,
textilní, nenáročný potah,
barva: šedá/modrá, nastavitelná
opěrka zad, pojízdné

3. 502030 Plastové lehátko 
 „Tressy“ s kolečky

rozměry: 180 x 70 x 33 cm, 
opěrka zad nastavitelná
bílá

4. 502032 Stohovatelné lehátko „Zanzibar“
barva: bílá, rozměry: 190 x 73 cm,
opěrka zad nastavitelná, s kolečky

5. 500391 Plážová rozkládací židle
 s přenosnou taškou, ocelové trubky
 Ø 19 mm x 1,0 mm, bílé, práškový
 nátěr, potah bavlna-canvas 200 g,
 různé dekory asort

6. 500392 Plážová skládací
 židle s polštářkem

rozměry: 76 x 50 x 73 cm,
ocelové trubky Ø 22 mm x 1 mm,
stříbrné, práškový nátěr,
potah: polyester oxford 600 D,
barvy: žlutá a oranžová asort

NOVÉ
NOVÉ
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1. 500292 Textilní skládací křeslo 
2 barvy asort, ocelové trubky 18 x 1 mm, 
práškový nátěr, rozměry: 57 x 53 x 80 cm

2. 500110 Relaxační lehátko 
rozměry: 153 x 60 x 80 cm 
ocelový rám s práškovým nátěrem, 
potah: 600/300D polyester
s PVC nátěrem

3. 500373 Skládací křeslo 
rozměry: 67 x 60 cm, výška: 90 cm
ocelová konstrukce 24/18 mm s práškovým 
nátěrem, polstrování 3 cm

4 500383 Skládací trojnožka 
výška: 51 cm, ocelový černý rám materiál: 
600D Polyester Oxford barva: modrá, 
s popruhem k přenášení

9. 500388 Skládací křeslo „OXFORD“ 
se sklápěcím systémem, vč. 2 nápojových 
držáků ocelový rám Ø 15 mm
materiál: 600D Polyester 
rozměry: 51x51x80 cm barvy asort

5. 500381 Skládací stůl „Oxford“ 
rozměry: 48 x 48, výška: 42 cm 
se 4 stojánky na nápoje,
ocelové trubky 13 mm 
potah: polyester 600D Oxford

7. 500382 Skládací křeslo „Moon Elastik“  
rozměry: 82 x výška 40/78 cm 
ocelový rám s práškovým nátěrem, 
sedací plocha z polyesteru 600D s 
gumičkou. Modrá a šedá asort

8. 500400 plážová židle skládací 
 výška opěrky: 65 cm 
 výška sedátka: 21 cm 
 šířka sedátka: 52 cm 
 délka loketní opěrky: 55 cm 
 ocelový rám 18/16/13 mm s 
 práškovým nátěrem,
 potah: polyester 600 x 300D Oxford

NOVÉ

NOVÉ
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3. Balkonový set „Promo“
ocelový rám s práškovým nátěrem
s nenáročným umělým výpletem

 500036 Stohovatelné křeslo
rozměry: 58 x 54 x 90 cm

 500037 Stůl
rozměry: 65 x 73 cm

5. 502303 Sedací souprava „Ankara“ 4 díly  
2x křeslo: 58,5 x 63 x 76,5 cm 
dvoumístná sedačka: 108 x 63 x 76,5 cm 
stolek: 80 x 45 x 38 cm, mléčné sklo 5 mm,
ocelový rám s práškovým nátěrem,
textilní potah tkaný 2x1 

6. 500032 Ratanový balkonový set „Rio“
skládá se z: 2x křeslo: 54,5 x 54,5 x 68/82 cm vč. polštářů,
1x stůl: 112 x 62 x 74 cm se skleněnou deskou
ocelový rám s práškovým nátěrem s nenáročným umělým 
výpletem, šetří místo díky sklápěcí zadní opěrce a 
možnosti umístění pod stůl

NOVÉ

1. 502102 Stohovatelná lavice „Malaga“ 
rozměry: 114 x 59,5 cm, výška: 78 cm 
ocelový rám s práškovým nátěrem s 
umělohmotným výpletem

2. Bistro-set 3 díly
skládající se z:
2 skládací židle 42 x 46 cm, 
výška: 82 cm,
1 skládací stůl ø 60 cm, 
výška: 71 cm,
ocelový rám s 
práškovým nátěrem

  500001 bílá
 500002 nachová

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

4. 500039 Set ocel/textil 6 dílů
skládá se z: 4x skládací křeslo, rozměry: 52 x 61 x 92,5 cm
s nenáročným textilním potahem, 
1x skleněný stůl, rozměry: Ø 86 cm x výška 70 cm 
1x slunečník 130 cm 
1 set v kartonu



98

NOVÉ

1. Dětský plastový monoblok
s otvory v opěrce zad, stohovatelný
500241 bílá
500242 žlutá
500243 zelená
500244 červená
500245 růžová
500259 modrá

3. Dětský plastový monoblok licence
 500252 Cars
 500253 Princess
 500269 Ledové království

2. Dětský monoblok, 
opěrka zad děrovaná
500221 oranžová
500222 světle zelená
500223 světle modrá
500224 žlutá
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NOVÉ

1. Dětský plastový stůl
 rozměry: 56 x 52 cm, výška: 44 cm

500401 bílá
500402 žlutá
500405 zelená
500406 červená
500407 růžová
500417 modrá

2. Plastový dětský stůl 46 x 46 cm
výška: 42 cm, 4 zasunovací nohy
500408 oranžová
500409 světle zelená
500410 světle modrá
500411 žlutá

6. 502808 Dětská 2místná houpačka 
rozměry: 115x75x110 cm 
ocelový rám 32/22/16/13 mm 
potah střechy: 210D Polyester Oxford 
sedací plocha: 210D Polyester Oxford

3. Dětský plastový stůl licence
 500420 Cars
 500421 Princess
 500271 Ledové království

4. Dětská židle 
 stohovatelná s 
 textilním potahem

rozměry: 36 x 46 cm, výška: 59 cm,
konstrukce z ocelových trubek:
35 x 15 x 0,8 mm, práškový nátěr,
s textilním potahem tkaným 1 x 1, 450 g/m²
500233 růžová
500234 oranžová
500235 světle zelená

