
www.unihobby.cz

České nápady pro domy, byty, zahrady

Akční nabídka platí od 1. 5. 2014 do 14. 5. 2014 anebo do vyčerpání zásob.

Rhododendron 
hybridum
kontejner: 4 l, 10 l
mix barev
velikost: 
30-40 cm, 60 - 80 cm

od 259.-
od 329.-

Orchidea
Phalaenopsis mini
Orchidea MIX
jednovýhonová 
květináč ø 6 cm, výška: 20 - 25 cm
květináč ø 12 cm, výška: 60 cm

od 119.-
od 169.-

supercena

Tyčka k orchideji
barva: čirá, zelenkavá, fialková
materiál: plast
35,-  29,-

Obal OLA
ø 13 cm
transparentní a matný
mix barev, materiál: plast
od 49,-  od 39,-

í ý
AGRO kapalné 
hnojivo pro orchideje 
balení: 0,25 l, 0,5 l
od 32,-  od 25,-

e

Sekačka 
Classic 4.64 SP-S Plus
pracovní šířka: 46 cm
pro travní plochy do: 1400 m2

funkce: 2 IN ONE function 
(sečení a sbírání)
pracovní výška: 25 - 70 mm
nastavení pracovní výšky: 
nezávislé/centrální, 7 poloh kol
motor: AL-KO Tech 135 OHV
(135 ccm, 2,0 kW, 2900 ot./ min)
pohon kol: jednorychlostní
tělo: ocelový plech
obsah sběrného koše: 65 l
ø kol vpředu/vzadu: 175/200 mm
kuličková ložiska
hmotnost: 35,6 kg 

7990.-

Strunová sekačka s pojezdem
šířka záběru: 30 cm
příkon: 550 W
nastavitelné madlo
teleskopická rukojeť
struna: 1,6 mm
funkce 3 v 1 - sekačka, vyžínač, 
zarovnávač okrajů trávníku
otočná hlava 
snadná a rychlá aretace do vozíku 

2499.-
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2 Akční nabídka platí od 1. 5. 2014 do 14. 5. 2014 anebo do vyčerpání zásob.

Nástěnné světlo
s pohyblivým čidlem
1x E27/60 W, IP23
materiál: plast
barva: černá
rozměry: 25 x 20 x 25 cm
Nástěnné světlo
1x E27/100 W, AL, IP23
materiál: sklo
barva: černý lak
rozměry: 25 x 25 x 43 cm
Venkovní světlo
1x E27/60 W
broušený nerez
IP 44
barva: zlatá patina
rozměry:  47 x 12 x 13 cm 

35 x 23 x 21 cm

od 399.-
od 529.-

Led reflektory
MCOB LED 10 W
s pohybovým čidlem MCOB 
LED 20 W

od 299.-
od 419.-

Stropní bodové 
svítidlo AIDA 
1x / 2x / 3x / 4x
E14 / 40 W
provedení: matný chrom

od 329.-
od 449.-

Malířské potřeby
set na malování
vlnitá lepenka
zakrývací fólie 

od 25.-
od 32.-

Skládací židle
výška: 22 cm
nostnost 150 kg
materiál: plast
rozměry: 19 x 22 x 22 cm

139.-
179.-

židle
cm

-

e

Malířská barva PROINTERIÉR COLOR
tónovaná matná tekutá interiérová
savé podklady musí být napenetrovány, výborná 
kryvost a stálost odstínů, vysoká paropropustnost
     a otěruvzdornost, obsah: 4 kg199.-

269.-

od 32.-od 32 -

Vinylové tapety
mix vzorů
rozměry: 10,05 x 0,53 m
Lepidlo
vydatnost: na 2-3 role
obsah: 100 g
49,-   35,-

od 259.-
od 349.-



3Akční nabídka platí od 1. 5. 2014 do 14. 5. 2014 anebo do vyčerpání zásob.

až 4, 8, 12 % sleva 
na každý nákup s věrnostní kartou
Sleva se nevztahuje na zboží v akci. Podmínky pro získání věrnostní karty na infolince.

