
JAR S  
BAHCO NÁRADÍM 

Akcia platí do 30.6.2017 

 Ceny na posledenje strane letáku.

Milan
Obdĺžnik



 PX-M2
 PX-L3
 PX-S1
 PX-S2
 PX-M1
 PX-M3
 PX-M2-L
 (pre ľavákov) 
 PX-L2

ERGONOMICKÉ NOŽNICE PX a PXR 

Sú ideálne na každodenné používanie. 
Chránia používateľov pred poruchami pohybového 

aparátu tzv. Karpálneho tunelu. 

 Vertikálny a bočný sklon strihacej hlavy udržujú zápästie v neutrálnej polohe
 Tvar rukovätí kopíruje tvar ruky
 Horná rukoväť potiahnutá elastomérom pomáha rovnomerne rozložiť tlak na ruku
 Vyberte si správnu rukoväť podľa veľkosti vašej dlane
 Vyberte si správnu strihaciu hlavu podľa priemeru, ktorý chcete strihať

S PEVNOU RUKOVÄŤOU 
S OTOČNOU RUKOVÄŤOU 

 PXR-M2
 PXR-M3
 PXR-S1
 PXR-S2
 PXR-M1
 PXR-M2-L
 (pre ľavákov) 
 PXR-L2

NÁHRADNÉ DIELY PRE PX NÁHRADNÉ DIELY PRE PXR 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 

http://imagebase.snaeurope.com/ImageDetails.aspx?filename=px_pxr_angle2


JEDNORUČNÉ NOŽNICE 

 Záhradnícke nožnice na prácu vo vinohrade, ovocných sadoch a na 
strihanie okrasných rastlín. 

 Čepele s kĺzavým strihom, presne brúsené pre vysoký výkon. 
 Plastové komfortné rukoäte z kompozitného mateirálu. 
 Jednoručný uzamykateľný mechanizmus. 

P1-20 

Balenie 5 ks 
P1-23 

Balenie 5 ks 

20/30 mm 225/255 g 

 Úzka strihacia hlava pre ľahší prístup. Robustná, tradičná 
konštrukcia. 

 Razené a lisované oceľové rukoväte. 
 S bezpečnostným uzavieracím strmeňom na konci rukovätí. 

P121-18-F 

Balenie 6 ks 
P121-23-F 

Balenie 6 ks 
P121-20-F 

Balenie 6 ks 

 Záhradnícke nožnice s úzkou strihacou hlavou na strihanie 
kvetín, rastlín a kríkov. 

 Čepeľ z uhlíkovej ocele a rukoväte z ľahkého kompozitného 
materiálu. 

 Bez náhradných dielov. 

PG-12-F 

Balenie 10 ks 
PG-12-BULK15 

Balenie 15 ks v displeji 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 



PREREZÁVACIE PÍLY 

 Prerezávaci píla špeciálne navrhnutá na úpravu zelene v teréne.  
 S extrémne ostrými a veľmi agresívnymi zubami pre čo najrýchlejší 

rez. Rovné a kalené zuby sú zárukou dokonale hladkého, 
čistého rezu.  

 Dostupné v dvoch rôznych dĺžkach pílového listu 24 a 28 cm, obidve 
sa dodávajú s puzdrom.  

Pílový list JS: agresívne ozubenie pre veľmi rýchle a ľahké rezanie čerstvého dreva. 

 Skladacia prerezávacie píla pre príležitostný rez hrubých konárov v 
ovocinárstve, vinohrandíctve a pri údržbe zelene.  

 Bezpečnostná poistka v otvorenej/zatvorenej polohe. 

Pílový list JT: Japonský tvar zubov pre čisté a rýchle rezanie čerstvého dreva. 
Vhodné tiež pre zimný rez. 

 Prerezávaci píla navrhnutá na zušľachťovanie viniča a ovocných 
stromov.  