 5. 
 Dětský stůl 
 s plastovou deskou Ø 50 cm

4 nohy z ocelových trubek, 
Ø 19 mm x 1 mm,
4 plastové ochranné 
čepičky pro nohy
500238 deska: růžová,
konstrukce: světle zelená
500240 deska: oranžová
konstrukce: světle zelená
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3. 500366 Dětský set „Žába“ 4 díly
skládá se z:
1 x slunečník Ø 100 cm,
2 x skládací židle 29 x 29 x 52/26 cm,
1 x stůl Ø 50 cm

4. 500368 Dětský set „Beruška“ sestávající z:
2 x skládací židle, rozměry: 29 x 29 cm, výška: 52 cm,
1 x slunečník ø 100 cm,
1 x stůl ø 50 cm

1. 500359 Dětské křeslo
3 modely: opice, beruška a medvěd,
rozměry: 36 x 29 cm, výška: 50 cm,
materiál: polyester 210D,
ocelový rám s práškovým nátěrem

2.  500357 Dětské skládací křeslo „Sova a medvěd“
hliníkové křeslo,
PP sedací plocha 4 mm,  tloušťka trubek 25/1,5 mm

5. Dřevěné pískoviště
120 x 120 x 21 cm, s krytem
502391 barvené
502398 přírodní

6. 510009 Postel pro hosty „Aktion“
rozměry: cca 190 x 80 cm,
13 dřevěných latí,
matrace z pěnové hmoty vysoká cca 7 cm,
skládací a pojízdná (včetně 4 koleček)

7. 510010 Postel pro hosty „Como“
rozměry: cca 190 x 80 cm,
15 dřevěných latí,
matrace z pěnové hmoty vysoká cca 10 cm,
18 kg/m³, skládací, pojízdná
(včetně 4 koleček) 

8.  510013 Postel pro hosty s matrací
rozměry: cca 190 x 80 cm, 15 dřevěných latí,
matrace z pěnové hmoty vysoká cca 11 cm,
skládací, pojízdná (včetně 4 plastových 
koleček), s ochranným obalem

NOVÉ
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2. 510107 Zahradní úschovný box
objem cca 350 litrů, rozměry: cca 120 x 52 cm,
výška: 60 cm, z plastu obzvláště odolného vůči
povětrnostním podmínkám, ekologický, neboť je
100 % recyklovatelný, jednoduchá montáž (bez
nářadí) – zástrčný systém, pohodlný transport díky
2 velkým kolům, povrch odolný vůči poškrábání,
vhodný např. pro 6 sedáků á
120 x 50 cm, barva: šedá

1. 510110 Zahradní úschovný box „Light“
objem cca 350 litrů, rozměry: cca 120 x 52 
cm, výška: 54 cm, z plastu odolného vůči 
povětrnostním podmínkám, ekologický,
neboť je 100 % recyklovatelný, jednoduchá 
montáž (bez nářadí) – zástrčný systém, 
pohodlný transport díky 4 kolům, 
povrch odolný vůči poškrábání, 
vhodný např. pro 6 sedáků á 120 x 50 cm,

 barva: antracitová/alu

NOVÉ

NOVÉ

3. 502812 Houpačka „Hollywood“ s polstrem
rozměry: 188 x 110 cm, výška: 153 cm 
ocelový rám s práškovým nátěrem, 
potah sedačky polyester 600 x 300D,
střecha polyester 180g/m²
barva: šedá

4. 534508 Altán PE cca 3 x 3 m
PE-tkanina: 110 g/m2, včetně kolíků a napínacích lan, 
tyčky: vodorovné ø 18 mm, barva: zelená/bílá, výška: cca 2,5 m

6. 502404 Plastový stojan pod altán,
plnitelný, 20 - 38 mm

8.  502264 Stohovatelné křeslo „RIO“
rozměry: cca 69 x 56,5 x výška: 93 cm
pozinkovaný ocelový rám s práškový nátěrem,
sedací plocha a opěrka zad z mřížoviny,
barva: antracit

5.  534547 Rychlosestavitelný altán                                        
rozměry: cca 3 x 3 m, výška: 2,5 m                           
barva: zelená/bílá, střecha: polyester 160 g/m²               
s PU nátěrem, teleskopické tyče,                         
střešní tyče: ocel, bílý práškový nátěr,          
spojky z plastu vč. 8 kolíků,                    
4 upínací lanka a polyesterová přenosná taška

7. 500278 Hliníkové 
 stohovatelné křeslo

rozměry: cca 54 x 59 x výška: 73 cm 
hliníkový lakovaný rám, 25 x 1,2 mm 
5 hliníkových latí

NOVÉ
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2. 500508 Nylonový
 slunečník Ø 180 cm

trubka 19 / 22 mm s
kloubem,
8 ocelových výztuží,
potah: nylon 170 T,
barvy: červená, modrá,
zelená, žlutá asort

3. 500504 Slunečník
Ø 180 cm, s potahem z
umělého vlákna, trubka
19 / 22 mm s kloubem,
8 výztuží, barvy:
3 dekory pruhy asort
500503 display 12 ks

4. 500507 Slunečník polyester Ø 180 cm,
trubka 22 / 25 mm s kloubem, 8 ocelových výztuží,
potah: polyester 140 g/m², barvy: 3 dekory pruhy asort

5. Slunečník „Hongkong“
rozměry: ø 250 cm,
ocelová trubka 32 mm, s kloubem,
18 výztuží ze sklolaminátu 5 mm,
polyesterový potah 160 g/m2

500636 růžový
500637 fialový
500638 světle zelený
500640 modrý
500639 zelený
500642 béžový

1. 500505 Nylonový
 slunečník Ø 1,5 m

dvoudílná ocelová trubka
Ø 14 mm,
8 výztuží, potah:
nylon 170 T,
s dřevěnou rukojetí

