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Snížené dotované
ceny během výstavy

výstava
Prodejní Zahrada | Dílna

Grily | Bazény

Zahradní nábytek

Benzínová sekačka  
Riwall RPM 4120 P

2.780,- původní cena

3.090,-
ušetříte

310,-

Bez pojezdu, výkon 2,0 kW, 
záběr 41 cm, koš 40 l, 
podvozek plast, sběr, 
mulčování, zadní výhoz.

Benzínová sekačka  
Riwall RPM 4220

3.680,- původní cena

3.990,-
ušetříte

310,-

Bez pojezdu, výkon 2,0 kW, 
záběr 42 cm, koš 40l, 
podvozek ocel, sběr, 
mulčování, zadní výhoz.

Benzínová sekačka  
Vega 424 SDX

4.890,- původní cena

5.090,-
ušetříte

700,-

Benzínová sekačka  
Vega 46 HWXV

5.890,- původní cena

6.190,-
ušetříte

900,-

S pojezdem, výkon 3,4 kW,  
záběr 46 cm, koš 70 l, 
podvozek ocel, sběr, 
mulčování, zadní výhoz, 
boční výhoz, pojezd,  
regulace otáček motoru.

Benzínová sekačka  
Vega 485 SXH

6.570,- původní cena

6.890,-
ušetříte

900,-

S pojezdem, výkon 3,4 kW, 
záběr 46 cm, koš 70 l, 
podvozek ocel, sběr, 
mulčování, zadní výhoz, 
boční výhoz, pojezd,  
regulace otáček motoru.

Benzínová sekačka  
Vega 485 SXHE

7.890,- původní cena

8.290,-
ušetříte

900,-

S pojezdem, výkon 3,4 kW, 
záběr 46 cm, koš 70 l, 
podvozek ocel, sběr, 
mulčování, zadní výhoz, 
boční výhoz, pojezd,  
regulace otáček motoru  
a elektrostartem.

Benzínová sekačka  
Weibang 536 SB VDOV

13.665,- původní cena

14.190,-
ušetříte

1.200,-

Travní traktor  
Minirider Vega V 12577

Travní traktor  
MTD RE 130 H

Travní traktor  
MTD RE 125 M

Výkon 6,3 kW, záběr 92 cm, koš 240 l, podvozek ocel, 
motor Briggs a Stratton, 1 válec, hydrostat převodovka, 
sběr, mulčování, zadní výhoz, závěs na připojení vozíku.

Výkon 8,2 kW, záběr 92 cm, koš 240 l, podvozek ocel,
motor MTD, 1 válec, Transmatic převodovka, sběr, 
mulčování, zadní výhoz, závěs na připojení vozíku.

36.790,- 46.890,-38.890 ,- původní cena

49.990,-
původní cena

41.990,-
ušetříte

3.100,-
ušetříte

3.100,-
původní cena

39.990,-
ušetříte

3.110,-

Travní traktor  
Minirider Cub Cadet CC 114 TA

38.890,- původní cena

41.990,-
ušetříte

3.100,-

Výkon 8,5 kW, záběr 76 cm, koš 200 l, podvozek ocel,  
motor CUB CADET, sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz.

Benzínová řetězová pila 
Riwall RPCS 4540

Výkon 1,8 kW, lišta 40 cm, řetěz 0,325“, hmotnost 6,7 kg

2.790,- původní cena

2.990,-
ušetříte

380,-

Benzínová řetězová pila  
Riwall RPCS 2530 

Benzínová řetězová pila 
GTM GTC 56 - karburátor Walbro

Výkon 2,35 kW, lišta 45,5 cm, řetěz 0,325“,
hmotnost 5,2 kg.

2.290,- 4.490,-původní cena

2.490,-
původní cena

4.990,-
ušetříte

380,-
ušetříte

680,-

Zdarma olej a štít !

Benzínová řetězová pila
GTM GTC 45 - karburátor Walbro

Výkon 1,8 kW, lišta 40,5 cm, řetěz 0,325“, 
hmotnost 5,6 kg.