 Nerozvedené zuby pre hladký povrch rezu. 
 Dostupné v dvoch rôznych dĺžkach pílového listu 24 a 28 cm, obidve 

sa dodávajú s puzdrom.  

 Skladacia prerezávacie píla pre príležitostné používanie v 
ovocinárstve a vihohradníctve. 

 Bezpečnostná poistka v otvorenej/zatvorenej polohe. 

5124-JS-H 

Balenie 4 ks 
5128-JS-H 

Balenie 4 ks 

396-JS 

Balenie 4 ks 

4124-JT-H 

Balenie 4 ks 
4128-JT-H 

Balenie 4 ks 

396-JT 

Balenie 4 ks 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 



PREREZÁVACIE PÍLY 

Pílový list XT: na rezanie všetkých druhov starého a suchého dreva. 

 Univerzálna sklápacia píla pre rezanie starého a suchého 
dreva a aj živého a čerstvého dreva.  

 Kalené špičky zubov. 
 Bezpečnostná poistka v otvorenej/zatvorenej polohe. 

 396-HP 
 396-HP-10-DISP 

Prerezávcia píla pre staré a suché drevo s drevenou rukoväťou. 

 So zakriveným pílovým listom s agresívnym delením zubov.  
 Pohodlná rukoväť z húževnatého bukového dreva.  
 Dodáva sa s 28 cm (11“) a 36 cm (14“) pílovým listom.  
 4211: s kalenými zubami a 4212: s možnosťou ostrenia.   

396-HP 

Balenie 4 ks 
396-HP-10-DISP 

Balenie 1 ks 

4212-11-6T 

Balenie 4 ks 
4212-14-6T 

Balenie 4 ks 

4211-11-6T 

Balenie 4 ks 
4211-14-6T 

Balenie 4 ks 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 31.12.2016. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 



FAREBNÉ ZÁHRADNÍCKE NOŽNICE CLARITY™ 

 Ľahké ale robustné. 
 Tenký dizajn čepele s veľkou reznou kapacitou. 
 Velvet touch. 
 Stredne transparentné. 
 Príťažlivý vzhľad, výborný výkon. 
 Pohodlné, s diskrétnym otváraní. 

20 mm 140 g 

 Nožnice na zber hrozna a ostatného ovocia ako aj na kvetiny 
a niektorú zeleniu. 

 Dlhé a úzke čepele tvaru nožníc na vinič, šírka rozovretia 
čeľustí 40 mm. 

 Rukoväte z plastu, zosilneného sklenenými vláknami. 

PG-05-ORANGE 

Balenie 6 ks 
PG-05-GREEN 

Balenie 6 ks 

*Jedná sa o drážku v protičepeli, ktorá zmenšuje plochu 
kontaktu medzi čepeľou a protičepeľou a zabraňuje 
zalepeniu čepelí miazgou. 

*Drážka pre miazgu 

PG-05-PINK 

Balenie 6 ks 
PG-05-BLUE 

Balenie 6 ks 

FAREBNÉ NOŽNICE NA ZBER HROZNA, OVOCIA, ZELENINY, KVETÍN 

P123-BLUE-B6 

Balenie 6 ks 
P123-PINK-B6 

Balenie 6 ks 

P123-GREEN-B6 

Balenie 6 ks 
P123-LILAC-B6 

Balenie 6 ks 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 



P140-F 
 Na prerezávanie a formovanie tvaru kra viniča. 
 Zahnutá čepeľ pre ľahké rezanie.  
 Robustné oceľové urkoväte s integrovanými dorazmi. 
 Bez náhradných dielov. 

DVOJRUČNÉ NOŽNICE 

PG-19-F 
 Na prerezávanie živého a surového dreva. 
 Super ľahké teleskopické nožnice na strihanie konárov vo 

výškach. Nastaviteľné od 70 do 90 cm. 
 Špeciálny blokovací systém pre zablokovanie otáčania iba jedným 

smerom. 
 Pohodlné ruäčky z dvojzložkového mateirálu. 