Žehlicí prkno 
Toro Basic
paropropustná deska
odkládací plocha na žehličku
prkno je výškově nastavitelné
mix barev
nosnost: do 20 kg
rozměry: 120 x 38 cm

699.-
919.-

Obrazy
kvalitní plátno
rozměry: 
40 x 40 cm
50 x 70 cm
40 x 60 cm  
mix motivů

od 199.-
od 249.-

Stolní ventilátor 
Sencor SFE 2320WH
příkon: 30 W
2 rychlosti
ø lopatek: 23 cm
ochrana proti přehřátí
nastavitelný úhel sklonu
automatická horizontální 
rotace v úhlu 90° s možností 
vypnutí

339.-
399.-

Stolní ventilátor 
Sencor SFE 3020WH
příkon: 40 W 
3 rychlosti
ø lopatek: 30 cm
ochrana proti přehřátí
nastavitelný úhel sklonu
automatická horizontální 
rotace v úhlu 90° 
s možností vypnutí

399.-
499.-

0WH
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Stojanový ventilátor
Sencor SFN 4044WH
příkon: 50 W
3 rychlosti
ø lopatek: 40 cm
ochrana proti přehřátí
nastavitelný úhel sklonu
automatická horizontální 
rotace v úhlu 90° 
s možností vypnutí

559.-
699.-

Kryty kol
materiál: plast

od 75.-
od 89.-

rozměry cena

13“ 75,-

14“ 79,-

15“ 95,-

16“ 99,-

014 do 14. 5. 2014 anebo do vyčerpání zásob

tická horizontální 
rotace v úhlu 90° 
s možností vypnutí

Prostředky 
k mytí auta KENCO 
nejvyšší kvality 
mycí houba a utěrka
čistící a leštící sada
mycí a leštící rukavice
kůže na mytí pravá  
a syntetická

od 29.-
od 39.-

Polštář s potiskem
materiál: viskóza
rozměry: 45 x 45 cm
mix vzorů129.-

179.- Záclona
výška: 120 cm
materiál: 
100 % polyester
barva: bílá

35.-
45.-

Garnýže
ø 28 mm
komplet včetně 
příslušenství
barevné provedení: 
ořech, borovice, 
přírodní, bílá
rozměry: 120, 160, 
200 a 240 cm

od 99.-
od 149.-

Rozkládací sušák 
na prádlo
stabilní
barva: bílá, modrá
rozměry: 180 x 54 x 86 cm

179.-
239.-

Mimo market ve 
Valašském Meziříčí.

Koš na prádlo
z kvalitního plastu
praktická a pevná ucha 
barevné provedení: zelená, 
fialová, modrá
objem: 25 l
rozměry: 55 x 40 x 23cm

Kolíčky 
od 14,-  od 9,-

od 119.-
od 149.-
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Dvoukotoučová bruska Asist
příkon: 150 W, ø kotouče: 150 mm
otáčky: 2840 / min.
rozměry kotoučů: 150 x 16 x 12 mm
zrnitost kotoučů: 36/60, clona na ochranu očí, 
     lapače jisker, vhodná pro domácí a hobby použití

599.-
759.-

Úhlová bruska 
MAKITA GA5030
příkon: 720 W
ø kotouče: 125 mm
otáčky: 11000 / min
hmotnost: 1,8 kg
kompaktní a výkonná 
jednoruční bruska

1490.-
1590.-

Horkovzdušná 
pistole Asist
příkon: 1500 W
2 stupně výkonu: 
I. 1000 W / Il. 1500 W
teplota vzduchu: 
I. 375°C, Il. 495°C
proud vzduchu: 
I. 280 l /min, Il. 480 l /min
snadná práce při tvarování 
plastů a odstranění nátěrů

349.-
449.-

Přímočará pila Asist
příkon: 350 W
počet kmitů: 3000 / min 
max. hloubka řezu: 
dřevo 55 mm
ocel 6 mm
nastavitelný úhel řezu:
+/- 45°

399.-
459.-

Úhlová bruska 
MAKITA 9050R
příkon: 2000 W
ø kotouče: 230 mm
otáčky: 6600 / min
hmotnost: 4,8 kg
omezení rozběhového proudu

3290.-
3490.-

Kufr s nářadím
59 dílů

799.-
999.-

Kotoučová pila Black & Decker KS1400L
příkon: 1400 W, otáčky: 5000 / min
hloubka řezu max. 65 mm
hmotnost: 6,5 kg
      laserový paprsek pro přesnou dráhu řezu2499.-

2990.-

Kladivo kombinované Black & Decker 
KD1250K
příkon: 1250 W, energie úderů: 3,5 J
otáčky: 0-850 / min, upínání: SDS+
umožňuje vrtání a lehké sekání 
     dodáváno v plastovém kufru