3.540,- původní cena

4.290,-
ušetříte

930,-

Zdarma olej a štít !

Benzínový hřídelový křovinořez 
VeGA C33

Benzínový hřídelový křovinořez
GTM GTBC 33M

Benz. profi hřídelový křovinořez
VeGA BC430 PRO

Výkon 1,5 PS, záběr struny 43 cm, záběr nože 25,5 cm, 
hmotnost 6,9 kg.

Výkon 1,2 PS, záběr struny 41,5 cm, záběr nože 25,5 cm, 
hmotnost 7,5 kg.

Výkon 1,8 PS, záběr struny 43 cm, záběr nože 25,5 cm, 
hmotnost 7,8 kg.

2.790,- 3.890,-původní cena

2.990,-
původní cena

4.190,-
ušetříte

380,-
ušetříte

580,-

Zdarma olej a štít!

3.340,- původní cena

3.590,-
ušetříte

380,-

Zdarma olej a štít! Zdarma olej a štít!

Benzínový hřídelový křovinořez
Riwall RPB 430

Výkon 1,7 PS, záběr struny 41,5 cm, záběr nože 25,5 cm, 
hmotnost 7,8 kg.

3.250,- původní cena

3.490,-
ušetříte

420,-

Zdarma olej a štít!

Vyvětvovací  pila, výkon 0,9 kW, lišta 30 cm, řetěz 3,8“, 
hmotnost 3,85 kg. 

Výkon 9,3 kW, záběr 77 cm, koš 200 l, motor Briggs a Stratton, 
sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz, zadní závěs .

+ DÁREK

+ DÁREK

+ DÁREK + DÁREK

+ DÁREK

Zdarma olej !Zdarma olej !

S pojezdem, motor Briggs 
a Stratton OHV, výkon 4 
kW, záběr 53 cm, koš 70 
l, podvozek ocel, sběr, 
mulčování, zadní výhoz, 
boční výhoz, pojezd, 
regulace otáček motoru 
a 4rychlostní variátorová 
převodovka.

Zdarma olej a štít !Zdarma olej a štít !

Benzínová sekačka  
Weibang 536 SKLV

11.630,- původní cena

11.990,-
ušetříte

1.100,-

+ DÁREK

S pojezdem, motor Kohler, 
výkon 4 kW, záběr 53 cm, 
koš 70 l, podvozek ocel, 
sběr, mulčování, zadní 
výhoz, boční výhoz, pojezd, 
regulace otáček motoru 
a 4rychlostní variátorová 
převodovka.

S pojezdem, výkon 3,0 kW, 
záběr 41 cm, koš 55 l, 
podvozek ocel, sběr, 
mulčování, zadní výhoz, 
boční výhoz.



Zahradní lehátko  
VeGAS Black-AL

Polohovací skládací lehátko, hliníkové profily s komaxitovou 
úpravou, čalounění textilie. Možnost dokoupení masivního 
podsedáku za 579,-.

1.690,- původní cena

1.890,-
ušetříte

200,-

Zahradní houpačka  
Vegas

Třímístná houpačka, ocelové trubky, komaxitová barva, 
čalounění textilie. Možnost dokoupení masivního 
podsedáku za 872,-.  

2.790,- původní cena

2.990,-
ušetříte

200,-

Zahradní houpačka  
Barcelona

3.720,- původní cena

3.990,-
ušetříte

520,-

Zdarma soudek 5l Gambrinus !

Třímístná houpačka, ocelové trubky, komaxitová barva, 
čalounění textilie. Masivní čalouněný podsedák. Lůžková 
úprava.

Zahradní houpačka  
Philadelphia

Luxusní třímístná houpačka, ocelové trubky 50 mm, 
komaxitová barva, čalounění textilie. Masivní čalouněný 
podsedák. Lůžková úprava.  

8.220,- původní cena

8.890,-
ušetříte

920,-

Zdarma soudek 5l Gambrinus !

Stolová sestava  
Vegas NICOLA 4

Stolová sestava, hliníkovo ocelové profily, 4 skládací židle, 
stolová deska z tvrzeného skla, skládací stůl.

