
Plynový gril Diplomat
Celkový výkon: 13,8 kW | Hlavné horáky: 3x3,6 kW | Bočný horák: 3,0 kW 
Rozmery: 132x57x119 cm | Rozmer roštu: 30x45 cm (2x) 
Grilovacia výška: 90 cm | 1 liatinová platňa | teplomer
2210293

274,90 €
289,40 €

-5%

Hojdacie kreslo Harvey
100x50 cm 
Farba: multifarebné
802354

Hojdacie kreslo JAWA
Výška: 2 m 
Farba: biely ratan
802311 137,90 €

153,20 €

-10%

Vírivka Palm Springs
Rozmery: Ø 196 cm / Výška: 71 cm 
Objem: 963 lit.
Ohrev vody: 2,05 kW 
Rýchlosť ohrevu:  
1,0 - 2,0 °C / hodina 
Max. teplota vody: 40 °C 
Ovládanie so vstavaným 
kontrolným panelom
8050038

545,90 €
578,80 €
-5%

Nafukovací vírivý bazén s elektrickým ohrevom vody a filtráciou je ideálny pre 
romantické chvíle, masážne a relaxačné účely, netradičné oslavy a neformálne 
stretnutia. Je optimálnym riešením pohodlnej relaxácie pre 4 - 6 osôb.

R

R

Záhradný domček Manor
Rozmery (ŠxDxV) 94x128x196 cm 
Materiál: plast (imitácia dreva) 
Farba: šedá/biela 
- uzamykateľný, ventilovaný, bezúdržbový 
- odolný voči vode, snehu a UV žiareniu 
Je ideálny na skladovanie užitočného náradia a príslušenstva,
ktoré sú užitočné pri práci na záhrade. Vstavaný ventilačný
panel zaisťuje stály prívod vzduchu do interiéru a zároveň chráni
pred škodlivými účinkami vlhkosti. Kovové pánty zosilňujú rám,
zatiaľ čo možnosť uzamknutia domčeka pomocou visiaceho 
zámku umožňuje používateľom efektívne zabezpečiť svoje 
uložené veci.
2171366

219,90 €
244,30 €

-10%

podlaha 
súčasťou balenia

ideálne umiestniť 
na zámkovú dlažbu 
alebo zatrávňovacie 

mriežky

19,90 €

TRVANIE AKCIE OD 11.5.2020 DO 6.6.2020 - ZĽAVY DO 25%

Záhradná hojdačka Garfield
173x112x158 cm 
Materiál: oceľ 
Farba: zeleno-biela
802054 65,90 €

82,40 €

-20%

TOP
CENA

Záhradný set Emily
2x kreslo 68x64x75 cm | 1x dvojkreslo 68x111x75 cm | 1x stôl 65x47x42 cm 
Farba: grafitová | odolný poveternostným vplyvom a UV žiareniu
802363 129,90 €

136,70 €

-5%

Solárna lampa Mirach
Ø 10x58 cm
Materiál: plast 
- 12x LED, tepla biela (efekt plameňa) 
- 1x 1,2V AA (súčasť balenia)
2171463

6,90 €



Gril Bavarian, 
na drevené uhlie
Grilovacia plocha: Ø 50 cm 
Nastaviteľná grilovacia výška: 32-66 cm 
Trojnožka: 150 cm
Materiál roštu: pochrómovaná oceľ  
- smaltované ohnisko
2210292

31,90 €
35,40 €

-10%

Plynový gril Valencia
Celkový výkon: 9,9 kW 
Hlavné horáky: 2x2,8 kW | Bočný horák: 2,7 kW 
Rozmery: 97x60x100 cm 
Rozmer roštu: 45x45 cm 
Grilovacia výška: 84 cm 
- bočný odkladací priestor 
- kovové predné dvere 
- teplomer z nerezu 
- piezoelektrické zapaľovanie
2212250 129,90 €

144,30 €

-10%

Gril Konzul, na drevené uhlie
Rozmery: 115x60x110 cm 
Rozmer roštu: 41x28 cm (2x) 
Grilovacia výška: 84 cm
- ohnisko a veko: pieskovaná vysokoteplotná prášková vrstva 
- smaltovaný rošt 
- teplomer z nerezu 
- 4 háčiky 
- kľuka pre nastavenie výšky uhlia 
- masívny otvárač fliaš
2210516 129,90 €