2999.-
3499.- Trubka 

HOT FIBRE SDR 7,4 
Pn16
pro rozvody topení  
a vody

od 129.-
od 179.-

HOT FIBRE SDR 7,4 Pn16 - vhodné pro rodinné domy
Trubky HOT FIBRE jsou vyrobené z nově vyvinutého patentovaného materiálu Beta - PPR . Díky tomu je struktura pevnější, snese vyšší tlak a vydrží vysoké teploty vody - až 
95°C. Zároveň nedochází k difuzi kyslíku do potrubí a tudíž se topný systém nezavzdušňuje. Kombinací skelných vláken a Beta - PPR ve třetí vrstvě potrubí se docílilo snížení 
teplotní roztažnosti na úroveň měděného potrubí.

1. vrstva zachovává jednotu barvy celého systému PPR
2. Beta - PPR
3. Beta - PPR + skelná vlákna
4. Beta - PPR

POUŽITÍ
-  rozvody teplovodního 

vytápění včetně 
podlahového

-  připojení solárních 
kolektorů

- připojení bojlerů
-  připojení tepelných 

čerpadel vzduch-voda

- zlomek pořizovací ceny ve srovnání s měděným potrubím
-  snadná instalace, montáž zvládne i kutil (stejný postup jako u PPR plastových vodovodních 

trubek, k práci stačí svářečka a nůžky na střihání trubek)
- proti měděným pájeným spojům 100% pevnost a trvanlivost spojů
- trubky nevyžadují speciální zpracování jako plastové trubky s hliníkovou vložkou
-  proti původním trubkám je snížená tloušťka stěny, tím se zvýšil průtok množství vody 

a zároveň se snížila hmotnost trubky
- trubky se nezanáší, tudíž nedochází ke zmenšení vnitřního průměru trubek
- vysoká životnost

Průměr 
(mm)

Tloušťka 
(mm)

Délka 
(m)

Cena 
(Kč)

20 2,8 2,5 129,-

25 3,5 2,5 199,-

32 4,4 2,5 299,-

40 5,5 2,5 449,-

KUTILOVÉ POZOR NOVINKA!
NYNÍ ZVLÁDNETE TOPENÍ 

SVÉPOMOCÍ
Nová generace trubek pro 
rozvody topení HOT FIBRE

ý y j ý

1 2 3 4

Kladivo kombinované Black & Decker3499 -499 -



5Akční nabídka platí od 1. 5. 2014 do 14. 5. 2014 anebo do vyčerpání zásob.

až 4, 8, 12 % sleva 
na každý nákup s věrnostní kartou
Sleva se nevztahuje na zboží v akci. Podmínky pro získání věrnostní karty na infolince.

Stavební nádoby

od 25.-
od 37.-

Stavební nádoby objem (l)

vědro s nálevkou 5, 12, 20

vědro pozinkované 12, 15

maltovník kulatý 40, 65, 90

maltovník hranatý 40, 60, 90

Prohazovačka
Hliníková lopata
Lopata srdcová
Krumpáč

od 129.-
od 159.-

Weber
betonový potěr
k vytváření 
podlahových vrstev
pevnost v tlaku: 
30 MPa
balení: 25 kg

69.-
79.-

Weber
jádrová omítka 
MONO
vhodná jako podklad 
pro jemné 
a minerální omítky
balení: 25 kg

75.-
89.-

Weber 
balkónový potěr
k vytváření vrstev 
s aplikační tloušťkou 
1 až 10 cm
zrnitost: 4,0 mm
balení: 25 kg

129.-
159.-

Cemix 
Štuk vnější jemný
tradiční jemné povrchové 
úpravy jádrových 
podkladních omítek
zrnitost: 0,4 m
balení: 30 kg

95.-
99.-

Cemix Zdící malta
zdění obvodových, nosných 
i výplňových zdí a příček 
z klasických materiálů
pevnost v tlaku: 5 MPa
zrnitost: 4,0 mm
balení: 25 kg

49.-
55.-

Cemix Beton klasik
mrazuvzdorný
vhodný pro běžné 
betonářské práce
zrnitost: 4,0 mm
balení: 40 kg