3.820,- původní cena

4.150,-
ušetříte

330,-

Stolová sestava Patricia 4 
(nabízíme i variantu pro 6 osob)

Stolová sestava, hliníkovo ocelové profily, komaxitová 
barva, tvrzené sklo.

3.990,- původní cena

4.290,-
ušetříte

300,-

Stolová sestava  
Vegas Celery 6-AL

Stolová sestava, hliníkovo ocelové profily, 6 židlí, stolová 
deska z tvrzeného skla.

5.890,- původní cena

6.490,-
ušetříte

600,-

Stolová sestava  
PRAGA 6

Luxusní stolová sestava, hliníkovo ocelové profily, 
6 židlí, stolová deska z tvrzeného skla + součástí masivní 
podsedáky.

6.890 ,- původní cena

7.490,-
ušetříte

600,-

Stolová sestava Vegas 6-AL 
(nabízíme i variantu pro 4 osoby)

Luxusní stolová sestava,
hliníkovo ocelové profily,

polohovatelná skládací
křesílka, stolová deska  

z tvrzeného skla.

6.320,- původní cena

8.990,-
ušetříte

670,-

Vegas Balcony set  
odolná sestava

Luxusní balkonový set z akáciového dřeva. 
1 stůl + 2 skládací židle.  

1.790,- do vyprodání zásob!

Stolová sestava  
Monroe Set 4

Luxusní masivná stolová sestava, 4 křesla + 1 stůl, 
exotické dřevo Meranti.

5.490,- původní cena

5.990,-
ušetříte

 850,-

Zdarma teakový olej na ošetření povrchu ! Zdarma teakový olej na ošetření povrchu !

Stolová sestava  
Monroe Set 6

Luxusní masivná stolová sestava, 6 křesel + 1 stůl,  
exotické dřevo Meranti.

6.740,- původní cena

7.190,-
ušetříte

800,-

Zdarma teakový olej na ošetření povrchu !

Stolová sestava  
Meranti Victoria Set 6

Infrasauna Healthland  
Standard 2002

Stolová sestava Vegas Set 4 
(k dodání i v provedení pro 6 osob za 5.790,-)

Luxusní masivní stolová sestava, 6 křesel + 1 stůl, exotické 
dřevo Meranti.

Luxusní infrasauna 
pro 2 osoby s keramickými 
topidly, ionizátor, rádio,  
3 roky záruka, výkon 1800 W
+ 355 W podlahové topení.

Masivní skládací stolová sestava, 4 křesla + 1 stůl, exotické 
dřevo Meranti.

8.490 ,- 18.560,-4.640 ,- původní cena

9.190,-
původní cena

21.990,-
původní cena

4.990,-
ušetříte

1.050,-
ušetříte

3.430,-
ušetříte

650,-

Zdarma teakový olej na ošetření povrchu ! Zdarma koupelnová sada a prostředek na ošetření.Zdarma teakový olej na ošetření povrchu !

Zahradní houpačka  
Meranti Lux Black

7.156,- původní cena

7.990,-
ušetříte

1.084,-

Zdarm soudek 5l Gambrinus!

Luxusní třímístná houpačka, tropické dřevo meranti 
čalounění textilie, masivní čalouněný podsedák.

Elektrický gril - balkonové 
grilování Weber Q 1400

Gril na dřevěné uhlí a brikety
Weber One-Touch Original 47 

Gril na dřevěné uhlí a brikety
Weber Master-Touch GBS 57 

7.590,- 3.890,- 7.490,-původní cena

8.840,-
původní cena

7.890,-
ušetříte

1.750,-
ušetříte

900,-

Zdarma digitální teploměr na maso !

Nejluxusnější balkonové grilování, vhodný i na terasy, 
záruka 5 let, grilovací plocha 43x32 cm.

původní cena

3.990,-
ušetříte

600,-

Zdarma digitální teploměr na maso !

