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Kerti bútorok széles választéka

99.990 Ft /szett

Kerti bútor szett ,,Orlando”
• 2 db fotel: 65x65x75 cm/db
• kanapé: 187x65x75 cm 
• asztal: 78x59x43 cm
• műrattan
• kényelem, elegancia és 

egyediség jellemzi
• időjárás és UV álló
• grafit és cappucino színben
311365, 66

https://www.praktiker.hu/start/index/311365
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Kerti bútorok széles választéka

Kerti garnitúra „California”
• 2 db szék: 83x68x72 cm 
• kanapé (három személyes) 199x68x72 cm 
• asztal: 68x68x35 cm 
• rattan hatású
• többféle színben kapható
• komfort, elegancia és egyedi dizájn jellemzi
280741, 42, 40

199.990 Ft /szett

https://www.praktiker.hu/start/index/280741
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Kerti bútorok széles választéka

Kerti garnitúra szett
„Bahamas Fiesta”
• 2 db szék: 75x70x79 cm/db
• 2 db szófa: 128x70x79 cm/db
• asztal: 161x95x75 cm
• rattan hatású műanyag
• grafit és barna színben
311383, 85

139.990 Ft /szett

https://www.praktiker.hu/start/index/311383


Kerti bútorok széles választéka

99.990 Ft /szett

Kerti garnitúra „Bahamas”
• szék 2 db: 75x70x79 cm/db
• szófa: 128x70x79 cm
• asztal: 77x57x42 cm
• rattan hatású 

műanyag
• grafit
311371, 72

Kerti garnitúra szett 
„Tarifa Lounge”
• 2 db szék: 71x69x79 cm/db
• szófa: 120x69x79 cm
• asztal: 77x55x40 cm
• rattan hatású műanyag
• világos szürke
311379

79.990 Ft /szett

5

https://www.praktiker.hu/start/index/311379
https://www.praktiker.hu/start/index/311371
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Kerti bútorok széles választéka

Fotel „Saigon”
• 75,3x71 cm
• alumínium-petán
310855

36.990 Ft /db

Asztal „Waikiki”
• 110x50 cm 
• üveglappal 
• alumínium-petán
310861

35.990 Ft /db

Szék „Kolanta”
• 58x61 cm
• alumínium vázas
• műrattan
310862

25.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/310862
https://www.praktiker.hu/start/index/310855
https://www.praktiker.hu/start/index/310861


Kerti bútorok széles választéka

7

Sarok garnitúra „Aruba”• 187x98x84cm
• műrattan
• szürke párnával
318444

314.990 Ft /db

Kerti garnitúra műrattan
• 3 üléses szófa: 

192 X 71 X 83 cm
asztal: 150 X 85 X 68 cm

• kanapé: 120 X 40 X 35 cm
• 2db kisebb puff 

40 X 40 X 35 cm/db
• szürke színben
• műrattan
317587

299.990 Ft /szett

https://www.praktiker.hu/start/index/318444
https://www.praktiker.hu/start/index/317587
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Kerti bútorok széles választéka

Kerti garnitúra 
„Rosario”
• szék 2 db: 62x60x89 cm
• asztal: 59x59x43 cm
• rattan hatású műanyag
311307

36.990 Ft /garn.

141.990 Ft /garn.

Kerti garnitúra „Provance”
• kanapé: 196x196x80 cm • asztal: 59x59x33 cm 
• műrattan • egy sarokkanapét és asztalt tartalmaz
• időjárás és UV álló • cappucino színben
Az ár a cappucino termékre vonatkozik.
280736, 290981, 280737

https://www.praktiker.hu/start/index/311307
https://www.praktiker.hu/start/index/280736
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Kerti bútorok széles választéka

Kerti bútor szett „Mira”
Szett tartalma:
• 1 db két üléses kanapé 86x151x78 cm
• 2 db fotel 74x75x70 cm/db
• 1 db asztal 90x60x35 cm
• akácfa
310776

„Aruba” kerti fotel
•műrattan hatású
•mérete: 75.30 x 71.00 x 80.70 cm
321596

54.990 Ft /db

„Aruba” kerti kanapé
•mérete:72,50 x 180,70 x 80,70 cm
•3 üléses
317948

159.990 Ft /db

299.990 Ft /szett

Kerti bútor szett 
•2 db kétüléses szófa: 

166 x 80 x 63 cm
•sarokülő: 80 x 80 x 63 cm
- asztal: 80 x 80 x 39 cm
•szürke párnával
•alumínium vázas
317728

299.990 Ft /szett

https://www.praktiker.hu/start/index/321596
https://www.praktiker.hu/start/index/317948
https://www.praktiker.hu/start/index/317728
https://www.praktiker.hu/start/index/310776
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Kerti bútorok széles választéka

Kerti szék „Faro”
• 62x55x89 cm
• akácfa
• halvány barna
• taupe párnával
310774

29.990 Ft /db

Asztal „Montreux”
• 190x105 cm
• fa lábakkal 
• műanyag asztallap
310747

99.990 Ft /db

Szék „Lausanne”
• fa lábakkal 
• műanyag
310748

19.990 Ft /db

Kerti asztal
• 75x75 cm 
• alumínium 
• üveg asztallappal
310772

22.990 Ft /db

Kerti asztal
• 160x90x85 cm • alumínium
• négyszögletes • szürke üveg asztallappal 
310773

25.990 Ft /db

Kerti fotel párnával
• 57x60x86 cm
• fémvázas
• rattan
• bézs párnával
310770

14.990 Ft /db

Kerti szék
• 64x56x43 cm
• fémvázas
• párnával
310771

15.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/310748
https://www.praktiker.hu/start/index/310747
https://www.praktiker.hu/start/index/310771
https://www.praktiker.hu/start/index/310772
https://www.praktiker.hu/start/index/310774
https://www.praktiker.hu/start/index/310770
https://www.praktiker.hu/start/index/310773
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Kerti bútorok széles választéka

Szék „Nova”
• 69x56 cm
• fém vázas
• szürke
310870

22.990 Ft /db

Asztal „Uranus”
• átmérő: 110 cm
• alumínium vázzal
310866

42.990 Ft /db

Asztal „Mercury”
• átmérő: 140 cm
• fém vázzal
310868

75.990 Ft /db

Szék „Plantagoo”
• 61x54 cm 
• egymásba rakható
• fém vázas
310869

14.990 Ft /db

1.

2.

