
HOBBY, typ H 6 
se speciálním skleníkovým sklem 

s efektem rozptýlení slunečních paprsků

d x š (m) reg. č. MEGAcena cena
H6/2,5 2,51 x 1,97 530149 9 499,- Kč 10 999 Kč

H6–X 0,99 x 1,97 530150 2 999,- Kč 3 399 Kč

Skleníky řady HOBBY H 6 je možno prodloužit vsazením prodlužovacího mo-
dulu H6-X o jednotkové délce 0,99 m. Pocet vsazených modulu není omezen.

HOBBY, typ H 7 
se speciálním skleníkovým sklem 

s efektem rozptýlení slunečních paprsků

d x š (m) reg. č. MEGAcena cena
H 7/3 3,00 x 2,47 518201 10 999,- Kč 12 999 Kč
H7–W 1,47 x 2,47 515203 3 999,- Kč 4 499 Kč

Skleníky řady HOBBY H 7 je možno prodloužit vsazením prodlužovacího modu-
lu H7-W o jednotkové délce 1,47 m. Pocet vsazených modulu není omezen.

SKLENÍKY HOBBY pro užitek i zábavu

12 999 Kč

10 999,- 
Kč

10 999 Kč

9 499,- 
Kč

Skleník HOBBY H 7/3 dovoz na adresu zákazníka dodání do 21 dnů (520497) 12 999,- Kč.
Vratná záloha na bednění skel: 500,- Kč / balení.
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KONSTRUKCE SKLENÍKŮ
• profily z žárově pozinkovaného plechu 

o síle 1 mm a 1,5 mm
• spojovací materiál galvanicky pozinkován 

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• posuvné dveře
• gumová lemovka pro podložení střešních skel a do dveří
• střešní okna s ručním otevíráním – počet podle typu

PRAKTICKÉ RADY
• skleníky řady HOBBY můžeme postavit na betonové základy nebo na podkladový rám
• betonové základy vybudujeme s předstihem alespoň 2 týdny před montáží skleníku v rozměrech stanovených pro 

objednaný typ

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 reg. č. MEGA cena cena
• Podkladový rám PR 30 (pro skleník H7/3) ..........................................................518202 ...............................3599,- Kč ......... 4299,- Kč
• Podkladový rám PR 15 (pro prodloužení skleníku H-W) ................................502878...............................1199,- Kč ......... 1399,- Kč
• Podkladový rám PR 25 (pro skleník H6/2,5) .......................................................532507 ..............................3 499,- Kč ........ 3 899,- Kč
• Podkladový rám PR 10 (pro prodl.skleníku H6-X) ............................................532508 .................................899,- Kč ........ 1 099,- Kč
• Automatický otevírač oken POH 01 pro skleníky H7 a H6  ........................ 519677 .............................. 599,- Kč ...........699,- Kč

Podkladový rám
• vhodný místo 

betonových základů
• nastavitelné piloty 

umožňují výsun 40–70 cm
• snadná montáž do pře-

dem vyhloubených děr

Automatický otvírač
• pro lepší větrání skleníku
• díky parafínové náplni 

rychle reaguje na teplotní 
změny

• nosnost 10 kg, otevření 
cca 20 cm

ZAHRADNÍ POJEZDOVÉ OBRUBNÍKY 
jednoduše a esteticky oddělí trávník od ostatních ploch

HLAVNÍ VÝHODY ZAHRADNÍCH POJEZDOVÝCH OBRUBNÍKŮ:
• variabilita tvaru ohraničení (v úhlu až 90° na jednu a až 45° na druhou stranu)
• jednoduchá montáž
• snadné napojení dalších částí obrubníku kloubem 
• stabilita díky trnům pro ukotvení do země 
• 4 cm široký pojezdový kraj, díky kterému není potřeba dosekávat trávu dalším nářadím
Obrubníky jsou vyráběny z polypropylenu odolného proti vlivům ultrafialového záření v hnědé nebo zelené barvě. 
Délka jednoho modulu – 25 cm včetně kloubu. 