Plynový gril Campingaz 2 series
Compact LX INT

5.219,- původní cena

6.379,-
ušetříte

1.160,-

Zdarma digitální teploměr na maso !

Gril na dřevěné uhlí a brikety
Weber GO-Anywhere

Obdélníkový gril, porcelánový smalt, záruka až 10 let, 
snadné řízení teploty, pro rybáře, zahrádkáře, kempaře.

2.390,- původní cena

2.863,-
ušetříte

973,-

Zdarma digitální teploměr na maso !

Plynový gril Campingaz 
RBS Ardento Super

8.099,- původní cena

9.899,-
ušetříte

1.800,-

Zdarma digitální teploměr na maso !

Plynový gril Campingaz 
Genesco 3 Woody L

7.694,- původní cena

8.999,-
ušetříte

1.305,-

Zdarma digitální teploměr na maso !

Kotlový gril, porcelánový smalt, záruka až 10 let, 
znáte z pořadu
Šéf na grilu.

Lávový gril Campingaz
Expert Super

3.990,- původní cena

4.949,-
ušetříte

956,-

Kotlový gril, porcelánový smalt, záruka až 10 let, snadné 
řízení teploty.

Zdarma digitální teploměr na maso !

Gril s dřevěným podvozkem 
a třemi litinovými hořáky, 
piezo zapalování, 
teploměr ve víku.

ojedinělá technologie umístění dvou 
keramických hořáků po bocích 
vany a keramických briket, piezo 
zapalování, teploměr ve víku.

Zdarma digitální teploměr na maso !

Gril se dvěma plochými 
nerezovými hořáky, 
2 sklopné stolky, 
piezo zapalování .

Gril se dvěma koly, 
sklopný stolek, 
piezo zapalování, 
teploměr ve víku.

Lůžková                                    
úprava

www.penzo-zahrada.cz



Elektrická sekačka FZR 2004-E

Elektrická pila FZP 2001-E

Elektrický zahradní vysavač 
FZF 2001-E

Elektrická sekačka FZR 2003-E

Elektrická pila Oregon 
FZP 2002-E

Elektrický drtič větví FZD 2001-E

Elektrická strunová sekačka 
FZS 2002-E

Elektrické nůžky na plot 
FZN 2001-E

Teleskopické žebříky 
FZZ 4001, FZZ 4002

Elektrický vertikutátor 
FZV 2001-E

Elektrické nůžky na plot 
FZN 2002-E

Kalové čerpadlo FVC 2003-EK

Výkon 1200 W, 
záběr 32 cm,
koš 30 l,
nastavitelná výška 
sečení.

Výkon 2 200 W, lišta Fieldmann 40 cm, řetěz Fieldmann.

Výkon 1000 W, 
záběr 32 cm, 
koš 35 l, 
nastavitelná výška 
sečení .

Výkon 2 200 W, lišta Oregon 40 cm, řetěz Oregon.

Výkon 2 400 W, 
max. průměr větví 4 cm, 
rotující nože 2x.

Výkon 500 W, 
záběr 30 cm, 
teleskopická 
rukojeť.

Výkon 500 W, délka lišty 46 cm, hmotnost pouze 2,75 kg.

Max. délky 3,2 a 2 m, 
max. zatížení 150 kg.

Výkon 1300 W, 
záběr 32 cm,
koš 35 l, 
výměnné válce.

Výkon 550 W, délka lišty 51 cm, hmotnost 3,4 kg, 
otočná rukojeť.

Příkon 400 W, 
max. výtlak 5 m, 
délka přivodního 
kabelu 10 m.

1.599,-

1.799,-

899,-

1.399,-

1.899,-

2.499,-

889,-

849,-

Od 999,-

2.399,-

1.249,-

799,-

původní cena

1.990,-

původní cena

2.390,-

původní cena

1.290,-

původní cena

1.799,-

původní cena

2.490,-

původní cena

2.890,-

původní cena

1.050,-

původní cena

990,-

původní cena

2.790,-

původní cena

1.890,-

původní cena

919,-

ušetříte

391,-

ušetříte

 591,-

ušetříte

 391,-

ušetříte

400,-

ušetříte

591,-

ušetříte

391,-

ušetříte

161,-

ušetříte

141,-

ušetříte

391,-

ušetříte

641-

ušetříte

120,-

Výkon 2 600 W, sběrný vak 
45l, rychlost vzduchu 270 km/h, 
hmotnost 3,6 kg.