40 mm 1135 g 

PG-18-45-F a PG-18-60-F 
 Na prerezávanie stromov a kríkov. 
 Kompaktná konštrukcia, nožnice malej veľkosti PG-18-45-F. 
 Super ľahké rukoväte s komfortnými rúčkami z dvojzložkovými 

rukoväťami.  

PG-19-F 

Balenie 2 ks 

P140-F 

Balenie 6 ks 

PG-18-45-F 

Balenie 2 ks 

PG-18-60-F 

Balenie 2 ks 
40 mm 545g/785

g 

35 mm 1010 g 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 



DVOJRUČNÉ NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY 

P59-25-F 
 Univerzálne nožnice na živé ploty s robustnými                       

oceľovými rukoväťami. 
 Určené pre častú úpravu živých plotov. 
 Bez náhradných dielov. 

GS-76 
 Kalené čepele s presne nastaviteľnými uhlami pre 

samoobrusovanie počas používania nožníc. 
 Ľahké otáčanie do troch pozícií umožňuje používateľovi      získať 

prístup aj do ťažko prístupných rohov. 

P59-25-F 

Balenie 6 ks 

GS-76 

Balenie 6 ks 

435 g 

NOŽNICE NA TRÁVU 

1115 g 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 



PREREZÁVACIE PÍLY 

PG-72 
 Skladacia prerezávacia píla pre príležitostné rezy v domácej záhrade, 

keď nožnice nestačia. 
 Čierny povlak pre zníženie trenia a na ochranu proti korózii, ľahký 

rez a používanie bez údržby.  
 Dĺžka čepele 190 mm. 7 zubov na palec. 

349 
 Ideálna chvostová píla pre orientálny rez kríkov v domácej záhrade a 

rez ovocných stromo. 
 Čierny povlak pre zníženie trenia a na ochranu proti korózii, ľahký 

rez a používanie bez údržby.  
 Dĺžka čepele 300 mm. 7 zubov na palec. 

333 Oblúková píla + 333-5 pílový list 
 Univerzálna oblúková píla do záhrady a domáce úpravy. 
 Oceľový rám má špeciálne drážky listu s veľmi pevným upínacím 

mechanizmom listu. 
 Otočný pílový list 333-5, kalený pre dlhú životnosť, ktorý je možné 

otáčať okolo pozdĺžnej osi. 
 Dĺžka pílového list 350 mm. 

PG-72 

Balenie 4 ks 

349 

Balenie 4 ks 

333-5 

Balenie 10 ks 
333 

Balenie 5 ks 

OBLÚKOVÁ PÍLA A PÍLOVÝ LIST 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.6.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 



SEKERY 

LS-MERLIN-2,5 
 Ťažká sekera, vhodná ako na štiepanie dreva, tak i na zatĺkanie klinov pri 

stínaní stromov. 
 Je ideálna na kálanie veľkých a veľmi hrubých drevených klátov. 
 K dipozícii s rovným poriskom z jaseňového dreva, zaistenou pásom z kože 

pod hlavou. 
 Veľký otvor pre zavesenie umožňuje jednoduché zavesenie sekery na 

stenu. 
 K dispzícii tiež s rukoväťou so sklolaminátu LS-MERLIN-2,5FG 

MES-3,5-900 
 Ťažká sekera, vhodná ako na štiepanie dreva, tak i na zatĺkanie klinov 

pri stínaní stromov. 
 Je ideálna na kálanie veľkých a veľmi hrubých drevených klátov. 
 Porisko z pravého prvotriedneho kanadského orecha zalisované do 

oka a upevnené vrúbkovaným klinom z hlíkových vlákien a 
prídavným kovovým prstencom. 