Asztal „Uranus”
• alumínium 
1.• 70x70 cm 33.990 Ft
310863
2.• 150x90 cm 49.990 Ft
310864

33.990 Ft /db-tól

Kerti szék
•71x57x99cm
•fém 
•egymásba rakható
•sötét szürke
289539

14.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/289539
https://www.praktiker.hu/start/index/310863
https://www.praktiker.hu/start/index/310864
https://www.praktiker.hu/start/index/310869
https://www.praktiker.hu/start/index/310866
https://www.praktiker.hu/start/index/310870
https://www.praktiker.hu/start/index/310868


Kerti bútorok széles választéka

Balkon szett
• szék:44x53x78 cm
• asztal:60x70 cm
310729

25.990 Ft /szett

Kerti szék
• 55x70x91cm
• fém vázas
• textil ülőfelület
• egymásba rakható
• vegyes színekben
298663

6.999 Ft /db

Kerti szék
• 56x67x107 cm
• alu-textilén
• 7 pozíciós
• fekete színben
310369

14.990 Ft /db

Kerti asztalok edzett üveglappal
1.
• 60x60x70 cm
• összecsukható
• alumínium 9.999 Ft
310459
2.
• 140x80x75 cm
• összecsukható
• alumínium
• fekete üveglappal 

19.990 Ft
310457
3.
• 90/180x90x75 cm 

39.990 Ft
310458

9.999 Ft /db-tól

1.
3.

2.

Kerti szék 
• 59x53x76 cm
• fém vázas
• egymásba rakható
• fekete színben
311222

7.999 Ft /db

Kerti asztal
• átm.: 70 cm
• fém vázas
• üveg asztallappal
• szürke és fekete 

színekben
311226, 27

11.990 Ft /db-tól

12

https://www.praktiker.hu/start/index/310369
https://www.praktiker.hu/start/index/311226
https://www.praktiker.hu/start/index/311222
https://www.praktiker.hu/start/index/310729
https://www.praktiker.hu/start/index/298663
https://www.praktiker.hu/start/index/310459
https://www.praktiker.hu/start/index/310458
https://www.praktiker.hu/start/index/310457


Kerti bútorok széles választéka

Kerti asztal
• 60x60x70 cm
• fém vázas
• mozaikos felülettel
• fekete színben
298399

14.990 Ft /db

Kerti szék
• magasság: 95 cm
• fém vázas
• mozaikos támlával
• párnával
• egymásba 

rakható
298400

11.990 Ft /db

Kerti szék
•57x61x84cm
•alu textilén váz
•bambusz hatású csővel
317850

19.990 Ft /db

Kerti asztal
•70x74cm
•alu textilén váz
•üveglappal
•bambusz hatású
317851

29.990 Ft /db 26.990 Ft /db

Tárolós kerti asztal 
„Pacific Cool Bar”
• 50x50x57 cm
• rattan hatású műanyag
• többféle színben
• elegáns dizájn és 

sokrét felhasználás jellemzi
299216

Mozaikos virágtartó állvány
1. "S"  25cm 2.199 Ft
299847
2. "M" 33cm 2.699 Ft
299848
3. "L"  41cm 3.299 Ft
299849

2.199 Ft /db -tól

Tároló állvány
• 34x50x141 cm
• fém
• mozaikos 
• 3 emeletes
298401

Tároló állvány
• 62x29x143 cm
• fém
• mozaikos
• 3 emeletes
298402

14.990 Ft /db-tól

13

1.

2.

3.

Kerti szék 
•83x71x52cm
•zöld színben
•fém vázas
318299

14.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/317850
https://www.praktiker.hu/start/index/317851
https://www.praktiker.hu/start/index/299216
https://www.praktiker.hu/start/index/318299
https://www.praktiker.hu/start/index/299847
https://www.praktiker.hu/start/index/299848
https://www.praktiker.hu/start/index/299849
https://www.praktiker.hu/start/index/298401
https://www.praktiker.hu/start/index/298400
https://www.praktiker.hu/start/index/298399
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Kerti bútorok széles választéka

Asztal „Lynx”
• 140x80 cm
• alumínium vázzal, 

fa asztallappal
298995

39.990 Ft /db

Szék „Kingsbury-Lama”
• 57x55 cm 
• fém vázzal, fa ülőfelülettel
• egymásba rakható
310867

17.990 Ft /db

Szék „Classica”
• műanyag
• karfás
• többféle színben
310751

19.990 Ft /db

Asztal „Benavente”
• 160x100 cm
• alumínium vázzal
• csokoládé színben 
310750

64.990 Ft /db

Szék „Classica”
• 60,6x57,6cm
• műanyag
• karfás
• többféle színben
310749

16.990 Ft /db

Asztal „Benavente”
• 100x100 cm
• alumínium vázzal
310854

49.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/298995
https://www.praktiker.hu/start/index/310867
https://www.praktiker.hu/start/index/310751
https://www.praktiker.hu/start/index/310750
https://www.praktiker.hu/start/index/310749
https://www.praktiker.hu/start/index/310854
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Kerti bútorok széles választéka

24.990 Ft /db

Rendezvény asztal 
• 74x182x73,5 cm
• összecsukható
311534

Kerti üvegasztal
•140x80x72 cm
•acél vázzal
•fekete színben
317585

19.990 Ft /db

Asztal „Calgary”
• 160x88 cm 
• alumínium
298991

73.990 Ft /db

Kerti szék 
• 67x61x112 cm
• alutextilén
• dönthető
• több pozíciós
310031

16.990 Ft /db

Szék „Italica”
• alumínium
• egymásba rakható
310865

17.990 Ft /db

Kerti szék
•55x84x92cm
•fekete színben
•magas támlás
317586

8.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/317585
https://www.praktiker.hu/start/index/311534
https://www.praktiker.hu/start/index/317586
https://www.praktiker.hu/start/index/310865
https://www.praktiker.hu/start/index/298991
https://www.praktiker.hu/start/index/310031
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Kerti bútorok széles választéka

Alacsonytámlás szék „Dante”
• 57x57x79 cm 
• grafit és cappucinó színben
• műanyag
• modern dizájn és 

kényelem jellemzi
• UV álló
294752, 299846

3.899 Ft /db

Magastámlás szék „Ibiza”
• 61x65x83 cm 
• többféle színben
• fa hatású műanyag
• egymásba rakható
• könnyen tisztítható
299206, 291567

6.999 Ft /db-tól

Magastámlás szék „Minesota”
• 65x61x99 cm
• rattan hatású műanyag
• grafit színben
• könnyen tisztítható
280743

6.999 Ft /db

Asztal „Futura”
• 165x95x75 cm
• 6 személyes
• műanyag
• grafit és cappuccinó színben
• UV álló
294496, 311306