Tlaková myčka  
Michelin MPX 130 BW (set) 

Olejový kompresor  
Scheppach HC 24

Štípač dřeva  
Scheppach HL 650

Štípač dřeva  
Scheppach HL 1010

Tlaková myčka 130 bar, příkon 1700 W. vzdušník 24 l, pracovní tlak 0,9 bar, příkon 1500 W,  
dva vývody. 

max průměr polen až 25 cm, pracovní tlak 6,5 tuny,  
příkon 2150 W.

4.290,- 1.890,- 4.990 ,- 14.390,-původní cena

2.299,-
původní cena

5.709,-
původní cena

16.489,-
ušetříte

500,-
ušetříte

859,-
původní cena

4.690,-
ušetříte

3.559,-

max průměr polen až 40 cm, pracovní tlak 10 tun,  
příkon 3300 W. 

Zdarma příslušenství v ceně 3.159 Kč!

Multifunkční vysavač/
kompresor 3v1 Scheppach HD2p

Ponorná pila s vodící lištou
Woodster Divar 55

Demoliční kladivo
Scheppach AB 1600

Zahradní a kalová čerpadla
Elpumpus

Pila s funkcí ponorné, stolové a okružní pily 
v setu s 1,4 m dlouhou vodící lištou.

Příkon 1600 W, síla úderu 47 J . 100 % made in EU

1.714,- 3.540,- 3.890,- Od 1.290,-původní cena

2.189,-
původní cena

4.123,-
ušetříte

475,-
ušetříte

583,-

odsavač pilin, výkonný vysavač (domácnost, garáž, dílna, 
automobil), kompresor (nafukovací matrace, bazény, 
lehátka, lodě, dětské hračky), příkon 1200 W.

původní cena

5.709,-
ušetříte

2.583,-

Zdarma náhradní uhlíky, špičatý a plochý sekáč !Zdarma ochranné brýle a rukavice !

Zdarma plastické mazivo a hydraulický olej 5l ! Zdarma plastické mazivo a hydraulický olej 5l !Zdarma kompresorový olej !

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

www.penzo-naradi.cz

www.tipnet.cz

Trampolína s ochrannou sítí 
305cm

Trampolína s ochrannou sítí 
426cm

4.040,- 5.900,-
původní cena

5.380,-
původní cena

7.680,-
ušetříte

1.340,-
ušetříte

1.780,-

Pronájem 
párty stanů 
a příslušenství 
pro venkovní  
společenské akce. 



Bazénový vysavač Kontiky 2

Bazénový vysavač Vortex 2 
Novinka 2014

Solární ohřev NEO FIP 2

Bazénový vysavač Pacer

Mobilní vířivka Camaro B-130 
(k vidění na výstavě v provozu)

Bazénový vysavač MX8

Mobilní vířivka Alpine B-091

Výroba slané vody Zodiac EI
+ instalace zdarma

Bazénový vysavač 
Doplhin Spring

Solární ohřev NEO FIP 4

Membránový poloautomatický vysavač čistící dno, 
pro bazény o max. velikoti 8x4 m.

Automatický vysavač čistící dno a stěny, pro všechny typy 
bazénů o max. velikosti 10x5 m.

Ohřev bazénové vody trubicovým systémem pro bazény 
s max. plochou hladiny do 10 m2,
velikost panelu 2 x 1,1 m.

Membránový poloautomatický vysavač čistící dno, 
pro bazény o max. velikosti 9x5 m.

Membránový poloautomatický vysavač s technologií 
X-drive. Čistí dno, stěny a schody. Pro bazény o max. 
velikosti 12 x 6 m.

Mobilní vířivka pro 4 osoby a 2 děti 
ze syntetické kůže a laminovaného 
PVC.