 K dispozícii tiež s rukoväťou so sklolaminátu MES-3,5-900FG 

LS-MERLIN-2,5 

Balenie 2 ks 

MES-3,5-900 

Balenie 2 ks 

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 

ŠTIEPACÍ KLIN 
W-T-2.0 
 Zvlnený oceľový klin na pohodlné štiepanie húževnatých a tvrdých 

druhov dreva bez veľkej námahy. 
 Výborná kapacita štiepania. 

W-T-2,0 

Balenie 4 ks 



Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 

4750-KNHO-0 
 Ideálne vhodné na malé nože.  
 Potrebné pomôcky sô vždy poruke.  
 Vyrobený z pevného, husto tkaného polyesteru 600.  
 Vhodné pre akykoľvek opasok z kolekcie. 

4750-KNHO-1 
 Vyrobené s prídavnou vrstvou z velúrovej usne, 

poskytujúcej dlhoročnú ochranu proti opotrebovaniu. 
 Potrebné pomôcky sú vždy poruke. S nitmi pre skutočne 

neprekonateľnú pevnosť.  
 Vyrobene z pevného, husto tkaného polyesteru 1680.  
 Vhodné pre akýkoľvek opasok z kolekcie. 

4750-KNHO-0 

Balenie 1 ks 

PUZDRÁ NA NÁRADIE 

4750-KNHO-0 

Balenie 1 ks 

OSTRIČ ČEPELÍ 

SHARP-X 
 Profesionálny ostrič z karbidu volfrámu na ostrenie všetkých 

druhov čepelí. 
 2-zložková rukoväť zabezpečuje veľmi pohodlné používanie 
 Veľmi bezpečný, z obidvoch strán chráni prsty pred zošmyknutím 

na brúsne hrany čepele. 
 Dve karbidové brúsne hrany pre ľahké a dlhodobé používanie. 

SHARP-X 

Balenie 10 ks 



Charakteristika výrobkov 

P262, P263, P264, P266, P267, P268, P269, P270 
 Výnimočne pevné náradie vďaka konštrukcii z kalených

oceľových častí
 Povrch chránený čiernou práškovou farbou, ktorá zabraňuje

korózii a tvorí hladký povrch
 Dvojzložková pohodlná rukoväť
 Možnosť zavesenia na regál alebo do dielne vďaka

plastovému klipu s otvorom
P272, P274, P276, P277, P278 
 Kovová tyč o 10 cm dlhšia ako pri malom záhradnom náradí

pre lepší dosah.
P241 
 Rukoväť z masívneho dreva.

Klip s otvorom, ktorý 

umožňuje zavesenie 

náradia ako na regál 

v obchode, tak aj 

doma v dielni.  

P263 P270 

P269 

P267 

P262 

P266 P264 

P268 

MALÉ ZÁHRADNÉ 

NÁRADIE 

Cieľová skupina zákazníkov 
 Profesionálni zahradníci

 Zapálení neprofesionáli

 Poľnohospodári

DROBNÉ ZÁHRADNÍCKE NÁRADIE 

P277 P276 

P274 

P272 

P278 
P241 

Kód výrobku EAN Kód Popis

P262 7311518299286 Motyčka

P263 7311518299262 Lopatka

P264 7311518299279 Kultivátor na rozrušovanie pôdy

P266 7311518299293 Hrabličky

P267 7311518299309 Motyčka s dvomi vidlami

P268 7311518299316 Motyčka s jedným hrotom

P270 7311518299330 Vidly, 3 hroty

P272 7311518299354 Motyčka, predĺžená

P274 7311518299347 Kultivátor na rozrušovanie pôdy, predĺžený

P276 7311518299361 Hrabličky, predĺžené

P277 7311518299378 Motyčka s dvomi vidlami, predĺžená
P278 7311518299385 Motyčka s jedným hrotom, predĺžená

P241 7311518008956 Vykrajovač na sadenie cibuľovín

Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat k Vašemu 

bežnému rabatu - bude uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného množstva v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 



Tieto ceny sú v EUR bez DPH a platia do 30.06.2017. Zľava pri nákupe celého balenia je špeciálny rabat - bude 

uplatnená len pri dodržaní nákupu predpísaného balenia v ks. Vyhradzujeme si právo zmeny. 