29.990 Ft /db

29.990 Ft /szett

Kerti garnitúra szett „Jazz”
• szék 2 db: 44x56x86 cm 
• asztal: 70x72 cm
• műanyag
• cappucino színben
311374

Piknik étkező szett
Szett tartalma:
• 1 db asztal: 

120x60x50/68 cm
• 2 db szék: 

32x42x42 cm/db
• alumínium
310769

12.990 Ft /szett

https://www.praktiker.hu/start/index/280743
https://www.praktiker.hu/start/index/294496
https://www.praktiker.hu/start/index/311374
https://www.praktiker.hu/start/index/310769
https://www.praktiker.hu/start/index/299206
https://www.praktiker.hu/start/index/294752
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Kerti bútorok széles választéka

Alacsonytámlás szék
„Mallorca” 
• 56x58x79 cm  
• többféle színben
• műanyag        
• UV és időjárás álló
• könnyen tisztítható
A feltüntetett ár a fehér 
termékre vonatkozik!
291560, 559, 299204

3.299 Ft /db-tól

Magastámlás szék „Aruba” 
• 61x72x110 cm  
• műanyag 
• többféle színben
• összecsukható
• dönthető háttámlájú 
• ellenáll a környezet 

viszontagságainak, UV álló
A feltüntetett ár a fehér 
termékre vonatkozik.
299199, 200, 201

9.999 Ft /db-tól

Magastámlás 
szék „Bonaire”
• 56x57x93 cm
• többféle színben
• egymásba rakható
291563, 62, 299203

3.999 Ft /db

Asztal „Elise”
• 137x90x73 cm 
• műanyag • többféle színben
• UV álló
A feltüntetett ár a fehér termékre vonatkozik
291553, 554, 299238

12.990 Ft /db-tól

Asztal „Melody Quartet”
• 95x95x75 cm  
• rattan hatású műanyag
• többféle színben
• időjárás álló
299242, 281284

21.990 Ft /db

6.999 Ft /db-tól

Asztal „Lisa”
• 90 cm átmérővel
• 73 cm magas
• többféle színben
• könnyen összeszerelhető 

és tisztítható
A feltüntetett ár a fehér 
termékre vonatkozik
291550, 551, 299237

Asztal „Melody”
• 161x95x75 cm • rattan hatású műanyag
• többféle színben • időjárásálló
• elegáns és praktikus választás
299239, 280746

36.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/291560
https://www.praktiker.hu/start/index/299199
https://www.praktiker.hu/start/index/291563
https://www.praktiker.hu/start/index/291553
https://www.praktiker.hu/start/index/291550
https://www.praktiker.hu/start/index/299239
https://www.praktiker.hu/start/index/299242


Pavilonok széles választéka

Pavilon oldalfallal
• 4 ablakkal 
• zöld és fehér színben
• fémvázas
• méret: 3x6 m
310763, 62

Oldalfal 
• 3x6 m-es pavilonhoz
• zöld/fehér színben
• méret: 2,95x1,9 m

3.399 Ft
310765

Tető rész 
• 3x6 m-es pavilonhoz 
• zöld színben

7.999 Ft
310766, 67

29.990 Ft /db

Pavilon
• 3x3 m
• fém vázas
• 2 db oldalfallal
• zöld-fehér csíkos
298406, 317515

14.990 Ft /db

18

Pavilon 
•2,4x2,4 m
•oldalfal nélkül
•kék-fehér, zöld-fehér 
csíkos

317514, 298405

7.999 Ft /db

Pavilon oldalfal
• ablak mérete: 

78x78 cm
310443

17.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/317514
https://www.praktiker.hu/start/index/298406
https://www.praktiker.hu/start/index/310443
https://www.praktiker.hu/start/index/310763


Pavilonok széles választéka

Pavilon „Easy up”
• 3x3 m
• magasság: 230 cm
311529

31.990 Ft /db

Pavilon „Push up” 
•3x3x2,75 m
•könnyen felállítható
•zöld-fehér színben
310446

29.990 Ft /db

Pavilon
• 3x4 m
• fém vázas
• bézs színben
289542

59.990 Ft /db

39.990 Ft /db

Pavilon 
• 2x2 m
• fém vázas
• hatszögletű
• szúnyoghálóval
• barna színben
298665

19

https://www.praktiker.hu/start/index/311529
https://www.praktiker.hu/start/index/310446
https://www.praktiker.hu/start/index/298665
https://www.praktiker.hu/start/index/289542
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Pavilonok széles választéka

59.990 Ft /db

Pavilon 
• fém lábak
• kihajtható oldalfal
• cappuccino és fekete 

színekben 59.990 Ft
310441

Pavilon tető
• kiegészítő elem pavilonhoz
• cappuccino színben 15.990 Ft
310442

Pavilon
• 3x3 m
• fém vázas
• oldalfalak nélkül
• szúnyoghálóval
• kék színben
298664

37.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/310441
https://www.praktiker.hu/start/index/298664
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Pavilonok széles választéka

21

Pavilon „Easy up”
•3x3 m
•vízálló ponyvával
•hord táskával és rögzítőkkel
311857

59.990 Ft /db

Napárnyékoló pillangó
• 4x4 m
• fém és poliészter
310925

79.990 Ft /db

Pavilon „Pop Up” 
•3x6 m
•fehér
317581

99.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/311857
https://www.praktiker.hu/start/index/310925
https://www.praktiker.hu/start/index/317581
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Kerti bútorok széles választéka

„Cochin” asztal „Tullamore” karfás székekkel

39.990 Ft /szett

Balkon szett „Tullamore”
Szett tartalma: 
• 2 db karfás szék
57,7 x 54 x 93,7 cm
• 1 db asztal
70 x 70 x 74,2 cm
• összecsukható
• fa
• a székek 

terhelhetősége: 
max. 160 kg

289486

Balkon szett „Brighton”
Szett tartalma:
• 2 db szék
61,9x61,9x73,9 cm
• 1 db asztal
52,3x48,2x81,4 cm
• összecsukható
• fa
310877

26.990 Ft /szett

https://www.praktiker.hu/start/index/289486
https://www.praktiker.hu/start/index/310877
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Kerti bútorok széles választéka