144,30 €

-10%

Gril Porter 2v1, na drevené uhlie
Rozmery: 110x65x115 cm 
Rozmer roštu: 60x27 cm 
Materiál veka: oceľ ošetrená čiernou žiaruvzdornou farbou 
- smaltovaný rošt 
- teplomer z nerezu 
- odkladacia polica
- 2 komory 
- nastaviteľné ventilačné záklopky
2210240

104,90 €
116,60 €

-10%

Údiareň BBQ Smoker 3v1, 
na drevené uhlie
Rozmery: 44x37x79 cm 
Grilovacia plocha: Ø 37 cm
Materiál roštov: pochrómovaná oceľ 
3v1: grilovanie, údenie a vodné údenie 
- smaltované ohnisko a nádoba na vodu 
- integrované hrazdy s hákmi na zavesenie rýb či klobás 
- integrovaný teplomer a ventilačné klapky 
- čierny teplovzdorný náter
2210295

Gril Globus, 
na drevené uhlie
Rozmery: 45x50x70 cm 
Rozmer roštu: Ø 37 cm 
Materiál roštu: pochrómovaná oceľ
- 3 rukoväte z tvrdeného plastu
- pozinkovaná miska na zachytenie popola
- smaltované ohnisko 
- odkladacia mriežka 
2210581

29,90 €
33,20 €

-10%

Sada náradia v kufríku
18-dielna
2210365

15,90 €
17,70 €

-10%

Grilovací rošt
580x380 mm | pochromovaná oceľ
2210978Elektrický zapaľovač na gril

Príkon: 2000 W 
Max. teplota: 600 °C 
Dĺžka kábla: 2 m
Materiál: plast, kov, Al 
- je určený na zapaľovanie brikiet, 
dreveného uhlia, dreva či triesok
2171275

24,90 €
27,70 €

-10%

Marble line Copper line
INDUKČNÉ  
DNO

3 VRSTVY 
MRAMORU

IMITÁCIA  
DREVA

EKOLOGICKÁ

INDUKČNÉ  
DNO

2 VRSTVY 
NEPRIĽNAVÉHO 
POVRCHU

MEDENÝ  
VZHĽAD

EKOLOGICKÁ

ROČNÁ ZÁRUKA ROČNÁ ZÁRUKA

14,90 €
16,60 €

-10% 16,90 €
18,80 €

-10%

Digitálny vidlicový tester
- zobrazuje aktuálnu teplotu jedla
222590

Panvica grilovacia
28 cm | nevhodná do rúry 
Spodná čast: indukčné dno (3 mm)
801258

Panvica grilovacia
28 cm | vhodná do rúry 
Spodná čast: indukčné dno (3 mm)
801409

46,90 €
52,10 €

-10%

6,90 €

9,90 €



Terasový set Caracas
2x stolička 46x58x87 cm | 1x stôl 45x60x70 cm  
Drevo: Shorea
802337 81,90 €

96,40 €

-15%

Terasový set Bahama
2x kreslo 65x70x80 cm | 1x trojkreslo 175x70x80 cm | 1x stôl 40x80x60 cm 
Farba: mocca hnedá
802278 289,90 €

305,20 €

-5%

Terasový set Rosario
2x kreslo 60x60x90 cm | 1x stôl 60x60x45 cm 
Farba: grafitová, sivá
802329 109,90 €

115,70 €

-5%

Terasový set Guldborg
4x stolička 46x58x87 cm | 1x stôl 90x90x72 cm 
Drevo: Shorea
802295 144,90 €

161,00 €

-10%

Terasový set Leticia
4x stolička 74x53x91 cm | 1x stôl 85x71 cm | 1x dáždnik Ø 180 cm 
Farba: šedá
802099 104,90 €

110,40 €

-5%

Lavica Gurre
175x45x40 cm 
- s 2 kvetináčmi  
Drevo: Shorea
802358

64,90 €
72,10 €

-10%

Úložný box
58x44x55 cm | Objem: 113 lit.  
Farba: hnedá
254615 29,90 €

33,20 €

-10%

Úložný box
117x45x57 cm | Objem: 270 lit. 
Farba: hnedá
254616 35,90 €

39,90 €

-10%

Ratanový vysúvací bar
Rozmery: Ø 49 cm | Výška: 57 - 82 cm 
Farba: hnedý ratan
2171561 69,90 €