Kód výrobku EAN Popis SK
 LP 2017

SK € 

extra 

rabat %

Balenie 

ks
PX-M2 7311518233822 Ergo nožnice s pevnou rukoväťou 42,00 €   -7% 2
PX-L3 7311518233860 Ergo nožnice s pevnou rukoväťou 42,00 €   -7% 2
PX-S1 7311518233785 Ergo nožnice s pevnou rukoväťou 42,00 €   -7% 2
PX-S2 7311518233792 Ergo nožnice s pevnou rukoväťou 42,00 €   -7% 2
PX-M1 7311518233815 Ergo nožnice s pevnou rukoväťou 42,00 €   -7% 2
PX-M3 7311518233839 Ergo nožnice s pevnou rukoväťou 42,00 €   -7% 2
PX-M2-L 7311518240714 Ergo nožnice s pevnou rukoväťou pre ľavákov 42,00 €   -7% 2
PX-L2 7311518233853 Ergo nožnice s pevnou rukoväťou 42,00 €   -7% 2
PXR-M2 7311518233884 Ergo nožnice s otočnou rukoväťou 60,43 €   -7% 2
PXR-M3 7311518233891 Ergo nožnice s otočnou rukoväťou 60,43 €   -7% 2
PXR-S1 7311518240677 Ergo nožnice s otočnou rukoväťou 60,43 €   -7% 2
PXR-S2 7311518240684 Ergo nožnice s otočnou rukoväťou 60,43 €   -7% 2
PXR-M1 7311518233877 Ergo nožnice s otočnou rukoväťou 60,43 €   -7% 2
PXR-M2-L 7311518240738 Ergo nožnice s otočnou rukoväťou pre ľavákov 60,43 €   -7% 2
PXR-L2 7311518233914 Ergo nožnice s otočnou rukoväťou 60,43 €   -7% 2
P1-20 7311518044572 Jednoručné nožnice 29,75 €   -7% 5
P1-23 7311518332501 Jednoručné nožnice 33,48 €   -7% 5
P121-18-F 7311518275662 Jednoručné nožnice 23,74 €   -7% 6
P121-20-F 7311518275631 Jednoručné nožnice 22,70 €   -7% 6
P121-23-F 7311518275648 Jednoručné nožnice 26,24 €   -7% 6
PG-12-F 7311518275518 Jednoručné nožnice 12,60 €   -7% 10
PG-12-BULK15 7311518275525 Jednoručné nožnice 12,09 €   -7% 15
5124-JS-H 7311518219352 Prerezávacia píla JS 24 cm 44,58 €   -7% 4
5128-JS-H 7311518219369 Prerezávacia píla JS 28 cm 50,23 €   -7% 4
396-JS 7311518223250 Sklápacia prerezávacia píla JS 32,47 €   -7% 4
4124-JT-H 7311518267803 Prerezávacia píla JT 24 cm 31,46 €   -7% 4
4128-JT-H 7311518267810 Prerezávacia píla JT 28 cm 35,33 €   -7% 4
396-JT 7311518168056 Sklápacia prerezávacia píla JT 29,07 €   -7% 4
396-HP 7311518152284 Sklápacia prerezávacia píla HP 26,02 €   -7% 4
396-HP-10-DISP 7314150236251 Prezentačný stojan 10 ks 396-HP 289,18 € -7% 1
4211-11-6T 7311518152000 Prerezávacia píla s kalenými zubami 28 cm 23,20 €   -7% 4
4211-14-6T 7311518128883 Prerezávacia píla s kalenými zubami 36 cm 25,56 €   -7% 4
4212-11-6T 7311518002060 Prerezávacia píla s ostriteľnými zubami 28 cm 22,10 €   -7% 4
4212-14-6T 7311518002077 Prerezávacia píla s ostriteľnými zubami 36 cm 24,23 €   -7% 4
PG-05-GREEN 7311518333713 Záhradnícke nožnice transparentné, zelené 23,61 €   -10% 6