119.-
129.-

Armovací perlinka
DEBETEX 145 g/m2

plošné vyztužování fasádního 
zateplovací systému
výroba dokončovacích prvků 
- rohovníků
vyztužování vnitřních 
a vnějších omítek
balení: 50 bm

od 799.-
od 949.-

Stavební kolečko
objem: 
60 l - černá korba
80 l - pozinkovaná korba

od 799.-
od 1090.-

Stavební kolečko
objem: 
60 l - černá korba
80 l pozinkovaná korba

od 

od 1090.-od 1090.-

Zakrývací plachta
kovová oka
rozměry m (šxd): 
Standard:
2x3, 4x5, 8x12
Profi:
4x5, 5x10, 8x12
zatížení: Standart/Profi
60/135 g / m2

od 55.-
od 69.-

Žebřík hliníkový
nosnost: 150 kg
počet příček: 
3x7, 3x9, 3x10, 3x11

od 1490.-
od 1790.-

Pracovní deska
různé dekory
rozměry (mm):
38 x 600 x 2050
do vyprodání zásob

499.-
599.-

T-REX POWER
montážní lepidlo
balení: 290 ml
T-REX CRYSTAL
montážní lepidlo a tmel 
v jednom
balení: 290 ml

od 149.-
od 169.-



6 Akční nabídka platí od 1. 5. 2014 do 14. 5. 2014 anebo do vyčerpání zásob.

BONDEX MATT 
syntetická tenkovrstvá lazura
zabraňuje vyblednutí nátěru
proniká hluboko do dřeva
vhodný i pro tvrdé a exotické 
dřeviny
snadno se aplikuje a vytváří 
hedvábně matný vzhled
použití: na všechny druhy 
dřeva
obsah: 0,75 l

229.-
299.-

BONDEX Decking OIL
vhodný i pro tvrdé  
a exotické dřeviny
použití: na všechny  
druhy dřeva
obsah: 2,5 l

749.-
959.-

99999999.-99 -

Podlaha k chatce 
BPP02 Aktion

1690.-
Přístřešek na auto 
G77Econo
plocha: 15 m2

zatížení střechy: 80 kg / m2

rozměry: 267 x 382 cm
krytina: plastová vlnovka je 
součástí balení

6990.-
Chatka na nářadí 
BPP02 Aktion
tloušťka stěny: 18 mm
plocha: 3,3 m2

zatížení střechy: 80 kg / m2

rozměry: 186 x 186 cm
krytina: lepenka je součástí balení
chatka je bez podlahy

10990.-
Zahradní chatka 
B1 Aktion
tloušťka stěny: 21 mm
plocha: 5,04 m2

zatížení střechy: 80 kg / m2

rozměry: 280 x 180 cm
krytina: lepenka je součástí balení
chatka je s podlahou

23490.-

Bazén Orlando 
3,66 x 0,91 m
rodinný nadzemní bazén 
objem: 8 m3

konstrukce z kvalitního 
ocelového plechu 
a antikorozní úpravy
vybavení: bazénová folie, 
schůdky, skimmer, hadice

5790.-
5990.-

Mříž na 
popínavé rostliny 

Lattice
rozměry: 90 x 180 cm

629.-
799.-

TIP: Plachta krycí kruh  

ø 3,66 m, vhodná pro bazény Orlando 

899,-  849,-

rozměry: 90 x 180 cm

Podložka pod bazén 
Tampa
ochrana bazénu před plísní, 
prorůstáním trávy a jeho 
protržením 
vhodná pro všechny 
typy nadzemních bazénů 
i zahradních jezírek
prodloužení životnosti bazénů
ø 3,05, 3,66 a 4,57 m

od 399.-
od 449.-

+ 0,75 l 
dárek

ZDARMA+

Lazura syntetická
tenkovrstvá
zvýrazňuje strukturu dřeva
výtváří hedvábně matný vzhled
obsah: 2,5 l

619.-
729.-

Pro market ve Valašském Meziříčí 
na zákaznickou objednávku. 

Pro market ve Valašském Meziříčí 
na zákaznickou objednávku. 

Pro market ve Valašském Meziříčí 
na zákaznickou objednávku. 