6. Hliníkový slunečník
rozměry: ø 300 cm,
6 ocelových výztuží cca 12 x 18 x 0,5 mm,
hliníková trubka ø cca 38 mm,
polyesterový potah 160 g/m2, včetně 
kličky, s UV-ochranou

500586 černá
500587 tyrkysová
500588 světle zelená
500591 oranžová

7. 500632 Hliníkový závěsný slunečník
rozměry: ø 300 cm,
hliníková trubka 48 mm,
8 ocelových výztuží, 12 x 18 x 0,5 mm,
polyesterový potah 180 g/m2,
barva: zelená, písková
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5. Slunečník „Hongkong“
rozměry: ø 250 cm,
ocelová trubka 32 mm, s kloubem,
18 výztuží ze sklolaminátu 5 mm,
polyesterový potah 160 g/m2

500636 růžový
500637 fialový
500638 světle zelený
500640 modrý
500639 zelený
500642 béžový

4. Plastový stojan pod slunečník 40L
 500413 bílý

502417 antracitový

13. Balkonový závěsný stůl
rozměry: 100 x 50 cm, 
půlkruh max. nosnost: 30 kg

 500422 deska: oranžová
 500418 deska: zelená 

12. 500482 Hliníkový stůl
ø cca 60 cm, výška: cca 72 cm, 
trojnožka, s měkkými rohy

NOVÉNOVÉ
NOVÉ

9. Bambusová zástěna 
 534441 rozměry: 100 x 300 cm
 534442 rozměry 150 x 200 cm

10. Balkónová zástěna
materiál: polyester
165 g/m², hliníková oka

534333 3 x 0,75 m, lano 12 m
534334 5 x 0,75 m, lano 20 m
534335 6 x 0,75 m, lano 24 m

11. Plachta proti slunci
materiál: polyester 160 g/m²,
potaženo vrstvou PU, včetně 
kotevního lana, v přenosné 
tašce z PVC, barva: béžová
534337 3 x 3 x 3 m
534338 5 x 5 x 5 m

1. 502426 Plastový trn
pro slunečníky
do Ø 28 mm

2. 502427 Kovový trn
pro slunečníky
do Ø 28 mm

3. Plastový stojan pod slunečník
kulatý, 13 l, plnitelný, stohovatelný

 502420 bílá
 502422 modrá
 502423 zelená
 502424 hnědá

8. 502456 Betonový 
 stojan pod slunečník 
 20 kg, barva: šedá,

rozměry: Ø 45 cm,
pro slunečníky s trubkou o 
Ø 30 – 38 mm, s ochranou hran 
bránící poškození při transportu

5.  502490 Plastový stojan pod slunečník 
„Ratan“
20 litrů, plnicí, pro trubky slunečníků 
o Ø 19 - 33 mm, bílý

6. 502491 Plastový stojan pod slunečník 
„Ratan“
20 litrů, plnicí, pro trubky slunečníků 
o Ø 19 - 33 mm, antracit

7. 502492 Plastový stojan pod slunečník 
„Ratan“
20 litrů, plnicí, pro trubky slunečníků 
o Ø 19 - 33 mm, moka
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2. 537214 Chladící taška pro lahve
materiál: polyester 600D, 2 dekory asort

1. 537213 Chladící taška 4 litry
pro 6 běžných plechovek 0,33 l,
materiál: polyester 600 D,
vnitřní část: bílé PEVA,
se zipem a popruhem,
2 barvy asort

5. 537217 Chladící taška 22 litrů
materiál: polyester 70 D / PVC, 
vnitřní část: bílé PEVA, 
izolační pěna: 5 mm, barvy asort

4. 537233 Chladící nákupní taška 8 litrů
materiál: polyester 210 D

3. 537234 Chladící taška „Lunch“ 4 litry
materiál: polyester 210D, 
2 dekory asort

6. 537254 Chladící 
 taška 10 litrů

2 dekory asort
materiál: 600D polyester

7. 537219 Chladící nákupní 
 taška 15 litrů

2 dekory asort
materiál: 600D polyester

8. 537230 Chladící taška 20 litrů
materiál: polyester 600 D s vodotěsnou fólií
a izolační pěnou, barvy: dekory tečky asort

9. 537231 Chladící nákupní taška 22 litrů
materiál: polyester 600 D s vodotěsnou
fólií a izolační pěnou, s kapsou, barvy: dekory tečky asort
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2. 537246 Chladící nákupní taška 20 litrů
2 dekory asort
materiál: 600D polyester

3. 537232 Chladící taška „Large“ 25 litrů
materiál: polyester 600 D, s vodotěsnou 
fólií a izolační pěnou, s kapsou, 
barvy: modrá a zelená asort

NOVÉ

NOVÉ1. 537256 Chladící taška 20 litrů
vnější materiál: polyester 600D,
vnitřní materiál: bílá PEVA
výplň: PE pěna 4 mm,                           
dekory: žlutá/pruhy, červená/pruhy, modrá/
pruhy

4. 537250 Chladící taška s plastový 
 svačinovým boxem 4 l

rozměry tašky: 19 x 19 x 25 cm
rozměry boxu: 18,5 x 18,5 x 6 cm
materiál tašky: polyester 600D
včetně lžíce a vidličky

7. 537253 Chladící nákupní 
 taška 30 litrů

2 dekory asort materiál: 600D polyester

9. 537251 Závěsná chladící 
 taška 30 litrů

3 dekory asort
materiál: 600D polyester

6. 537248 Chladící taška 3 litry
2 dekory asort
materiál: 600D polyester

8. 537249 Plážová chladící 
 taška 25 litrů

2 dekory asort, 
materiál: 600D polyester

5.  537237 Chladící taška 18 litrů
 materiál: 600 D polyester,
 barva: zelená + modrá asort

10. 537257 Chladící piknikový koš, 40 litrů     
vnější materiál: polyester 600D, vnitřní materiál: bílá PEVA,
výplň: PE pěna 6 mm, dekory: šedá/bílá, modrá/bílá