Szék „Tullamore”
• összecsukható
• karfás
• teherbírás: 160 kg
289499

18.990 Ft /db27.990 Ft /db

Asztal „Cochin”
• 130x70x74 cm
• fa
• összecsukható
289482

26.990 Ft /db

Asztal „Remmington”
• 170/230x100 cm
• összecsukható
• fa
310875

66.990 Ft /db

Asztal „Cochin”
• 70x70x74 cm
• összecsukható
• fa
289483

19.990 Ft /db

Zsúrkocsi „Malton”
•60 x 80 x 86 cm
•keményfából
298981

https://www.praktiker.hu/start/index/289499
https://www.praktiker.hu/start/index/298981
https://www.praktiker.hu/start/index/289482
https://www.praktiker.hu/start/index/289483
https://www.praktiker.hu/start/index/310875


Kerti bútorok széles választéka

Kínáló tálca
• 60x40x72,5 cm
• akácfa
310577

9.999 Ft /db

Páros szék asztalkával 
• 141x61x87 cm
• akácfa
310579

39.990 Ft /db

Asztal „Cork”
• 150/200x100x74 cm
• kinyitható
• eukaliptusz fából
289487

59 .990 Ft /db

Szék „Tullamore”
• 56,4x74,5x104,7 cm
• eukaliptusz fából
• dönthető
• párnával
289501

21.990 Ft /db
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Szék „Tullamore”
• fa
• összecsukható
293117

13.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/293117
https://www.praktiker.hu/start/index/289487
https://www.praktiker.hu/start/index/289501
https://www.praktiker.hu/start/index/310577
https://www.praktiker.hu/start/index/310579


Kerti bútorok széles választéka

Asztal „Leyland”
• 200/300x107 cm
• 8 -10 személyes
• fa
298985

„Cork” asztal „Tullamore” székekkel

Asztal „Kingsbury”
• 110x110x74 cm   
• eukaliptusz fából
289488

23.990 Ft /db

99.990 Ft /db
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https://www.praktiker.hu/start/index/298985
https://www.praktiker.hu/start/index/289488


Kerti bútorok széles választéka

Pad „Roundhay”
• két személyes
• 118x60 cm
• tárolóval
• kemény fa
298989

53.990 Ft /db

Pad „Lamu”
• két személyes
• eukaliptusz fából
310876

19.990 Ft /db

Párnatartó 
„Kingsbury”
• 128x48 cm
• kemény fa
298982

49.990 Ft /db

Balkon asztal
• 38x60x53,5 cm
• fa
• összecsukható
310580

9.999 Ft /db

Pad „Nebraska”
• két személyes
• keményfából
298983

32.990 Ft /db
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19.990 Ft /db

Szék „Buxton”
• 55,6x63,9x83,2 cm
• fa
• egymásba rakható
310859

Asztal „Starling”
• 214/300x100 cm
• összecsukható
• napernyőtartóval
310871

119.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/298983
https://www.praktiker.hu/start/index/310580
https://www.praktiker.hu/start/index/310876
https://www.praktiker.hu/start/index/298982
https://www.praktiker.hu/start/index/310859
https://www.praktiker.hu/start/index/298989
https://www.praktiker.hu/start/index/310871


Kerti bútorok széles választéka

Kerti étkező szett 
•1 db asztal: 70x70 cm
•2 db szék: 59x58,5x86 cm
317517

39.990 Ft /szett

Kerti pad tárolóval 
• 265 L 
• 140x60x84 cm
• funkcionális tárolóval
• fa hatású műanyag
291543

46.990 Ft /db

69.990 Ft /db

BBQ asztal „Unity Xl”
• 128x52x90 cm 
• műanyag
• barna
• hordozható tároló
311370

Kerti pad 
• 126x57x76 cm
• fa
• öntvény lábakkal
310337

21.990 Ft /db
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https://www.praktiker.hu/start/index/317517
https://www.praktiker.hu/start/index/310337
https://www.praktiker.hu/start/index/311370
https://www.praktiker.hu/start/index/291543
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Kerti bútorok széles választéka

Hintaágy
• 170x110x153 cm
• alumínium vázas
• 3 személyes
• sötét zöld
310033

21.990 Ft /db

Hintaágy „Nice”
• 220x136x181 cm
• 3 személyes
• fémvázas
310905

52.990 Ft /db

Hintaágy
• 204x122x167 cm
• 3 személyes
• fix támlával 
• fémvázas
• textil ülőfelület 
• kék és narancs 

színekben
310027, 28

35.990 Ft /db

Hintaágy
• 170x110x153 cm
• fémvázas
• 3 személyes
298407

42.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/310027
https://www.praktiker.hu/start/index/310033
https://www.praktiker.hu/start/index/310905
https://www.praktiker.hu/start/index/298407
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Kerti bútorok széles választéka

Hintaágy dönthető 
támlával
• 231x118x169 cm
• 3 személyes 
• fémvázas
• textil ülõfelület 
• zöld színben
310030, 29

62.990 Ft /db

Hintaágy „Zeusz”
• ülőfelület: 162x55 cm
• váz: 35x35x4,5 mm
• vashálós, szinterezett zártszelvény
• dönthetô 
• különböző mintájú párnákkal
280612, 280620

84.990 Ft /db

Függő fotel 
•napárnyékolóval
•190x100x220cm
•max. teherbírás: 120kg
310596

69.990 Ft /db

Hintaágy „Atlasz”
• 188x245x128cm
• hegesztett vasháló ülőfelület
• fokozatmentesen dönthető támla
• 7cm vastag párnával 
318648

199.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/310596
https://www.praktiker.hu/start/index/310030
https://www.praktiker.hu/start/index/318648
https://www.praktiker.hu/start/index/280612


Kerti bútorok széles választéka

Függőfotel „Casa”
• 205x98x110 cm
• műrattan
• párnával
311527

111.990 Ft /db

Nyugágy „Louise”
• 80x150x90 cm
• textilén
• billenő funkcióval
311525

29.990 Ft /db
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Függőfotel
• 205x98x98 cm• műrattan
• párnával
311526

61.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/311525
https://www.praktiker.hu/start/index/311526
https://www.praktiker.hu/start/index/311527


Kerti bútorok széles választéka

Napozóágy 
• 188x58x29 cm
• fémvázas
• szürke
310761

9.999 Ft /db

Napozóágy 
• 28x58x190 cm
• alumínium keret, 

textilén ülőfelület
• napellenzővel
• narancs színben
289538

19.990 Ft /db
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Strandszék
• fém vázzal
• szétszedhető
• többféle színben 

és mintával
80100

4.699 Ft /db

Kerti szék 
• 74x50x33/74 cm
• összecsukható
• fém
• párnáva
318402

4.999 Ft /db

Napozóágy
• 186x63 cm
• pamut párna húzattal
• párna vastagsága: 1,5 cm
• háromlábú
299022