PG-05-ORANGE 7311518333690 Záhradnícke nožnice transparentné, oranžové 23,61 €   -10% 6
PG-05-PINK 7311518333706 Záhradnícke nožnice transparentné, ružové 23,61 €   -10% 6
PG-05-BLUE 7311518333720 Záhradnícke nožnice transparentné, modré 23,61 €   -10% 6
P123-BLUE-B6 7311518330149 Oberačkové nožnice v plastovom obale, modré 13,66 €   -10% 6
P123-GREEN-B6 7311518330187 Oberačkové nožnice v plastovom obale, zelené 13,66 €   -10% 6
P123-LILAC-B6 7311518330194 Oberačkové nožnice v plastovom obale, fialové 13,66 €   -10% 6
P123-PINK-B6 7311518330163 Oberačkové nožnice v plastovom obale, ružové 13,66 €   -10% 6
PG-19-F 7311518295936 Expert teleskopické pákové nožnice 48,85 €   -10% 2
PG-18-45-F 7311518299033 Expert nožnice na kríky, krátke 43,41 €   -10% 2
PG-18-60-F 7311518288853 Expert nožnice na vetvy 53,19 €   -10% 2
P140-F 7311518275372 Dvojručné pákové nožnice 36,68 €   -10% 6
P59-25-F 7311518275655 Nožnice na živé ploty 38,84 €   -10% 6
GS-76 7311518010782 Nožnice na trávu s 3 polohami 13,59 €   -10% 6
PG-72 7311518242534 Skladacia prerezávacia píla 23,13 €   -10% 4
349 7311518018924 Prerezávacia píla 16,42 €   -10% 4
333 7311518005832 Oblúková píla s otočným pílovým listom 24,48 €   -10% 5
333-5 7311518005849 Náhradný pílový list do oblúkových píl 4,75 €     -10% 10
LS-MERLIN-2.5 7311518012069 Štiepacia sekera, 900 mm, 3000 g 25,70 €   -10% 4
MES-3.5-900 7311518123871 Štiepacia sekera, 900 mm, 3500 g 35,14 €   -10% 4
W-T-2.0 7311518140847 Štiepací klin, 2 kg 22,96 €   -7% 2
SHARP-X 7311518264895 Ostrič z karbidu volfrámu 13,80 €   -10% 10
4750-KNHO-0 7314150289462 Puzdro na nože série ERGO™ 7,34 €     -10% 1
4750-KNHO-1 7314153015839 Puzdro na záhrandnícke nožnice 11,11 €   -10% 1
P262 7311518299286 Motyčka 11,26 €   -25% 5
P263 7311518299262 Lopatka 12,68 €   -25% 5
P264 7311518299279 Kultivátor na rozrušovanie pôdy 11,26 €   -25% 5
P266 7311518299293 Hrabličky 11,14 €   -25% 5
P267 7311518299309 Motyčka s dvomi vidlami 11,61 €   -25% 5
P268 7311518299316 Motyčka s jedným hrotom 11,61 €   -25% 5
P270 7311518299330 Vidly 10,92 €   -25% 5
P241 7311518008956 Vykrajovač na sadenie cibuľovín 7,53 €     -25% 5
P272 7311518299354 Motyčka, predĺžená 14,37 €   -25% 5
P274 7311518299347 Kultivátor na rozrušovanie pôdy, predĺžený 13,69 €   -25% 5
P276 7311518299361 Hrabličky, predĺžené 13,57 €   -25% 5
P277 7311518299378 Motyčka s dvomi vidlami, predĺžená 14,65 €   -25% 5
P278 7311518299385 Motyčka s jedným hrotom, predĺžená 13,81 €   -25% 5
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