NOVÉ
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11. 537152 Chladící box
 „ICEBERG“ 32 l

barvy: modrá, 
jahodová

9. 537150 Chladící box 
 „ICEBERG“ 8 l

barvy: modrá, 
jahodová, zelená

7. Chladící box plast 10 l
 537200 modrá
 537201 zelená
 537202 fialová
 537203 žlutá

10. 537151 Chladící
 box „ICEBERG“ 20 l

barvy: modrá, 
jahodová, zelená

1. 537096 Chladící
akumulátor 200 g, 3 ks
barva: modrá
537094 Chladící 
akumulátor 400g, 
2 ks v balení, display

3. 537098 Chladící 
akumulátor 750 g,
barva: modrá

4. 537087 Chladící
 akumulátor 1000 g

barva: modrá

5. 537091 Gelová vložka 400 g
udržuje obsah tašky/boxu
v chladu či teple

 537090 Vložka udržující chlad 
nebo teplo 200g

2. 537097 Chladící 
akumulátor 400 g, 

 2 ks barva: modrá

6. 537196 Chladící box 25 litrů 
„Aktion“
rozměry: 38,5 x 24 cm, výška: 40 cm
plně izolovaný

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

8. Chladící box 24 litrů „Ratan“
rozměry: 40 x 37,5 x 23,6 cm

 537130  béžová
 537131  šedá
 537132  moka

12. 537169 Elektrický box udržující 
 chlad/teplo 20 litrů

rozměry: 40 x 24 cm, výška: 42 cm
s odnímatelným víkem a přenosným uchem, 
zástrčka na 12 V a 230 V, energetická třída A+

13. 537170 Elektrický box udržující 
 chlad/teplo 28 litrů
 rozměry: 40 x 30 cm, výška: 42 cm
 s odnímatelným víkem a přenosným uchem,
 zástrčka na 12 V a 230 V, energetická třída A+
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1. 540093 Etanol pro krby 1 l
určený pro všechny
typy krbů na principu
spalování ethanolu,
s bezpečnostním
uzávěrem a praktickou
nálevkou

3. 540052 Plynová pánev 3 hořáky
rozměry: 70 x 56 x 31 cm,
materiál: nerez ocel,
smaltovaná žáruvzdorná grilovací
pánev 59 x 47 cm, typ plynu: propan,
spotřeba: 0,9 kg/h, Piezo-elektrické 
zapalování, výkon: 34000 BTU/h, včetně 
hadičky a regulátoru, v dárkovém balení

2. 540043 Plynová pánev 2 hořáky
rozměry: 70 x 56 x 31 cm,
materiál: nerez ocel, smaltovaná
žáruvzdorná grilovací pánev 59 x 47 cm,
typ plynu: propan, spotřeba: 0,9 kg/h,
Piezo-elektrické zapalování, výkon: 34000
BTU/h, včetně hadičky a regulátoru,
v dárkovém balení

4. 540207 Terasový plynový
 zářič – topení, práškový nátěr,

celkové rozměry: Ø 76,5 cm,
výška: 222 cm,
podstavec: Ø 51 cm,
typ plynu: propan, butan,
výkon: 11 - 13,5 KW,
spotřeba: 731 - 928 g/h,
výtopnost: cca 50 m²,
Piezo-elektrické zapalování
s bezpečnostní pojistkou,
hořák nerez ocel včetně dveří pro
plynovou láhev, cylindr (místo pro
plynovou láhev) Ø 41,2 cm,
výška: 78 cm,
trubkové spojení: Ø 76,5 cm,
jednodílné, z hliníku,
certifikát TÜV/CE,
včetně hadičky a
regulátoru

5. 540669 Kleště „Deluxe“
43 cm, potažené

6. 540039 Multi - 
 podpalovač

72 ks, z čistého 
přírodního dřeva

7. 540095 Podpalovač – kostka 32 ks
na petrolejové bázi, k bezpečnému 
podpálení grilu, kamen a krbu,
odpovídá DIN EN 1360-3      

11. 540078 Hořlavá pasta „Firegel“
kbelík 4 kg, doba hoření: 80 g = cca
90 minut, určeno pro fondue, shafing,
přenosné vařiče 

8. 540071 Podpalovač 
grilu 1000 ml tekutý, 
s bezpečnostním
uzávěrem, DIN

9. 540077 Hořlavá pasta „Firegel“
balení 3 x 80 g, doba hoření: 
80 g = cca 90 minut, určeno pro fondue, 
shafing, přenosné vařiče

12. 540068 Hořlavá pasta „Firegel“ 200 g
ideální pro gastronomii, pasta je vyrobena z vysoce
kvalitního etanolu k zajištění nejvyšší možné
výhřevnosti, plechová dóza nahrazuje hořák

10. 540079 Gelový 
 podpalovač 1 litr

13. 540102 Hliníkové
 grilovací misky

34 x 22 x 2 cm, 5 ks
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1. 535041 POP-UP plážová mušle
rozměry: délka 150 cm, 
šířka 83 cm, výška 98 cm,
materiál: polyester 170T, tyčky: 
sklolaminát ø 1,5,
v praktickém obalu

2. 535042 POP-UP plážový stan
rozměry: délka 200 cm, šířka 120 cm, 
výška 90 cm, materiál: polyester 190T,
tyčky: sklolaminát ø 5 mm,
ideální ochrana před sluncem a větrem,
včetně 8 kolíků, napínacích lan a 
praktického obalu

3. 541012 Lehká závěsná 
 houpací síť

rozměry: 200 x 140 cm,
     materiál: 100 % polyester,
          nosnost: max. 100 kg

4. Závěsná síť 200 x 80 cm
541004 z bavlny, barva: přírodní,
nosnost do 100 kg
541007 z nylonu, barva: bílá,
nosnost do 90 kg 

5. 541013 Závěsná síť „Canvas“
rozměry: 200 x 80 cm,
nosnost do 100 kg, TÜV/GS, 
3 dekory asort display