77,70 €

-10%

Balkónový set Alesia
2x stolička 52x55x73 cm | 1x stôl 70x60 cm 
Farba: hnedá
802050 54,90 €

61,00 €

-10%



Hojdacie kreslo Monaco
200x116x205 cm

139,90 €
155,40 €

-10%

802193 - krémové

139,90 €
155,40 €

-10%

802212 - antracit
Hojdacia sieť Ling
240x160 cm 
Materiál: bavlna
802236 17,90 €

18,80 €

-5%

Hojdacia sieť Elena
200x150 cm 
Materiál: bavlna
802111 15,90 €

21,20 €

-25%

Hojdacie kreslo Craig
100x50 cm 
Farba: prírodná
802161

Slnečník Victoria
Ø 300 cm  
Farba: bordová
Materiál konštrukcie: oceľ
802059 65,90 €

77,50 €

-15%

Skladacia stolička
85x50x85 cm | s držiakom na fľašu
802145

9,90 €
11,00 €

-10%

Pivný set, 2x lavica a 1x stôl
2x lavica 200x25x47 cm (3x noha) | stôl 200x50x77 cm
Hrúbka dreva: 27 mm
802028A 89,90 €

94,60 €

-5%

Altánok Arnold
3x3x2,6 m | Farba: béžová | Materiál plachty: PE  
Konštrukcia: kov
802216 109,90 €

129,30 €

-15%

Stan Clinton
3x3x2,5 m | Farba: zeleno-biela 
Konštrukcia: kov Ø 25x19 mm
802292 24,90 €

29,30 €

-15%

Záhradná hojdačka Dubaj
201x125x180 cm 
Farba: sivá
Materiál konštrukcie: oceľ
802058 254,90 €

268,30 €

-5%

Záhradná hojdačka Lenox
194x118x170 cm 
Farba: sivá
Materiál konštrukcie: oceľ
802052 145,90 €

162,10 €

-10%
Hojdacie kreslo Bali
Výška: 2 m 
Farba kresla: šedý ratan 
Farba sedáka: ivory
802251 199,90 €

222,10 €

-10%

TOP
CENA

22,90 €

TOP
CENA

Záhradný stan Montgomery
3x3 m | Farba: červená 
Konštrukcia: kov
802066 59,90 €

70,50 €

-15%



Kempingový nafukovací matrac
Rozmer kresla: 183x70x43 cm 
Rozmery matraca: 190x70x10 cm 
Rozmery vankúša: 57x26x10 cm 
- multifunkčný (matrac, vankúš na odpočinok a kreslo) 
- ergonomický nastaviteľný dizajn
8050121 22,90 €

25,40 €

-10%

Hojdačka ARACHNE
Ø 95 cm | PE lano | Dĺžka lana: 1,8 m 
Farba: čierno-červená 
Nosnosť: 70 kg
802178 56,90 €

66,90 €

-15%

Drevená hojdačka Hanako
- detská | 30x30 cm | lano Ø 10 mm 
Farba: multifarebná 
Nosnosť: 30 kg
802177 11,90 €

14,00 €

-15%

Drevená hojdačka Fumiko
36x24x45 cm | lano Ø 10 mm 
Farba: červená 
Nosnosť: 70 kg
802350 19,90 €

22,10 €

-10%

Plastová hojdačka Debbi
- detská | 28x36x42 cm | lano Ø 10 mm 
Farba: červená 
Nosnosť: 30 kg
802176 11,90 €

13,20 €

-10%

Detský domček Playhouse
Rozmery (ŠxDxV): 110x110x146 cm 
- ľahko sa zostavuje a udržuje v čistote.
- určený pre deti od 2 - 6 rokov.
- vhodný do interiéru aj exteriéru a veľmi obľúbený 
v detských kútikoch.
2171554 77,90 €

86,60 €

-10%

Sada hračiek do piesku, 9-dielna
Vozík, lopatka, 3x vidlička, konva, 1 nožnice, 
hrable a kvetináč s miskou
802375 11,90 €

14,00 €

-15%

Sada hračiek do piesku, 7-dielna
Fúrik, lopatka, 2x vidlička a záhradné nožnice
802373

8,90 €
10,50 €

-15%

Sada hračiek do piesku, 6-dielna
Kosačka, lopatka, 2x vidlička a kvetináč s miskou
802374

