
zahradní program

A Vaše zahrada bude vzkvétat
REHAU zahradní program Vám nabízí množství produktů jak pro 
hobby zahradníky, tak i profesionální zahradní centra. Zahradní 
hadice, armatury a příslušenství Vás osloví svojí kvalitou, rozma-
nitostí a designem. REHAU zahradní hadice se vyznačují vysokou 
kvalitou „Made in Germany“.

Vysoká kvalita REHAU je přední dodavatel systémových řešení 
pro hadice na bázi polymerů používaných v mnoha průmyslových 
oblastech. Ať už se jedná o profesionální zahradnickou hadici pro 
intenzivní a trvalé použití nebo o komfortní zahradní hadici určenou 
pro vysoké zatížení - sotva byste našli nějakou oblast použití, pro 
kterou by firma REHAU neměla po ruce vhodnou hadici. 

Nechte se přesvědčit o široké nabídce vysoce kvalitních produktů, 

všestrannosti a funkčnosti výrobků zahradního programu REHAU.

Vysoce kvalitní armování 
• žádné přetočení a zkroucení • vysoká bezpečnost 

Výběrová jakost materiálů a receptur 
• odolnost vůči stárnutí a 

povětrnostním podmínkám 
zaručuje dlouho letou 
bezchybnou funkci 

• trvalá flexibilita a odolnost 

vůči chladu v oblasti teplot od 
-20°C do + 60°C 

• flexibilita a ohebnost zajišťují 
příjemnou manipulaci 

Důsledné zabezpečení kvality a přísné interní normy pro výrobu, 
které se řídí různými národními předpisy, zajišťují vysokou úroveň 
výrobků REHAU.

Zavlažování zahrady je zábava 
vše z jedné ruky - REHAU - výrobce systémů pro zavlažování

TCS Systems s.r.o.
Sedmihorky 61, 511 01 Karlovice 
tel.: 731 500 370, 603 181 883,  
e-mail: info@shopzahrada.cz www.shopzahrada.cz



 Kvalitní, robustní zadešťovač v kovovém provedení
Max. oblast postřiku: 15 m v 
průměru, max. plocha zavlažování: 
175 m2, vodní paprsek lze plynule 
nastavit od plného proudu až po 
mžení, s přesnými mosaznými 
tryskami.

kód popis běžná cena akční cena

247168100 Zadešťovač Duo 641,- Kč 530,- Kč

REHAU Postřikovací pistole Multifunkční
8 různých druhů postřikování 
Kompatibilní se všemi běžnými 
spojovacími systémy na trhu, 
obsluha jednou rukou.

kód popis běžná cena akční cena

203281100 Postřikovací pistole 128,- Kč 110,- Kč

Zahradní hadice Slide Line 
Oblasti použití:  
diferencované zahradní struktury

ekologické

• 18 vláknové diagonální 
armování: tlakuvzdorné, žádné 
přetočení a zkroucení

• trvale flexibilní: dobrá 
manipulace

• vysoká kluznost díky speciální 
úpravě povrchu hadice (slide 
tec): příjemná manipulace

• pro intenzivní trvalé použití
• pro vysoké zatížení

kód popis běžná cena akční cena

096416100 1/2“ 20 m 641,- Kč 530,- Kč
096446100 3/4“ 25 m 1 282,- Kč 1 060,- Kč

Zahradní hadice Pro Line Grün
Oblasti použití:  
diferencované zahradní struktury

ekologické

• 18 vláknové diagonální 
armování: tlakuvzdorné, žádné 
přetočení a zkroucení

• trvale flexibilní: dobrá 
manipulace

• pro intenzivní použití
• pro vysoké zatížení

kód popis běžná cena akční cena

092915100 1/2“ 20 m 513,- Kč 424,- Kč
092945100 3/4“ 25 m 1 090,- Kč 901,- Kč

* Akční ceny jsou platné pro členy Českého zahrádkářského svazu a předplatitele časopisu Zahrádkář do 30.6.2013.

Hi-Tech kompozitní materiál RAU WOOD pro stavbu venkovních teras od REHAU se  slevou 10% 
Ekologicky šetrné řešení, které vyniká tvarovou a barevnou stálostí, neklouže a nevyžaduje časově náročnou údržbu.
10 let záruky bez omezení na celý systém při montáži certifikovanou firmou.
Promyšlený systém, který umožní i domácím kutilům snadnou a rychlou pokládku.

Exkluzivní nabídka Zahradního programu Rehau pro členy  
Českého zahrádkářského svazu a předplatitele časopisu Zahrádkář

Do 31.12.2013 platí pro členy Českého zahrádkářského svazu a předplatitele časopisu Zahrádkář 10 % sleva  
na veškerý ostatní sortiment Zahradního programu REHAU zakoupený prostřednictvím www.shopzahrada.cz. 

Pro získání slevy v nákupním košíku vyplňte kolonku „vložte kód vašeho kupónu“. 

Váš kód kupónu: Zahrádkáři      Prosíme, v registraci vyplňte číslo Vaší členské organizace nebo číslo předplatitele.  
 Sleva Vám bude automaticky odečtena.

Přijímáme též telefonické a e-mailové objednávky. 
tel.: 731 500 370, 603 181 883, e-mail: info@shopzahrada.cz
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www.shopzahrada.cz

www.tcssystems.cz

RELAZZO

WPC terasy