6. 541018 Závěsná síť „Bahamas“
200 x 120 cm, TÜV

7. 541011 Závěsná síť 
 „Bahamas“ s konstrukcí

rozměry: 200 x 120 cm

9. 541021 Závěsné křeslo
s dřevěnou tyčí

10. 541022 Závěsné křeslo
s opěrkami rukou

8. Závěsné křeslo
rozměry: 
160 x 110 cm,
100 % bavlna,
lano: 30 % polyester,
70 % bavlna,
s bezpečnostním hákem,
nosnost do 100 kg,
3 dekory asort display
541001 bez podložky na nohy
541002 s podložkou na nohy
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5. 534447 Lapač 
 hmyzu 12 wattů

s ventilátorem

6. 534405 Lapač hmyzu
 pro gastronomii

rozměry: 64 x 10 x 40 cm,
2 x 20 wattů, UVA žárovka,
v dárkovém balení
534407 UVA – náhradní
žárovka k lapači hmyzu

1. 534046 Zásobník 
 na vodu 15 l

skládací, materiál: PVC

2. Kanystr na vodu
s kohoutkem
534013 10 l
534048 15 l
534045 20 l

3. 534070 Solární
 sprcha 20 l

materiál: PVC,
rozměry: 58 x 41 cm,
v dárkovém balení 

4. 534439 Lapač hmyzu 
 4 watty

230 V – 50 Hz, rozměry: 
11 x 11 cm, výška: 22,5 cm,
obal z ABS, dárkové balení

9. 534010 Plážová rohož
rozměry: 180 x 54 x 1,5 cm, 
skládací

10. 534011 Plážová rohož
rozměry: 180 x 60 cm, 
rolovaná

7. 534026 Plážová rohož „RAFFIA“
66 x 183 cm, s lemovkou

8. 534031 PVC – plážová rohož s
 polštářkem, 180 x 86 cm, 
 tloušťka materiálu: 
 polštář: 0,18 mm, rohož: 0,12 mm
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1. 534012 Plážová rohož
rozměry: 180 x 60 cm, skládací

2. 534024 Karimatka
180 x 50 x 0,8 cm, hladká 

3. 534022 Karimatka
180 x 50 x 0,8 cm, vroubkovaná

4. Karimatka
180 x 50 x 0,8 cm
534019 dekory asort
534021 dekor army

5. 534049 Samonafukovací
 podložka

183 x 55 x 2,5 cm,
materiál: polyester,
potaženo vrstvou PVC,
výplň: pěnová hmota

7. 534428 
 Náhradní knoty pro
 bambusové pochodně

4 ks, délka: 12 cm
 534429 Náhradní knoty pro 

bambusové pochodně, 4 ks

9. 534426 Lampový olej
 Citronella 1 l

s bezpečnostním 
uzávěrem

10. 534425 Lampový olej
čirý, s bezpečnostním 
uzávěrem

6.   Bambusová pochodeň s  výpletem display
534487 cca 65 cm
534488 cca 90 cm
534489 cca 120 cm
534490 cca 150 cm
534491 cca 180 cm 

8. 534621 Lampový 
 olej 1 l

s bezpečnostním 
uzávěrem
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1. 521050 Žabka 
 na nafukování

1450 ccm, oválná

3.  521061 Dvojčinná pumpa
2 x 2100 cm3 = 4 l, TÜV/GS, v sáčku

2. 521051 
 Žabka na nafukování

5 litrů

5. 531086 Badmintonová sada „Duo“
pro 2 hráče,
skládá se z: 2 rakety, 1 míček,
baleno v přenosné tašce z PVC

9. 531018 Elektronické šipky
1-16 hráčů, 1 LCD displej, 27 her, 100 herních variant,
zvukové efekty, včetně 12 šipek (10 g) + 
100 náhradních hrotů

10. 531010 Dětská houpačka „Aktion“ 
z plastu, lana s nastavitelnou délkou 
otestováno CE (EN 71)

6. 531083 Badmintonová sada pro 4 hráče
skládá se z: 4 rakety, 3 míčky,
síť: nylon 600 x 60 cm, včetně konstrukce,
včetně 4 plastových kolíků

4. 521054 Elektrická pumpa
zástrčka do sítě 220 V nebo do 
zapalovače v autě 12 V, 
včetně 3 různých adaptérů,
dárkové balení

7. 531100 Badmintonové míčky
bílé, 4 ks v dóze

8. 531102 Badmintonové
míčky „Champ“
3 ks v dóze
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8. 632096 Sada na písek „Ice 
Cream“ 13 cm
4 díly, skládá se z: kyblík vč. víka, 
2x zmrzlinový kornout,
1x zmrzlinová lopatka

3. 531015 Šplhací síť 
rozměry: 58x189 cm 
3 dřevěné tyče s PE lany 
max. nosnost: 60 kg

4. 531007 Houpačka – síť ø 100 cm
ocelový kruh, PE – lano 160 cm, 
max. nosnost: 100 kg, TÜV/GS 

 531014 Houpačka – síť ø 60 cm

1. Houpačka hnízdo
sedací plocha z polyesteru,
PE lana 160 cm,
maximální hmotnost uživatele: 100 kg

 531019    60 cm Ø
 531020  100 cm Ø 

2. 531021 Houpačka 
hnízdo

 102x76cm
 sedací plocha z 

polyesteru,
 PE lana 160 cm,
 maximální hmotnost 

uživatele: 100 kg

6. 632138 Sada na písek
včetně konvičky, sítka, hrabiček, 
lopatky a 1 formičky, výška: 32 cm
v červené přenosné tašce

7. 632156 Sada na písek „Vodní živočichové“ 
výška: 14 cm, 2 modely asort

5. 613578 Křídy 
 na chodník
 11 x 2,5 cm

20 kusů v kyblíčku

9. 632099 Sada na písek 
 „Ryba“ 17 cm

včetně konve, lopatky,
hrabiček, síta a formičky

10. 632095 Sada na písek „Zvíře“ 17cm
3 modely asort: kachna, ryba,
chobotnice 6 dílů, skládá se z: 
kyblík, konvička, formičky, sítko, 
lopatka a hrabičky

11. 632121 Sada na písek „Cupcake“
vč. kyblíku, sítko, 4 formičky: 
2x zmrzlinový kornout,
2x forma na koláč,
vždy s krémovým poklopem, vč. lžíce