12.990 Ft /db

Napozóágy 
• 157X49,5 cm
• dönthető
• csővázas
• többféle színben
320030

5.999 Ft /db

Napozóágy
• 58x190x30/76 cm
• összecsukható
• állítható
318303

11.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/318402
https://www.praktiker.hu/start/index/80100
https://www.praktiker.hu/start/index/320030
https://www.praktiker.hu/start/index/318303
https://www.praktiker.hu/start/index/299022
https://www.praktiker.hu/start/index/289538
https://www.praktiker.hu/start/index/310761


Kerti bútorok széles választéka

Napozóágy „Gardena”
• 182x60x92 cm
• fa vázzal
311200

39.990 Ft /db
29.990 Ft /db

Szék „Gardena”
• 84x60x100 cm  
• fa vázzal
311199

Napozóágy
„Louisiana”
• 192x96 cm
• fa
310874

36.990 Ft /db
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https://www.praktiker.hu/start/index/310874
https://www.praktiker.hu/start/index/311200
https://www.praktiker.hu/start/index/311199


Kerti bútorok széles választéka

Napozóágy „Pacific”
• 197x75x41 cm  
• műrattan
• barna színben
• dönthető háttámlával
• időjárás és UV álló
281285

49.990 Ft /db

Napozóágy „Florida”
• 92x190x30 cm
• műanyag
• masszív, stabil 

szerkezet jellemzi
• fehér színben
• időjárás és UV álló
281286

17.990 Ft /db

Napozóágy „Daytona”
• 195x65x22 cm 
• 4 pozíciós háttámlával

• műrattan
• többféle színben
• időjárás és UV álló
A feltüntetett ár a barna

termékre vonatkozik.
280739, 311364

46.990 Ft /db-tól

17.990 Ft /db

Napozóágy „Roma”
• 190x73x37 cm
• műanyag
• összecsukható
• állítható háttámlával
• nedvesség, időjárás és UV álló
• könnyen tisztítható
299250, 299251, 53

Különböző 
színekben

33

https://www.praktiker.hu/start/index/299250
https://www.praktiker.hu/start/index/281286
https://www.praktiker.hu/start/index/281285
https://www.praktiker.hu/start/index/280739


Kerti bútorok széles választéka

Kemping szék
• 56x54x80,5 cm
• összecsukható 
• fém vázzal
310439

3.699 Ft /db

Többfunkciós asztal 
• 100x60 cm
• műanyag lábakkal
318123, 22

6.999 Ft /db

Balkon asztal
• 37x51x69 cm
• fém keretes
• szürke színben
311756

3.999 Ft /db
Kerti asztal
• 40x45 cm
• összecsukható
318296

5.499 Ft /db

Kerti asztal
• 46x52 cm
• összecsukható
• kerek
• fém
318294

3.999 Ft /db

Balkon asztal
• 53x40 cm
• fém
• fehér színben
318277

3.999 Ft /db

5.999 Ft /db

Kemping asztal
• 70x50x60 cm
• fémvázas
• összecsukható
• szürke
310768

Pihenőszék
• 85x82 cm
• fém vázas
318302

8.999 Ft /db
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Horgászszék
• 52x52x85 cm
• összecsukható
• fém vázas
310759

2.999 Ft /db

Horgász szék 
• 108X60X43 cm
• összecsukható
318282

7.999 Ft /db

Kemping szék 
• 42x28x36 cm
• hűtőtáskával
• összecsukható
318403

3.299 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/318282
https://www.praktiker.hu/start/index/318403
https://www.praktiker.hu/start/index/310759
https://www.praktiker.hu/start/index/310439
https://www.praktiker.hu/start/index/318302
https://www.praktiker.hu/start/index/318277
https://www.praktiker.hu/start/index/318296
https://www.praktiker.hu/start/index/318294
https://www.praktiker.hu/start/index/311756
https://www.praktiker.hu/start/index/318123
https://www.praktiker.hu/start/index/310768


Kerti bútorok széles választéka

Kemping szék 
gyerekeknek
• 33x33 cm
• összecsukható
• fém vázas
310760

2.299 Ft /db

Kerti bútor szett gyerekeknek
Szett tartalma: 
• 2 db szék
• 1 db asztal, 

50 cm-es 
átmérővel

• napernyővel
• többféle 

mintával
311232, 33

9.999 Ft /szett
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Gyerek székek
• 48x24x47 cm
• fém vázas
• összecsukható
• tigrises, kiskutyás és 

békás mintával
311229, 30, 31

4.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/310760
https://www.praktiker.hu/start/index/311229
https://www.praktiker.hu/start/index/311232
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Kerti bútorok széles választéka

Strandsátor „Pop-up” 
•150x83x98 cm
•könnyen felállítható
311011

3.999 Ft /db

Félsátor
• 218x115x115 cm
• poliészter
311774

3.399 Ft /db

Strandgyékény 
•180x60 cm
•szalma
•4 féle színben
318275

699 Ft /db

Strandsátor
•200x120x100 cm
•vízálló
•tartóvázzal és hord táskával
318291

4.499 Ft /db

Hálózsák
•180x74 cm
•poliészter
•4 féle színben
318292

3.499 Ft /db

Függőágy 
•200 cm-től
•hord táskával
•max. terhelhetőség: 120kg
•többféle színben
311713,318407

2.999 Ft /db-tól

Matrac
•180x50 cm
•polyfoam
•sima felületű
•többféle színben
169911

2.399 Ft /db

Rovarriasztó 
•elektromos
•2x20 W feszültséggel
213147

25.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/311011
https://www.praktiker.hu/start/index/311774
https://www.praktiker.hu/start/index/318291
https://www.praktiker.hu/start/index/318292
https://www.praktiker.hu/start/index/213147
https://www.praktiker.hu/start/index/318275
https://www.praktiker.hu/start/index/169911
https://www.praktiker.hu/start/index/311713
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Kerti bútorok széles választéka

Kerti tárolódoboz 
„Brushwood”
• 455 L • 145x69,7x60,3 cm
• fa hatású műanyag • időjárás álló