Jednotky pro úpravu slané vody pro vnitřní
i venkovní bazény.

Automatický vysavač čistící dno a stěny do výšky 40 cm, 
pro všechny typy bazénů o max. velikosti 10x5 m.

3.850,-

3.790,- 10.800,-

od 20.158,-

15.900,-

původní cena

5.279,-

původní cena

5.563,-
původní cena

15.517,-
původní cena

20.092,-

ušetříte

 1.429,-

ušetříte

1.773,-
ušetříte

4.717,-
ušetříte

4.192,-

Algicid Super 1 l

Chlor šok 1 kg

Kyslíkové tablety 1 kg

Multifunkční 5 v1
tablety 1 kg pH mínus 3 kg

Tekutý bezchlorový koncentrát zamezuje vzniku řas.

Granulovaný chlor pro startování bazénové sezóny
a pro rychlé doplnění chloru.

Kyslíkové tablety pro vířivky a kyslíkovou desinfekci.

Nejjednodušší způsob údržby bazénové vody. Tablety 
jsou pomalurozpustné a obsahují směs pěti účinných látek 
včetně chloru.

Snižuje hodnotu pH v bazénové vodě.

115,-

170,-

336,-

200,-

původní cena

182,-

původní cena

239,-

původní cena

466,-

původní cena

317,-

ušetříte

67,-

ušetříte

69,-

ušetříte

130,-

ušetříte

117,-

pH plus 1 kg

Zvyšuje hodnotu pH v bazénové vodě.

88,- původní cena

122,-
ušetříte

34,-

2.480,- původní cena

3.563,-
ušetříte

1.083,-

25.400,- původní cena

34.367,-
ušetříte

8.967,- 16.200,- původní cena

21.779,-
ušetříte

5.579,- 14.400,- původní cena

19.528,-
ušetříte

5.128,- 6.443,- původní cena

8.713,-
ušetříte

2.270,-

154,- původní cena

244,-
ušetříte

90,-

Solární sprcha
Blue Rainbow 2,3

Solární sprcha k ohřevu 
vody. Atraktivní design, 
chromové prvky, zásobník 
na 34 l nebo na 40 l.

od 3.100,-

Luxusní mobilní vířivka pro 4 osoby 
ze syntetické kůže a laminovaného PVC.

Ohřev bazénové vody trubicovým systémem pro bazény 
s max. plochou hladiny do 15 m2, lepší a výhodnější než 
deskový ohřev, jednoduchá montáž,  
velikost panelu 4 x 1,1 m.

Stabilizátor tvrdosti vody

Zabraňuje vylučování a usazování sloučenin vápníku 
a jiných minerálních solí v bazénech a filtracích. Ideální 
na studniční vodu.

180,- původní cena

250,-
ušetříte

70,-

www.ocdjicin.cz

Zodiac pH Perfect 
+ instalace zdarma

Automatické dávkování pH.

16.423,- původní cena

23.898,-
ušetříte

7.475,-

• Novinky roku 2014 a další oblíbené zboží
• Praktické ukázky vystavovaných produktů, odborný personál
• Akční ceny do 25.4.2014 po předložení letáku v OCD Jičín 
• Odprodej výstavních kusů po výstavě za likvidační ceny
• Rozvoz nadrozměrného zboží zajištěn

Na zboží prodávané za snížené dotované ceny v době konání prodejní výstavy se vztahují všechny zákonné záruky.
Akční ceny platí po dobu výstavy a nejpozději do 25.4. 2014 po předložení novin v OCD Jičín při objednání zboží.
Zboží je prodáváno jako nové. Akční ceny platí pouze pro dobu trvání výstavy. Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.
Původní cena může zahrnovat i ceny všech bonusů a dárků. Změna nabídky vyhrazena. Neručíme za tiskové chyby. 

Prodejní výstava v OCD Jičín
11.–12. dubna 2014
Dělnická ul. 782 (prům. zóna)

areál bývalého Dřevotvaru, 
od 9 do 16 hodin

www.bazeny-obchod.cz