NOVÉ

NOVÉ



2322 2322

18. 632259 Skládací věž „Zvíře“ 
41 cm s větrníkem
6 dílů, spodní díl s uchem lze 
použít jako kyblík, vč. sítka

1. 632162 Sada na písek 
„Ledové království“ 17cm
6 dílů: kyblík, sítko, hrabičky, 
lopatka, formičky, konvička

3. 632164 Sada na písek 
„Ledové království“ 17cm
6 dílů: kyblík, sítko, hrabičky, 
lopatka, formičky, míč

5. 632007 Konvička 0,5 l
4 barvy asort 

17. 632079 Formičky + lopatka

2. 632163 Sada na písek 
„Mimoni“ 17cm 

 6 dílů: kyblík, sítko, hrabičky, 
lopatka, formičky, konvička

4. 632165 Sada na písek 
 „Hledá se Dory“ 17cm

6 dílů: kyblík, sítko, hrabičky, 
lopatka, formičky, míč

9. 632001 Konvička 0,75 l
4 barvy asort

16. 632139 Bábovičky 
 na písek „Hrad“

3 různé tvary asort

11. 632078 Formičky na písek
3 ks: mušle, hvězdice, ryba

15. 632006 Lopatka 31 cm
3 barvy asort: červená,
modrá, žlutá

19. 632210 Batoh 7 dílů
včetně hraček na písek: 
konvička, kyblík, lopatka, hrabičky, 
mlýnek a 2 formičky

10. 632085 Sada na písek 
 „Ice Cream“

4 díly: 3x zmrzlinový kornout 
a 1x zmrzlinová lopatky

12. 632088 Sada na písek 
 „Cup Cakes“

vč. 4 formiček a 1 lopatky

13. 632070 Kyblík 
 „Medvídek Pů“ 15 cm

různé modely asort

8. 634163 Hrabičky 
 a lopatka 26 cm

4 barvy asort

14. 632071 Kyblík „Princess“
 15 cm

různé modely asort

6. 632008 Hrabičky a lapatka
různé barvy asort

7. 632242 Mixér na písek
rozměry: cca 25 cm, 
vč. kličky na míchání

NOVÉ
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10. 613741 Voděodolné pouzdro na peníze
kulaté, cca 11 cm, display 24 ks, různé 
barvy asort

11. 613742 Voděodolné pouzdro na peníze
hranaté, cca 11 cm, display 16 ks, různé 
barvy asort

6. 632041 Zahradní rukavice
 „Minnie Mouse“ und „Mickey Mouse“

rozměry: 19 x 8,9 cm, s plastovými puntíky, 
materiál: bavlna 7. 634104 Zahradní vozík

obsahuje: 2 zahradní nůžky, lopatku, 
konvičku, motička, hrabičky, 
4 nádoby a kolík, rozměry vozíku: 52 x 30 x 47 cm

9. 634139 Kolečko „CARS“
vč. sady na písek, 4 díly

1. 632220 Hračky 
 na písek - display 
 70 dílů

7 modelů asort – 
půlpaletový  
display, skládá se z: á 
10 ks sada sítek, mlýnků, 
lodí, báboviček, nákladních 
aut, kbelíků, tenisových 
sad + frisbee 

2. 632230 Hračky na pláž - 
display 50 dílů
rozměry: 79 x 59 x 75 cm                            
8x plážové nákladní auto, 
10x plavací deska, 
8x set na tenis, 
6x sada na písek „loď“, 
8x sada na písek, 
10x sada na písek 16 cm

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

5. 632181 Plážový 
 vozík „Hledá se Dory“

výška 59 cm, 7 dílů, 
skládá se z:
kyblíku, sítka lopatky, 
hrabiček, konvičky, 
formiček na písek 
a vozíku

4. 632180 Plážový vozík 
„Mimoni“
výška 59 cm, 7 dílů, skládá se z:
kyblíku, sítka lopatky, hrabiček, 
konvičky, formiček na písek a 
vozíku

3. 632182 Plážový vozík „Ledové 
království“
výška 59 cm, 7 dílů, skládá se z:
kyblíku, sítka lopatky, hrabiček, 
konvičky, formiček na písek a 
vozíku

8. 634136 Kolečko 
 „Ledové království“

cca 70 cm, se 6-ti dílnou 
sadou na písek, skládá se z: 
kyblíku, sítka, hrabiček, lopatky, 
konvičky a jedné formičky



2524 2524

1. 613707 Dětský surf 
 „Ledové království“

84 cm, s páskem

2. 613726 Dětský surf 
 „Mimoni“

84 cm, s páskem

3. 613797 Dětský surf 
 „Hledá se Dory“

84 cm, s páskem

6. 614285 Vodní pistole „ZOO“ 10 cm
6 modelů asort, display

5. 614279 Vodní 
pistole 13 cm
3 transparentní 
modely asort, 
display

4. 613706 Dětský surf „Beach“
84 cm, s páskem

5. 632181 Plážový 
 vozík „Hledá se Dory“

výška 59 cm, 7 dílů, 
skládá se z:
kyblíku, sítka lopatky, 
hrabiček, konvičky, 
formiček na písek 
a vozíku

7. 614258 Vodní pistole 
„Trick“ 29 cm
dvojí nastavení směru 
proudu, 2 barvy asort, 
blistr

9. 613212 Bublifuk 
 „Hledá se Dory“ 60 ml

včetně hry, display 36 ks

16. 613145 Bublifuk „Mimoni“ 
 60 ml včetně hry, display 36 ks

17. 613184 Bublifuk „Cars“ 60 ml 
včetně hry, display 36 ks

18. 613186 Bublifuk „Bubbles“ 
 60 ml včetně hry, display 36 ks

19. 613178 Bublifuk 300 ml 
včetně hry, display 12 ks

8. 613185 Bublifuk 
 „Bubbles“ 60 ml

včetně hry, display 36 ks  
 

11. 613155 Bublifuk 
 „Spiderman“ 60 ml

včetně hry, display 36 ks  
 

12. 613176 Bublifuk „Minnie“
 60 ml včetně hry, display 36 ks

13. 613128 Bublifuk 
 „Ledové království“, 60 ml

včetně hry, display 36 ks

14. 613177 Bublifuk 
 „Šmoulové“ 60 ml

včetně hry, display 36 ks

15. 613170 Bublifuk 
 „Hello Kitty“ 60 ml

včetně hry, display 36 ks 

10. 613214 Bublifuk 
 „Hodný dino“ 60 ml

včetně hry, display 36 ks
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1. 619329 Svítící brýle
obsahuje: 2 svítící tyčinky, 
1 spojku a 2 nožičky