• könnyen tisztítható
299222

52.990 Ft /db

Kerti tároló „Store It Out” 
• 130x74x110 cm
• fa hatású műanyag
285535

43.990 Ft /db

Kültéri szemetes tároló ,,Store it out ultra”
• 177x113x134 cm
• műanyag
304827

99.990 Ft /db

Kerti párna 
•120x50 cm
•pamut
•poliészter huzattal
•többféle színben
318440, 42

3.499 Ft /db

Kerti tároló „Marvel”
• 270 L
• 117x45x57,5 cm 
• műanyag
299220

14.990 Ft /db

Kerti párna tároló
•130x60x85 cm
•sötét szürke színben
318414

28.990 Ft /db

29.990 Ft /db-tól

Tároló szekrény „Rattan Style”
• 70x50x192 cm
• barna
• műanyag 
• gumi tömítésekkel amely védi a csapadéktól 29.990 Ft
311393
• 70x50x179 cm
• műanyag • barna
• gumi tömítésekkel amely védi a csapadéktól 49.990 Ft
311392

https://www.praktiker.hu/start/index/299222
https://www.praktiker.hu/start/index/311392
https://www.praktiker.hu/start/index/318414
https://www.praktiker.hu/start/index/299220
https://www.praktiker.hu/start/index/318440
https://www.praktiker.hu/start/index/304827
https://www.praktiker.hu/start/index/285535


Napernyők és napernyőtartók széles választéka

Balkon napernyő 
„Half umbrella”
• 2,7 m
• vegyes színekben
298667

9.999 Ft /db

Napernyő
• átmérő: 3 m
• alumínium
• hárszöld színben
299049

15.990 Ft /db

38

Napvitorla 
•3,6x3,6x3,6m
•150gr/m²
•3féle színben
3499Ft
318301

Napvitorla háromszög 
•5x5x5m
•150gr/m²
•3féle színben
5999Ft
318410

3.499 Ft /db-tól

Függő napernyő 
• átmérője: 3 m
• magasság: 2,5 m
• fém vázas
• vegyes színekben
298666

26.990 Ft /db

Napernyő 
•180 cm
•fémvázas
•gyümölcs mintás
•3 féle típus
318300

3.499 Ft /db

Napernyő
•176/156 cm
•állítható magasság
•fémvázas
318406

2.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/318301
https://www.praktiker.hu/start/index/298667
https://www.praktiker.hu/start/index/298666
https://www.praktiker.hu/start/index/318300
https://www.praktiker.hu/start/index/318406
https://www.praktiker.hu/start/index/299049


Napernyők és napernyőtartók széles választéka

Napernyőtalp
• gránit 
• 30 kg 
• szürke
310338

13.990 Ft /db-tól

Napernyő talp 
•műanyag
•25 kg
•50x50x7 cm
317986

5.999 Ft /db

Napernyő tartó talp
•40 cm
•fém
•összecsukható

318408

3.499 Ft /db

Napernyő kampó
•4 db akasztóval
318401

249 Ft /db

Napernyő tartó
• 56,5x6,5 cm
• fémrúd mérete: 45 cm
• 5 adaptergyűrű: 

25/28/42/50/55 mm
• horganyzott
• fém
311719

3.399 Ft /db

Napernyő tartó
• állítható méret
• balkonra
• fém
• grafit színű
311773

1.599 Ft /db

Napernyőtartó
•220 cm
•fém
•3 lyukkal
•ezüst színben
318409

1.999 Ft /db

Napernyő tartó
• 44x29 cm
• 3 adapterrel: 

30/35/38 mm
• 10 kg
• félkör
• beton
311715

6.799 Ft /db

Napernyőtartók
• 13 L-től 
• műanyag
•kerek
•fehér és barna színekben
141907, 299051

1.999 Ft /db-tól
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Dupla napernyő 
•4,5x2,7 m
•szürke színben
317987

49.990 Ft /db

Függő napernyő
•3x3 m
•UV50+ álló
•alumínium vázas
•szürke színben
317985

129.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/318401
https://www.praktiker.hu/start/index/317987
https://www.praktiker.hu/start/index/317985
https://www.praktiker.hu/start/index/318409
https://www.praktiker.hu/start/index/311715
https://www.praktiker.hu/start/index/311773
https://www.praktiker.hu/start/index/311719
https://www.praktiker.hu/start/index/317986
https://www.praktiker.hu/start/index/310338
https://www.praktiker.hu/start/index/318408
https://www.praktiker.hu/start/index/141907
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Hűtőtáskák széles választéka

Hűtőtáska
• 10 L-től
• 30 cm-től
• nylon
311766, 318279

1.299 Ft /db-tól

Hűtőtáska
•24x18,5x10 cm 
•4 L
318281

599 Ft /db

Hűtőbox „Iceberg”
•20 L
96926

8.699 Ft /db-tól

Hűtőtáska
• 15 L-től
• többféle színben és mintával
Tájékozatató jellegű felvétel!
184988

2.499 Ft /db-tól

Hűtőtáska 
•29x31x21 cm
•18 L
•zippzáros
318276

1.499 Ft /db

Műanyag hűtőbox
• többféle színben
• 10 L
• 28x17x28,3 cm
311005, 006

3.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/318276
https://www.praktiker.hu/start/index/318281
https://www.praktiker.hu/start/index/184988
https://www.praktiker.hu/start/index/311766
https://www.praktiker.hu/start/index/96926
https://www.praktiker.hu/start/index/311005


Hűtőtáskák széles választéka

41

Elekromos hűtőbox
• 28 L
• 12V/230V 
• többféle színben
311010

25.990 Ft /db

Hűtőakku 
• 200 gr (3 db/szett) 699 Ft

1 db 233 Ft
96920
• 400 gr (2 db/szett) 549 Ft

1 db 274,5 Ft
96921
• 750 gr (1db-os) 749 Ft
96922

549 Ft /szett-től

Hűtő/melegentartó zselés tasak
• 400 grammos kiszerelés
299055

299 Ft /db

Víztartály
• 32x23x10 cm 
• 15 L
311012
Víztartály csappal
• 10 L  3.399 Ft
• 20 L  4.599 Ft
169910, 97552

1.599 Ft /db-tól

Jégakku rúd 
• 25x205 mm
318435

169 Ft /db

Hűtőakku kulacs 
•90x30x235 mm
318433

329 Ft /db

Hűtőakku 
• 16x10 cm
• 2 db/szett
1db 164,5Ft
318430

329 Ft /szett

Hűtőtáskák 
• műanyag
• 1db 15 L 1.999 Ft
302439
• 1db 35 L 4.999 Ft
302438

4.999 Ft /db-tól

Jégakku szett
• 3x100 ml
• 80X75X10 mm
• 3 db/szett
1db 99,6Ft
318434

299 Ft /szett

https://www.praktiker.hu/start/index/318433
https://www.praktiker.hu/start/index/318434
https://www.praktiker.hu/start/index/318435
https://www.praktiker.hu/start/index/96920
https://www.praktiker.hu/start/index/299055
https://www.praktiker.hu/start/index/318430
https://www.praktiker.hu/start/index/311010
https://www.praktiker.hu/start/index/311012
https://www.praktiker.hu/start/index/302439