7,90 €
9,30 €

-15%

Záhradný detský fúrik
20 lit. fúrik s plechovou korbou 
Rozmer fúrika: 88x41x37 cm  
Rozmer korby: 51x41x10 cm
216623 16,90 €

18,80 €

-10%

R

R

R

R

TOP
CENA

Nafukovacia posteľ
8050081 188x99x22 cm 11,90 € 13,20 €
8050082 203x152x22 cm 17,90 € 19,90 €
Obsah balenia: nafukovacia posteľ + záplata pre opravu 
- blokujúci sa ventil pre rýchle vypúšťanie
- príjemný semišový povrch
- robustná konštrukcia
- výborný pre vnútorné i vonkajšie použitie

Záhradná trampolína + vonkajšia ochranná sieť
802165 Ø 244 cm / výška so sieťou: 210 cm 129,90 € 152,80 €
802168 Ø 305 cm / výška so sieťou: 255 cm 159,90 € 177,70 €
802169 Ø 366 cm / výška: so sieťou 260 cm 199,90 € 222,10 €
penová ochrana tyčí, dvojvrstvová ochrana pružín (PVC + pena), kvalitná polypropy-
lénová skákacia plocha, konštrukcia z kalenej ocele odolná voči deformáciám

-10%

TOP
CENA

-15%
-10%
-10%



Žabiak záhradník
23x16x33 cm 
Materiál: plech
8090673 13,90 €

16,40 €

-15%

Kohút
40x20x50 cm  
Materiál: plech
8090663 20,90 €

24,60 €

-15%

Odpudzovač vtákov Havran
Rozmery: 56x12 cm  
Materiál: PVC
8090493

Solárna lampa Meissa
Ø 10x85 cm
Materiál: sklo, plast 
- 1x LED, biela 
- 1x 1,2V AA (súčasť balenia)
2170483A

Solárna lampa Grafias
Ø 17x52 cm
Materiál: plast 
- 1x SMD LED, biela 
- 1x 1,2V AAA (súčasť balenia)
2170140

10,90 €
12,10 €

-10%

Solárny lampáš
10x10x17 cm
Materiál: plast 
- 12x LED, biela 
- 1x 1,2V AAA (súčasť balenia)
8090649

Páv
62x23x43 cm 
Materiál: plech
8090665 25,90 €

30,50 €

-15%

Solárne lampióny
Ø 8 cm | 10 ks lampiónov 
Dĺžka reťaze: 1,5 m
- 10x LED, studená biela 
- 1x 1,2V (súčasť balenia)
2171107

5,90 €
6,90 €

-15%

Solárna lampa, žabiak
14x12x25 cm
Materiál: polyresin, plast 
- 2x LED, studená biela 
- 1x 1,2V AAA (súčasť balenia)
8090612

Solárna lampa, slimák
14x11x12 cm
Materiál: polyresin 
- 1x LED, studená biela 
- 1x 1,2V AA (súčasť balenia)
8090615

Solárna obruba
Celková dĺžka: 1,8 m (45x30 cm/ks)
Materiál: plast 
- 1x LED, studená biela 
- 1x 1,2V AAA (súčasť balenia)
2211197

8,90 €
9,90 €

-10%

Solárne svetlo so senzorom
20x LED | Svietivosť: 100 lm
Teplota LED: studená biela (11000K)
- 1x 3,7 V (súčasťou balenia)
Materiál: plast
Veľkosť: 12x5x10 cm
Snímací uhol: 90°
Detekčná vzdialenosť: 3 m
2171371

7,90 €
9,30 €

-15%

Vyvýšený záhon
Celková dĺžka: 4,56 m 
Rozmer: 57x13 cm (1 diel) 
Balenie: 8 dielov 
Materiál: PP
2212132 19,90 €

26,50 €

-25%balenie 3 ks

rozmery
820x95/200 mm

celková dĺžka 
2,4 m

balenie 8 ks

rozmery
270x240 mm

celková dĺžka 
2,16 m

3x

1x

Odpudzovač vtákov Jastrab
Rozmery: 22x40 cm  
Materiál: PVC
8090495 7,90 €

9,30 €

-15%

4,50 €5,90 €

6,90 €9,90 €

Obruba, flexibilná
2211199 hnedá 6,90 € 8,10 €
2211200 terakota 6,90 € 8,10 €

-15%
Palisáda
2171287 hnedá 5,90 € 6,90 €
2171289 grafit 5,90 € 6,90 €
2171288 terakota 5,90 € 6,90 €

