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6 199,- 899,- 399,-
Zahradní nábytek 

G21 MOANA FAMILY

Také vás posezení na zahradě nebo na terase nikdy neomrzí? Pak určitě 
oceníte zahradní nábytek, který je bytelný a odolný • imitace ratanu - 
černý • 1x stůl • 2x křeslo • 1x sofa • 4x podušky

824148  P7033915 821403  

Chladící věž oscilační Stolní ventilátor

TRISTAR VE-5905 TRISTAR VE-5923

Ventilátor - věž o výšce 75 cm na stabilní základně a s integrovanou rukojetí 
může být snadno umístěn kdekoliv. 3 různá nastavení • oscilační • oscilace 
úhel:  75o • časovač: 2 hod. • příkon: 30W

Stolní ventilátor VE-5923 v provedení z bílého plastu o průměru 23 cm  
• 2 rychlostní nastavení • rychlost 2100-2400 ot./min.  • hlučnost: 50,5 dB  
• nastavitelný úhel: 25o • ochrana proti přehřátí  • Příkon: 30 W
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13 490,-

1 999,-
Běžecký pás

Plynový gril

Zahradní barevné LED sloupky

XIAOMI WALKING PAD

WEBER Q 3000 

OSRAM SMART+ 

Běžecký pás • minimální rychlost 0.5km/h • maximální rychlost 6.0km/h  
• skládací • rozměry 1432 / 822x547x129 mm • Lehké cvičení pomáhá 
zmírnit stres. Svižná chůze může snížit zátěž rychlého života • Jedinečný 
design produktu WalkingPad přetváří tradiční strukturu z ocelových rámů 
a vytváří nový a zbrusu nový vzhled • Mirage LED osvětlení • Pohodlná 
dopravní kola zajišťují stabilní a snadné přesunutí WalkingPadu

Weber® Q® 3000 s připevněnou pojízdnou konstrukcí je ideálním 
grilem pro rodinné oslavy, party a další setkání • Díky dvouhořákovému 
systému je vhodný pro přímé i nepřímé grilování • Výška poklopu 
umožňuje umístění většího množství potravin či objemnějších kusů  
na gril • Sklopné poličky a malé rozměry grilu jsou výhodou při hledání 
místa na uskladnění.

Venkovní barevné dekorativní LED osvětlení • 5 kusů v balení  
• Výška světel 27 cm • Možnost ovládání přes mobilní telefon nebo  
tablet • Snadná instalace a použití • Vytváření barevných scén  
• Přizpůsobení osvětlení vaší náladě • 16 milionů barevných možností  
• Nastavitelná barevná teplota 2700 - 6500 K • Možnost stmívání  
• Stupeň krytí IP65 + IP44
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5 990,-13 990,-
TrampolínaVýřivka nafukovací

MARIMEX  
PREMIUM 305 CM

MARIMEX PURE  
SPA - BUBBLE HWS

Trampolína Marimex Premium 305cm vyniká nejen unikátním  
designem a barevností, ale také ještě větší stabilitou, pevností  
a bezpečností • Zvýšené stability trampolín je dosaženo pomocí  
vyššího počtu nohou • Bezpečnost zajišťují zesílené ochranné kryty 
pružin a nová technologie T-spojů

Vířivka nafukovací • pro 4 osoby • 140 trysek  
• rozměry 145x71 cm / 196x71 cm • objem 795 l
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