Reg. č. zelený: 520500, hnědý: 518204

5 m 
zelený / hnědý

599,- Kč

699,-
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SP 3

PAŘENIŠTĚ
je ideálním pomocníkem při pěstování rostlin
Vytváří vhodné mikroklima a zajišťuje optimální podmínky pro rostliny.  
Vyšší modely jsou vhodné pro pěstování nižších druhů paprik a rajčat.

typ SP 3 SP 5 SP 4
cena 1 699,- Kč   2 199,- Kč 2 399,- Kč   2 999,- Kč 3 499,- Kč   4 599,- Kč
registrační číslo 518199 520540 518200
výplň polykarbonát se zatavenými komůrkami
rozměry v m 1,01 x 1,39 x 0,22 1,01 x 1,51 x 0,53-0,58* 1,51 x 2,02 x 0,53-0,58*
konstrukce profily z žárově pozinkovaného plechu o síle 1 a 1,5 mm
*Zešikmená horní okna umožňují stékání kondenzované nebo dešťové vody.

PAŘENIŠTĚ SE VYZNAČUJÍ PŘEDEVŠÍM:
• pevnou konstrukcí a dlouhou životností, protože jsou vyrobena z pozinkovaného plechu
• jednoduchou montáží a snadnou přemístitelností
• možností snadného větrání a volby jeho intenzity – okno lze zajistit ve 4 polohách

SP 5 SP 4

cena od

1 699,- 
Kč

FOLIOVNÍK F3B/F3Z
• vstupní dveře: zavírání 2 x zip, po otevření se srolované dveře 

upevní pomocí suchých zipů, šířka vstupu 74 cm 
• foliovník je opatřen 3 okny na každé straně se sítí proti hmyzu, 

po otevření se srolované okno upevní pomocí suchých zipů 
• barevné provedení folie: F3B – bílá (521947), F3Z – zelená (521948)

Náhradní folie bílá  522989 1 499,- Kč 1699,- Kč
Náhradní folie zelená  522990 1 499,- Kč 1699,- Kč

typ F3B/ F3Z
výplň transparentní kašírovaná PE folie UV-4 s PP vetkanou 

mřížkou, hustota 1 x 1 cm
rozměry v m 2 x 3 / výška 2 m 
konstrukce pozinkované ocelové  trubky pr. 26 mm,  síla stěny 1 mm

Foliovník
F3B / F3Z

2 999,- Kč

3499,-
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VARIANT, typ K5
šíře 2,76 m, délka 5,05 m

VARIANT, typ L4,5
šíře 3,03 m, délka 4,52 m

Skelníky VARIANT jsou 
pouze na OBJEDNÁVKU,
se závozem na adresu 
zákazníka.

STOJANY NA PALIVOVÉ DŘEVO UMOŽŇUJÍ:
• uložení štípaného dřeva při úspoře potřebného prostoru
• rychlé vysušení dřeva díky proudění vzduchu
• vysoušení dřeva v otevřeném prostoru, nejlépe u návětrné strany domu
• uložení dřeva tak, aby na ně alespoň několik hodin denně dopadal sluneční svit
• rozměr SPD 310: 119 x 25 x 144 cm, SPD 320: 233 x 25 x 144; délka polen 30 až 35 cm

• dlouhá životnost
• pevná konstrukce a stabilita
• jednoduchá montáž a přenositelnost
• snadné vybírání zralého kompostu
• možností připojení rozšiřovacího modulu 

Rozšiřovací modul (530146): 1 799,- Kč   2 199,- Kč

typ K 11
síla materiálu v mm 1 a 1,5
rozměry v m 0,91 x 0,91 x 0,85 (704 l)
konstrukce profily z žárově pozink. plechu

530152 

L4,5 VARIANT

23 999,- Kč

24 999,-

530151 

K5  VARIANT

26 999,- Kč

27 599,-

503826

K11 KOMPOSTÉR

2 499,- Kč

2 999,-

530147
SPD 310

1 399,- Kč

1 799,- 530148
SPD 320

1 899,- Kč

2 299,-

KOMPOSTÉR K11

STOJANY NA PALIVOVÉ DŘEVO
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