Malířské potřeby
3-dílný lazurovací set štětců
lazurovací váleček 10 cm 
s držákem a vaničkou
plochý lazurovací štětec 

od 17.-
od 29.-

Ohraničení záhonu
rozměry: 
5-6 x 20 x 150 cm
5-6 x 20 x 250 cm
5-6 x 30 x 250 cm

od 75.-
od 95.-

Palisáda se špicí
materiál: borovice
rozměry: 
6 x 30 cm
6 x 75 cm
6 x 150 cm
6 x 200 cm

od 11.-
od 15.-

TIP: Plachta krycí

ø 3,66 m, vhodná pro 

bazény Tampa

449,-  399,-

Bazén Tampa 3,66 x 0,91 m
bez filtrace - připaven vstup pro připojení 
kartušové nebo pískové filtrace, nadzemní 
bazén s nafukovacím horním límcem, do objemu 
6,7 m3 nadstandardní tloušťka stěn
z trojvrstvého PVC pro extra pevnost  
   s kartušovou filtrací   3190,-   2290,-

od 1790.-

od 2290.-

449,-  39939 ,-,44
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až 4, 8, 12 % sleva 
na každý nákup s věrnostní kartou
Sleva se nevztahuje na zboží v akci. Podmínky pro získání věrnostní karty na infolince.

Schůdky na bazén 
Tampa 0,91 m
kovová konstrukce
plastové stupně
pro snadný vstup do bazénu
nosnost: 90 kg

999.-
1190.-

Vysavač Star Vac 
univerzální pro všechny typy bazénů
kompletní set pro vysávání nečistot ze dna bazénů

799.-
899.-99 y- Vysavač Star Vac -

Gril Bonesco SC
na dřevené uhlí s bočními 
madly
grilovací plocha: 1450 cm²
grilovací rošt: chrom
víko s háčkem pro zavěšení
popelník pro popel z uhlí
dvě kolečka pro snadnou 
manipulaci
předehřívací komora, doba 
pro nahřátí uhlí 25 minut  
(1 kg dřevěného uhlí)
hmotnost: 14,1 kg
rozměry:
grilovací plochy: 51 x 31 cm
sestaveného grilu:  
77 x 52 x 109 cm 

2790.-
2990.-

Zahradní betonový  
gril Exklusiv
součástí udírna a spodní 
topeniště, zakrývací plech 
a grilovací jehla
plochý rošt
mrazuvzdorný
rozměry: 210 x 110 x 60 cm

10990.-
11990.-

Zahradní betonový gril 
Remus
součástí litinový rošt, grilovací 
rošt, grilovací jehla a krycí plech
mrazuvzdorný 
rozměry: 220 x 110 x 60 cm

8490.-
9990.-

Zahradní krb Siesta
součástí nerezový grilovací 
rošt, dřevěná madla
betonová střecha
hmotnost: 508 kg
barva: hnědá
grilovací plocha: 53 x 38 cm
rozměry: 185 x 110 x 73 cm

7990.-
8990.-

Gril Ball
s pojezdem a poklicí
materiál: ocel 
ø 40 cm
výška: 57 cm

519.-
599.-

m

m

e

b
t

mi

m²

ení

ba 
t

 cm

Lávový gril Expert Plus
se dvěma plochými hořáky  
z aluminizované oceli
lze pohodlně regulovat 
teplotu
vyklápěcí rošt pro pozvolné 
grilování nebo ohřívání
dva postranní sklopné stolky
piezo zapalování
příkon hořáků: 7 kW
grilovací plocha: 1500 cm²
hmotnost: 16 kg
rozměry: 110 x 50 x 11 cm

3499.-

G
s
m
ø
v

55

ril Expert Plus
plochými hořáky
vané oceli

ně regulovat 

ošt pro pozvolné 
ebo ohřívání
nní sklopné stolky
ování

áků: 7 kW
ocha: 1500 cm²
16 kg
10 x 50 x 11 cm

TIP: Náplň písková 25 kg

299,-  199,-

Pro market ve Valašském Meziříčí 
na zákaznickou objednávku. 

Pro market ve Valašském Meziříčí 
na zákaznickou objednávku. 

Pro market ve Valašském Meziříčí 
na zákaznickou objednávku. 