Gyerekjátékok széles választéka
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Tollasütő szett
• 2 ütő +1 labda
234701

1.999 Ft /szett

Tollaslabdák „Champion”
• 3 db/szett

1db 233  Ft
233676

699 Ft /szett

Vízálló pénztárca
• 11cm magas
• henger alakú
• különböző színekben kapható
299103

499 Ft /db
Tenisz/tollas
labda szett
• 2 db ütővel
• 2 féle labdával
• 67x35x8,5 cm
311022

4.999 Ft /szett

Strandlabda szett
• 2 ütővel és egy labdával
• áruházanként eltérő 

színben és típusban
311023

3.999 Ft /szett

Röplabda „Neopren”
• 5-ös méretben
311024

2.699 Ft /db

Focilabda „Neopren”
• 5-ös méretben
311025

2.699 Ft /db

Mini vízilabda 
• 6 db/szett
• átm.: 5 cm
• 20 gramm
• gumi
• 1 db 99,83 Ft
311767

599 Ft /szett

Strand játékok széles választéka
• többféle modell és típus
233671, 311021

1.999 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/233671
https://www.praktiker.hu/start/index/311767
https://www.praktiker.hu/start/index/311024
https://www.praktiker.hu/start/index/311025
https://www.praktiker.hu/start/index/311023
https://www.praktiker.hu/start/index/234701
https://www.praktiker.hu/start/index/233676
https://www.praktiker.hu/start/index/299103
https://www.praktiker.hu/start/index/311022


Gyerekjátékok széles választéka
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Vízipisztolyok széles 
választéka
• 10-13 cm-től
• áruházanként eltérő választék
• többféle szín, minta és típus
96985,185009

499 Ft /db-tól

Szappanbuborékfújó 
• 60 ml-es
• játékkal a kupakban
96988

299 Ft /db
Bubokékfújó
•125 ml-es kiszerelés
318284

249 Ft /db

Vízkilövő játék
• 44,5x5 cm
• 4 féle színben
311768

599 Ft /db

399 Ft /db-tól

Vízipisztolyok széles 
választéka
• 26 cm-től
• többféle színben
311769, 70, 71

3.699 Ft /db

Gyerek talicska „Kiddie's Go”
• 38x35x61,5 cm
• műanyag • a KIDDIE'S GO 

ergonómikus talicska 
egy univerzális tároló

• kényelmes foggantyúval 
és tartós kerekekkel 
299245, 311430

Frizbi 
•27 cm
•műanyag
•4 féle színben
318288

299 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/311768
https://www.praktiker.hu/start/index/96985
https://www.praktiker.hu/start/index/96988
https://www.praktiker.hu/start/index/318284
https://www.praktiker.hu/start/index/299245
https://www.praktiker.hu/start/index/318288
https://www.praktiker.hu/start/index/311769


Gyerekjátékok széles választéka

Kreatív asztal
• 2 db székkel
• 79x56x50 cm
• a rajz- és egyéb eszközök tárolására kialakított 

speciális hely megkönnyíti a rend fenntartását
• éveken át garantálja az asztal használatát
289295

15.990 Ft /db

Játszóház „Magic”
• 110x110x146 cm
• műanyag
• többféle színben
289294

27.990 Ft /db

Gyerekház „Foldable”
• 101,8x89,7x110,6 cm
• műanyag
• tágas belső terek, 

mesés színek, 
• nyeregtető és 

cserélhető 
ajtó

299259

26.990 Ft /db

Gyerekasztal „Monoblock Kids Table” 
• 64x64x48 cm
• műanyag
• többféle színben
• összeszerelést nem igényel
299256, 46, 54

4.399 Ft /db 1.799 Ft /db

Gyerekszék 
„Monoblock Kids Chair”
• 43x39x53 cm
• műanyag
• többféle színben
• összeszerelést nem 

igényel
299257, 55, 47

Homokozó szett  
• több szinben
• tartalma: 1 kocsi, 

2 forma, lapát, gereblye
311708

1.699 Ft /szett

Játszósátor 
•95x72x102cm
•4féle modell
318289

4.999 Ft /db

Fa homokozó tetővel
• 120x120x21 cm
255644

19.990 Ft /db

Pikknikk asztal 
homokózóval
•90x89x50cm
•fenyő
318283

14.990 Ft /db
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Gyerekjátékok széles választéka

Karúszó „Deluxe” 
•23x15 cm
•3-6 éves korig
312083

599 Ft /db

Gyermekmedence 
•168x40 cm
•3 gyűrűs
•418 L
282962

6.899 Ft /db

Baby úszógumi 
„My Baby”
•átmérő: 70 cm
312082

2.299 Ft /db

Matrac 
•183x69 cm
•színes mintás
282960

1.899 Ft /db

Matrac 
•színes
•191x81 cm
•felfújható
282961

3.999 Ft /db

Lábpumpa 
•30,5cm
•3 féle szűkítő fejjel
282965

2.699 Ft /db

Búvár szett „Adventurer” 
•műanyag
•8 éves kortól ajánlott
312086

2.299 Ft /db

Matrac
• 178x85 cm
• narancsszelet alakú
320415

3.999 Ft /db

Úszógumi
•114 cm
318247

2.499 Ft /db

Hinta
• 60x60x9 cm
• 100 cm
• poliészter
311016, 318544

9.999 Ft /db-tól

Úszógumi
•felfújható
•állatfejes
282958

679 Ft /db

Nyakpárna
• 33x22x8 cm
• felfújható
• többféle színben
292211

459 Ft /db

Felfújható fehér cápa
•173x107 cm
•kapaszkodóval
•javítókészlettel
312085

3.599 Ft /db
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Fémvázas medencék és medence szettek széles választéka

99.990 Ft /szett

Csővázas medence 
és medence szettek 
• 305x76 cm
• medenceszűrővel
33.990 Ft
318050
• 366x76 cm
39.990 Ft
318051
• 488x122 cm
• létrával, szűrővel, 

alátét- és takarófóliával
169.990 Ft
318061
• 549x132 cm
• homokszűrővel, 

létra alj- és medencetakaróval 
249.990 Ft
318062

33.990 Ft /szett-től

46

Rattan hatású fémvázas medence szett „Mykonos”
• mérete: 366x100 cm • szett tartalma:medencetest, szűrő-vízforgató berendezés, biztonsági létra                                                                                                 
• fémvázas medence szett extra erős újfejlesztésű 3 rétegű fémszállal átszőtt PVC anyagú, rattan hatású testtel • egyszerűen gyorsan telepíthető • korrózióálló fémvázas szerkezet• rendkívül erős 3 rétegű oldalpánt erősíti a vázszerkezetet a medence teljes hosszában• szelep segítségével a medencében lévő víz kerti locsolón keresztül ereszthető le• súly:37,9 kg