-15%

6,50 €

TOP
CENA

TOP
CENA

TOP
CENA

Plameniak
30x20x95 cm | Materiál: plech
8090664

21,90 €
24,30 €

-10%



Stojan oblúkový na rastliny
188x40 cm | Materiál: kov
2212056

Kvetináč
22x35 cm | Materiál: PP | drevený efekt 
- UV stabilný
256807 10,90 €

12,80 €

-15%

Kvetináč
Ø 38x30 cm | Materiál: PP | drevený efekt 
- UV stabilný
256808 13,90 €

15,40 €

-10%

Tieniaca tkanina, HDPE
217136 1.5 m, L-10 m 

150 g/m2

12,90 € 15,20 €

217137 2.0 m, L-10 m
150 g/m2

16,90 € 18,80 €

Tieniaca tkanina, antracit
217210 1.5 m | L-10 m | 230 g/m2 22,90 € 26,90 €
217255 2.0 m | L-10 m | 230 g/m2 30,90 € 36,40 €
Odolná voči UV žiareniu | Zatienenie: 95%
Odolná voči poveternostným vplyvom

Naviják na hadicu
Max. dĺžka návinu 1/2“ hadice: 45 m 
Max. dĺžka návinu 5/8“ hadice: 30 m
256860

19,90 €
22,10 €

-10%

Naviják na hadicu
Max. dĺžka návinu 1/2“ hadice: 50+2 m 
Obsah balenia: hadica, pištoľ a spojky
256583

89,90 €
99,90 €

-10%

Postrekovač chrbtový
Objem: 12 lit. 
- ideálny pre skleníky, pareniská a malé záhradky
256012

15,90 €
17,70 €

-10%

Záhradné umývadlo
38x31x76 cm | Farba: zelená 
Materiál: liatina
219239 129,90 €

152,80 €

-15%

Skladací barel na dažďovú vodu
Objem: 380 lit. | Farba: zelená  
3/4“ výstupný ventil
2171614 49,90 €

55,40 €

-10%

Ø 700 mm
výška 980 mm

Záhradný rozmetač
Objem: 20 lit. / 30 kg  
Šírka posypu: 8 m
2171567 49,90 €

58,70 €

-15%

32 pozícií 
dávkovania 

nastaviteľných 
na rukoväti

Komposter
Objem: 600 lit.  
- ľahká a odolná konštrukcia
- prúdenie vzduchu, vďaka otvorom v stenách
- madlo na hornom poklope
255192

46,90 €
52,10 €

-10%

910x1070x900 mm

Postrekovač na plece
Objem: 8 lit. 
- ideálny pre skleníky, pareniská a malé záhradky
256104

10,90 €
12,10 €

-10%

plastová  
nárazuvzdorná 

nádž

pevná a zároveň 
ľahká konštrukcia

nastaviteľné  
rozprašovanie

pneumatické
kolesá

Kvetináč závesný
255065 biely
255070 tmavohnedý

Ø 256 mm
výška 220 mm

5,90 €
Kvetináč
255311 biely
255312 tmavohnedý

Ø 250 mm
výška 475 mm

objem
9/15,5 lit.

10,90 €
Kvetináč
255329 biely
255328 tmavohnedý

objem
8/16,3 lit.

rozmer
225x225x420 mm

9,90 € 10,90 €

-15%

-15%

-10%

TOP
CENA

TOP
CENA



Dostupnosť tovaru je len do vypredania zásob. Na niektorých predajniach môže byť dostupnosť tovaru len na objednávku. Predajca uvedený v letáku garantuje dodržiavanie cien. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 
Jednotlivé obrázky sú ilustračné. Za prípadné tlačové chyby a farebné odchýlky v zobrazení neručíme. Túto akciu zabezpečila firma SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance. www.strendpro.sk

Mačeta s nylonovou rúčkou
- 360 mm teflonová čepeľ 
- 135° zakrivená čepeľ
236217 14,90 €