Grilovací příslušenství
špejle 20 cm
rošt na rybu
čistící kartáč 3 v 1
sada nářadí 3 díly
bateriový grilovací motorek
grilovací tácky ALU

od 11.-
od 13.-3.-3

Párty příslušenství
jednorázové: lžičky, lžíce, 
nože, vidličky, kelímky, misky, 
talíře, tácky

od 9.-
od 12.-

Písková filtrace ProStar 4
univerzální pro všechny typy nadzemních bazénů 
do objemu 20 m3 vody, výkon 4 m3 / h, 
šesticestný ventil, hrubý předfiltr
   Písková filtrace ProStar 6  4290,-  3890,-3590.-

3999.-

Tekutý 
podpalovač
balení: 1 l

Grilovací uhlí  
a brikety 
hmotnost: 2,5 kg

59.-
79.-



www.unihobby.czAkční nabídka platí od 1. 5. 2014 do 14. 5. 2014 anebo do vyčerpání zásob.
Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

Adresář prodejen:

UNI HOBBY BRNO – KOMÍN, PO - NE 8.00 - 20.00, Bystrcká 38, tel.: 546 422 311

UNI HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE, PO - NE 8.00 - 20.00, Pražská 2540, tel.: 387 750 101

UNI HOBBY HODONÍN, PO - NE 8.00 - 20.00, Velkomoravská 22/4100, tel.: 518 399 111

UNI HOBBY JIHLAVA, PO - NE 8.00 - 20.00, Vrchlického 591/63, tel.: 567 112 510

UNI HOBBY PARDUBICE, PO - NE 8.00 - 20.00, Kapitána Bartoše 2777, tel.: 466 741 111

UNI HOBBY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PO - NE 8.00 - 20.00, Masarykova 878, tel.: 571 757 222

UNI HOBBY ZLÍN, PO - NE 8.00 - 20.00, třída Tomáše Bati 399, tel.: 577 114 110

Přířez dřevaMíchání barevOlepování hranRámováníZpětný odběr

Rozvoz zboží Zboží 
na objednávku

Pomoc při 
naložení zboží

Přívěsný vozík Finanční 
služby

Market Valašské Meziříčí neposkytuje službu rámování, přívěsný vozík a šití. Market Jihlava neposkytuje službu rámování.

NAKUPUJTE 

NA NÍZKÉ 

SPLÁTKY
Šití na zakázku

Begonia 
semperflorens
květináč ø 9 cm
výška: 15 cm

13.-
15.-

Fuchsia hybrida
květináč ø 10 cm
výška: 25 cm

35.-
39.-

Dipladenia 
květináč: ø 10,5, 14, 17 cm
výška: 25, 40, 50 cm

od 89.-
od 119.-

výška: 25 cmý

Ponorné čerpadlo 
HECHT 3410
příkon: 400 W 
max. výtlak: 5 m
max. průtok: 
7500 l / hod.
10 m přívodní 
pogumovaný kabel
vhodné na znečištěnou 
vodu

799.-
Ponorné čerpadlo 
HECHT 3750
příkon: 750 W 
max. výtlak: 8 m 
max. průtok: 
13000 l / hod.
10 m přívodní 
pogumovaný kabel
vhodné na znečištěnou 
vodu

999.-
Hadicové spojky  
a nástavce QUICK-
CLICK SYSTÉM
rychlospojka 1/2 a 3/4
rychlospojka aqua-stop 
1/2 a 3/4
opravná spojka 
1/2 a 5/8 - 3/4
dvojcestná a trojcestná 
spojka
postřikovací tryska
kohoutový nástavec: 
1/2, 3/4 a 1
spojka na vodovodní 
kohoutek 1/2 - 3/4
2- kohoutkový nástavec

od 29.-

Nerium Oleander 
květináč ø 18 cm
výška: 40 - 60 cm

Tricolor
květináč ø 19 cm
výška: 50 - 65 cm

od 169.-
od 209.-

Kristalon pro 
balkonové květiny
balení: 20 x 10 g     

Muškát
balení: 0,5 kg
unikátní složení  
s aktivátorem kvetení
aplikace zálivkou i postřikem 
cca 1 x 14 dní

od 59.-
od 75.-

AGRO substrát pro 
pelargonie a balkonové 
květiny  
s aktivním humusem
obsahuje hnojivo Vitality 
Komplex a Kristalon na  
6 týdnů
balení: 10, 20 a 50 l

od 25.-
od 32.-

Ratanový květináč
ø 14, 19, 24 a 29 cm
mix barev 
materiál: plast

od 55.-
od 65.-

Impatiens New 
Guinea
květináč ø 11 cm 
výška: 20 cm

39.-
42.-

v

33

v

s

Margarita
Chrysanthemum 
frutescent
barva: bílá

Margarita
květináč ø 14 cm 
mix barev

od 109.-
od 129.-
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