2. 619303 Svítící tyčinka 15 cm 
s háčkem a provázkem, 
4 barvy asort, doba svícení 
6 hodin, 12 ks v display

3. 619335 Svítící náušnice
obsahuje: 4 svítící tyčinky 
a 4 háčky do uší

8. 619304 Svítící tyčinka 24,5 cm
4 barvy asort, svítí až 24 hodin, 
display 12 ks

9. 619316 Svítící  tyčinka 25 cm
tříbarevná, svítí až  6 hodin

10. 619310 Svítící náramky 20 cm
obsahuje: 15 náramků a 15 spojek, 
5 barev v tubě asort

7. 619322 Svítící maska 4 modely
Včetně 4 svítících tyčinek, 
24 ks v displeji

4. 619328 Svítící čelenka
obsahuje: 2 svítící uši

5. 619317 Svítící brčka 
 23 cm – bal. 6 ks

4 barvy asort

6. 619315 Svítící koktejlová 
 míchátka  21 cm – bal. 8 ks

4 barvy asort

12. 619330 Svítící rohy
obsahuje: 2 rohy, 1 gumový pásek 
a 1 spojku

13. 619321 Svítící tyčinka 15 cm – bal.4 ks
S háčkem a provázkem, 4 barvy asort, 
Doba svícení až 12 hodin

14. 619319 Svítící tyčinka 24,5 cm – bal. 4 ks
4 barvy asort, doba svícení až 12 hodin

11. 619325 Svítící vrtule
se 3 svítícími yčinkami
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9. 631151 Neoprenový 
volejbalový míč - velikost 5
2 barvy asort

10. 631125 Neoprenový 
fotbalový míč - velikost 5
2 barvy asort

11. 631150 Neoprenový plážový 
míč Ø 35 cm
2 barvy asort: oranžová/modrá 
a zelená/modrá

3. 613759 Velká sada na tenis/badminton
pro děti, skládající se z: 2 pálky 67 cm, 
1 tenisový míček 8,5 cm a 1 míček na 
badminton 7,5 cm

4. 613756 Sada na pétanque
8 koulí á 7,4 cm + 1 malá koule

6.  631116 Neoprenová hra 
 chytání míčku

2 pálky a 1 míček, pálka ø 17 cm, 
materiál: neopren 2 mm, 
barvy: modrá – zelená – bílá 
a růžová – oranžová – bílá, 
květinový design, každý 
set v síťce k zavěšení

7. 631114 Neoprenová sada 
na plážové hry
2 pálky 39 cm a 2 míčky, 
materiál: neopren 2 mm, 
barvy: modrá – zelená – bílá 
a růžová – oranžová – bílá, 
květinový design,
každý set v síťce k zavěšení

12. 631130 Neoprenové 
Frisbee Ø 23,5 cm

8. 631129 Neoprenový 
baseballový set
2 dílný: baseballová pálka 
a míč, materiál: 2 mm 
neoprenbarvy asort

17. 631163 Skákací míč 
Ø 45 cm 
4 modely asort:
kráva, pes, 
usměvavý obličej 
červený a modrý

1. 632351 Sekačka na trávu 71 cm
se startovacím zvukem

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

2. 613764 Plážový tenis + společenské hry
obsahuje: Člověče nezlob se, Dáma, Mlýn, 
Hadi a žebříky včetně hracích figurek, kostky 
a míčku, každá sada v síťce 

5.  631145 Neoprenový 
 míč Ø 16 cm 

2 barvy asort, květinový design

13. 631001 Míč „Supertele“
 Ø 23 cm

140 g, barvy asort

15. 631036 Míč „Mimoni“ 
 23 cm Ø

14. 631032 Míč „Ledové 
království“ Ø 23 cm

16. 631021 Míč „Hledá se Dory“ 
 Ø 23 cm
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6. 650133 Koloběžka ocel/hliník skládací
řídítka výškově stavitelná od 
72,5 cm do 83 cm, plocha pro 
chodidlo: 390 x 98 mm, 
kola 120 mm PVC, dárkové balení

3. 623502 Elektrická čtyřkolka „Runner“
rozměry: 60 x 43 x 43 cm, barva: červená,
vč. baterie (6V) a nabíječky, do 25 kg

4. 623503 El. čtyřkolka „Wild“
velikost vozidla: 70,5 x 43,7 x 48,9 cm, 
pojízdné dopředu a dozadu, bateriový provoz 
(baterie 6V - 1,3 Ah + 6V nabíječka), 
každý kus v barevném kartonu,
vhodné pro děti od 1,5 let

1. 623062 Šlapací traktor „ROLLY KID“ 
traktor s přívěsem modrý 140 x 43 x 51 cm, otevírací kryt motoru, 
klakson integrovaný do volantu, pogumované šlapky, 
vhodné pro děti od 2,5 let 

2. 623510 Elektrická tříkolka „Policie“
rozměry: 64 x 32 x 42 cm, 
vč. baterie (6V) a nabíječky, do 25 kg

5. 623504 Elektrická čtyřkolka „FORCE“
rozměry: 69,5 x 46,2 x 47,8 cm, barva: černá/zelená,
vč. baterie (6V) a nabíječky, do 25 kg, pojízdná vpřed i vzad