16,60 €

-10%

7,90 €
9,90 €

-20%

Odstraňovač na burinu
- 3 hrotý | Dĺžka: 100 cm
2110232

Záhradné nožnice
230 mm | Ø rezu: 20 mm
211810

3,50 €
3,90 €

-10%

Záhradné nožnice
230 mm | Ø rezu: 20 mm
2110156

7,90 €
9,30 €

-15%

Záhradné nožnice
205 mm | Ø rezu: 25 mm
2110092

11,90 €
13,20 €

-10%

Hrable na lístie, sklolaminát
- 14 zubé 
Dĺžka násady: 1,5 m
2110220

6,90 €
7,70 €

-10%

Hrable na lístie, sklolaminát
- 22 zubé 
Dĺžka násady: 1,5 m
2110221

6,50 €
7,20 €

-10%

21,90 €
24,30 €

-10%

Nožnice na konáre
- ozubený prevodník zvyšuje o 40% rezný výkon
- dôkladne nabrúsené čepele s nepriľnavým povrchom 
pre výkonnejší rez
- odolná rukoväť z trvácneho a odľahčeného hliníka 
s hladkým povrchom pre komfortnú prácu
211947

Ø 42 mm +30 CM ANVIL SOFT ALUMINUM

16,90 €
19,90 €

-15%

Nožnice na živý plot
- čepele s nepriľnavým povrchom
- jednoduchá starostlivosť a údržba
- nastaviteľné rozpätie čepelí
- hliníkové rukoväte pre lepší dosah
- protišmykové rukoväte pre bezpečné a ľahké 
používanie
211567

ADJUST SOFT ALUMINUM

Viactrysková striekacia pištoľ
- 4 úrovne nastavenia postreku s protišmykovým 
gumovým okrajom pre ľahké uchopenie
- nastaviteľná prietoková rýchlosť
Obsah balenia:
2x 1/2“ Spojka
1x 1/2-3/4“ Adaptér
256632 9,90 €

11,00 €

-10%

LOCK

SHOWER

SOFT

X4X4AQUASTOP

13mm 1/2"

21mm G1/2"
26.5mm G3/4"

Flexibilná hadica
256738 10 m - 20 m 29,90 € 33,20 €
256210 15 m - 30 m 44,90 € 52,80 €
- samo-predlžovacia a zasúvacia hadica ideálna pre všetky aplikácie
- ľahká, praktická, robustná a všade použiteľná
- s pištoľou (7 úrovni nastavenia postreku) a konektormi 
- počas používania, ak je naplnená vodou, natiahne sa približne 
na 2-násobok svojej dĺžky

Length X2 Anti-kink Anti-twist Light-Weight

Compact

15 BAR

Rotačný rozprašovač ErgoPlus
- Zalievanie až do 200 m2 
- 3 ramená zabezpečujú kruhové zavlažovanie
- ľahká plastová základňa garantuje stabilitu
- možnosť pripojenia viacerých rozprašovačov pre zavlažovanie 
veľkých plôch
- z odolného plastového materiálu 
pre dlhú životnosť 
256306

ADJUST

EASY-FIT

max. 200m²

26.5mm G3/4" 
33.1mm G1"

4-WAY

max. 120 min

SOFTSOFT

Nožnice na trávu
- otočenie čepelí až o maximálne 
90° pre ľahšie strihanie v blízkosti 
múrov, oplotení alebo trávnikov
- čepele s nepriľnavým povrchom
211377

ADJUST

90°

LOCK

Naviják na hadicu
 - vybavené 10 m (3/8“) hadicou, 
konektormi a rozprašovacou dýzou
- na stenu alebo voľne stojací
- pre terasy a malé záhrady
256734

9mm 3/8"
21mm G1/2"

26.5mm G3/4"

X7X7 UV PROTECT

2v1
stolička / kľakadlo

Skladacia záhradná stolička
60x30x50 cm
221913

27,90 €
31,00 €

-10%

Mechanický časovač
- 4 nezávislé zavlažovacie kanály na viacúčelové použitie
- doba zavlažovania od 15 do 120 minút
- spínače pokryté protišmykovou gumou pre pohodlné 
a jednoduché používanie
- nie sú potrebné žiadne batérie
- pre kohútiky s (3/4“ alebo 1“) 26.5 mm 
alebo 33.1 mm závitmi
256782

18,90 €

10,90 €

7,90 €

otočná rukoväť

TOP
CENA

15,90 €

-15%
-10%