8. 625161 Stolek na písek nebo vodu
rozměry: 73,5 x 66 x 44 cm

NOVÉ

NOVÉ

7. 625149 Houpačka 3-místná
 rozměry: 115 x 57 x 44 cm



2928 29

1. 625174 Skluzavka „Dino“
115 x 91,5 x 68 cm, 
délka skluzu: 90 cm   

2. 625199 Klouzačka „Wavy Star“, 220 cm
rozměry: 220 x 35 x 13 cm
barva: zelená

 Klouzačka „Wavy Star“, 265 cm
rozměry: 235 x 35 x 13 cm
barva: červená

3. 625104 Klouzačka 
 „Fun Slide“ s přípojkou na vodu

rozměry: 230 x 120 x 140 cm

4. 625181 Dětský dům na hraní
rozměry: 130 x 111 x 115 cm

5. 625142 Dětský dům na hraní
rozměry: 130 x 110 x 115 cm

2. 623510 Elektrická tříkolka „Policie“
rozměry: 64 x 32 x 42 cm, 
vč. baterie (6V) a nabíječky, do 25 kg

8. 625195 Filtrační 
 písek Aquasil 25 kg

zrnitost 0,4 – 0,8 mm, 
sušený ohněm

7. 625196 Písek 
 do dětských 
 pískovišť 25 kg

zrnitost 0 – 2 mm
8. 625161 Stolek na písek nebo vodu

rozměry: 73,5 x 66 x 44 cm

6. 625160 Pískoviště „Motýl“ 
rozměry: 116 x 79 x 27 cm

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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2. 730912 Univerzální flexi koš 30 litrů
hranatý, 54 x 42 x 36 cm, dekor podzimní listí 
nebo dřevěná polena

1. 730911 Univerzální flexi koš 30 litrů
kulatý, 54 x 42 x 36 cm, dekor podzimní listí 
nebo dřevěná polena

3. 750337 Svíčka proti hmyzu Citronella 2 ks
Ø 8 cm, výška: 3,5 cm, v hliníkové misce

 750400 Svíčka proti hmyzu Citronella 3 ks
v hliníkové misce, ø 14,5 cm, výška 3,5 cm,
doba hoření cca 6 hodin, 180 g/ks

4. 750344 Svíčka proti hmyzu
 Citronella v barevném hliněném kalíšku

Ø 6 cm, výška 6 cm, 50 g vosku, 
display 24 ks

6.  Kovová konev
s kropítkem (šroubovací),
pozinkovaná s barevným nátěrem,
3 barvy asort: starorůžová, 
zelená, bílá
731805   5 L
731803 10 L

5. 731801 Kovová konev 2 L
pozinkovaná s barevným nátěrem

7. 730164 Plastová konev
barvy: zelená, antracitová, 
fialová asort

 730162   1,7 l bez kropítka
 730164   4,5 l s kropítkem
 730165 10,5 l s kropítkem

8. Plastová konev
s kropítkem, zelená
730180 2,5 l
730182 5 l
730184 10 l

11. Plastová popelnice
 hranatá, s kolečky

731702 120 l
731705 240 l, černá
731711 120 l, zelená
731712 240 l, zelená

10. Plastová 
 popelnice

kulatá
731700 50 l
731701 110 l

9. Plastová nádrž
 na dešťovou 
 vodu zelená

730800 200 l
730801 300 l
730802 500 l

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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1. 731301 Plastový květináč „E&K“
vnější strana antracit, 
vnitřní strana zelená/modrá/fialová asort

 731301  Ø 25 cm
 731302  Ø 30 cm
 731303  Ø 35 cm
 731304  Ø 40 cm
 731305  Ø 50 cm

2. Plastový květináč „E&K“
dekory: Old Letter, Pitagoras
barvy: antracit, béžová asort

 731798  Ø 30 cm
 731797  Ø 35 cm
 731796  Ø 40 cm

3. 731564 Plastový květináč s výpletem
s plastovou vložkou a kovovým rámem, display 36 dílů
2 modely v tmavě hnědé a černé barvě asort:
Květináč hranatý 28 x 28 cm, výška: 60 cm
Květináč kulatý Ø 28 cm, výška: 60 cm

4. 720426 Zahradní vak 120 litrů
45 x 26 cm z PP, jednostranně potažený, 
samostatně stojící

5. 720421 Zahradní vak 270 litrů
67 x 76 cm z PP, jednostranně potažený, 
samostatně stojící, na listí a zahradní odpad

6.  720463 Vozík - sedací a úložný
rozměry: 59 x 24 x 29 cm, s odnímatelnou 
sedací nebo klekací deskou. 
Široké možnosti využití, odolné počasí

NOVÉ

NOVÉ



Vedoucí prodeje 
NONFOOD pro ČR
Milan Hanák
Všechromy – centrála
Tel.: +420/323/610 507
Fax.: +420/323/610 584
Mobil: +420 602 674 049
e-mail: hanak@vog.cz

Regionální
vedoucí prodeje
Michal Skopal
sev. a již. Morava
Tel.:  +420/581/212 251 
Fax:  +420/581/212 251
Mobil: +420/608/223 337
e-mail:
michal.skopal@email.cz

Regionální
vedoucí prodeje    
Petr Dědina
Čechy
Tel.:  +420/387/319 245
Fax:  +420/387/319 245
Mobil: +420/602/130 619
e-mail:
petr.dedina@tiscali.cz

Key-Account-Manager SR:  
Miloš Pančík
Mobil: +421 948 128 005
Tel: +421 2 32 141 841 
Fax.: +421 2 32 141 843 
e-mail: 
milos.pancik@vog.sk

Obchodný zástupca
Jaroslav Melega
Mobil: +421 948 338 912
e-mail: melega@vog.sk

nabízí kvalitní výrobky
Se svojí skladovou kapacitou více než 85.000
paletových míst zaručuje VOG řádné dodávání do
obchodní sítě ve všech zemích, kde působí.

Všechromy 43
251 63 Strančice
Telefon - ústředna: +420/323/610 511
NONFOOD přímý: +420/323/610 510
Fax: +420/323/610 584
E-Mail: vog@vog.cz

- ve službách obchodu

s.r.o.

Rožňavská 12, SK-821 04 Bratislava 
Tel.: +421-2-32141841, Fax: +421-2-32141843
E-Mail: office@vog.sk 

s.r.o. 