• űrtartalom (90%):9150 L
300364

https://www.praktiker.hu/start/index/300364
https://www.praktiker.hu/start/index/318050
https://www.praktiker.hu/start/index/318051


Fémvázas medencék és medence szettek széles választéka

76.990 Ft /szett

Fémvázas medence szett 
• 366 cm x 100 cm 
• belső űrtartalom: 9150 L 

(90% töltöttség mellett) 
• 1db csővázas medencetest
• 1db  vízforgató egység 2006 L/h
• 1 db szűrőbetét
• 1 db 107 cm -es biztonsági létra
• 2 db 32-es gégecső + 

a hozzátartozó bilincsek
310157

Fémvázas medence szett „Puerto Rico” 
• méret: 424x250x100 cm
• szett tartalma: medencetest, papírszűrős vízforgató, biztonsági létra

• egyszerűen telepíthető • korrózióálló fémvázas szerkezet

• 3 rétegű nagy teherbírású PVC és poliészter oldalfalak

• szelep segítségével a medencében lévő víz kerti locsolón keresztül ereszthető le

• súly: 56,9 kg 
• űrtartalom (90%): 7250 L
311807

151.990 Ft /szett
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Puhafalú medencék és medence szettek széles választéka
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Puhafalú medence szett „Korfu”
• mérete: 305 x 76 cm 
• medencetest, szűrő vízforgató berendezés
• extra erős 3 rétegű PVC medencetest ellenáll a napsugárzásnak és a vegyszereknek. 
• könnyen, gyorsan telepíthető, szakértelmet nem igényel. 
• a medencetest karimáját felfújva azonnal megkezdhető a víz feltöltése.                                                                                                               
• szelep segítségével a medencében lévő víz kerti locsolón keresztül ereszthető le    
• létra nélkül is könnyen be lehet mászni a medencébe. 
• űrtartalom (80%): 3638 L
282863

23.990 Ft /szett

Puhafalú medence szett
• 396x84 cm
• könnyedén felállítható
• felfújható peremmel
• 2006 L/h papírszűrős 

vízforgatóval 
311838

27.990 Ft /szett

Solar kerti zuhany
• 18 L
• PVC
• mozgatható fejjel
310780

33.990 Ft

23.990 Ft /szett

Puhafalú medence szett
• 366x76 cm
• 1 db puhafalú medence 

(felfújható peremmel)
• 1 db vízforgató egység 

(1249 L/óra)
• 1 db szűrőbetét
• 2 db műanyagcső + 

a hozzátartozó bilincsek
310156

https://www.praktiker.hu/start/index/310780
https://www.praktiker.hu/start/index/311838
https://www.praktiker.hu/start/index/282863
https://www.praktiker.hu/start/index/310156
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Puhafalú medencék és medence szettek széles választéka

Puhafalú medence szett 
•457x107cm
•létra, medence szűrőbetét, 
alj fólia, takaró fólia

318052

79.990 Ft /szett

Puhafalú medence szett 
•549x122 cm
•létra, medence szűrőbetét, alj fólia, takaró fólia
318053

139.990 Ft /szett

Puhafalú gyermekmedence
• 152x38 cm
• max. víztartály: 

477 L (80% teljes)
• 2 éves korig ajánlott
• többféle színben
310155

5.999 Ft /db

Puhafalú medence „Deluxe”
• 305x183x56 cm 
• négyszögletes
• 3 gyűrűs
310154

9.999 Ft /db

Gumimatrac
• 188x71 cm
• műanyag
• többféle színben 
310162

1.999 Ft /db

2.799 Ft /db

Légpumpa
•strandfelszerelések

felfújásához
•fújás és szívás funkciókkal
•48 cm
•kapacitás: 2x2000 cm³
310159

Napozó gyékény 
•180x90 cm
•összehajtogatható
•6 féle színben
318278

1.299 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/310159
https://www.praktiker.hu/start/index/310155
https://www.praktiker.hu/start/index/310154
https://www.praktiker.hu/start/index/310162
https://www.praktiker.hu/start/index/318052
https://www.praktiker.hu/start/index/318053
https://www.praktiker.hu/start/index/318278
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Medence kiegészítők és vegyszerek széles választéka

Szűrőbetét
• „Bestway” típusú vízforgatóhoz
• 4-6000 L/h teljesítményű vízforgatóhoz 2.999 Ft
• 2000 L/h teljesítményű vízforgatókhoz 3.799 Ft
•1500 L/h teljesítményű vízforgatókhoz 3.399 Ft
283124, 23, 22

2.999 Ft /db-tól

Úszó vegyszeradagoló
• lassan oldódó vegyszertablettákat belehelyezve

biztosítható a víz folyamatos fertőtlenítése
• az adagoló alsó részén elforgatható karimával

beállítható a tabletta oldási sebessége
• 200 grammos tablettához
283101

1.999 Ft /db

Úszó vegyszeradagoló
• állatfigurás
301515

4.999 Ft /db

Úszó hőmérő
• létrához kiköthető
• lebeg a víz felszínén
• ellenőrzi a víz hőmérsékletét
• többféle figurával
283102

1.499 Ft /db

Szűrőhomok
• 20 kg/zsák
• 0,4-0,8 mm-es szemcsemérettel
• 1 kg 239,95 Ft
283096

4.799 Ft /zsák

Szűrőbetét „Intex”
• 108x50x200 mm
• többféle méretben
311824

699 Ft /db-tól

Szűrőbetét 
• papírszűrő filter
• magasság: 90 mm
• átmérő: 80 mm
•belső lyukméret: 28 mm
2 db/szett
1 db 449,5Ft
310158

899 Ft /szett

249 Ft /szett

Légszűrős medence pumpa
• kiszívó és felfújó funkciókkal
• elektromos
• hálózati zsinórral (AC230V)
• 3 db szívófejjel
310161

3.999 Ft /db

Homokszűrős vízforgató 
• 4 m³/h teljesítményű 

szűrő-vízforgató berendezés
• hatékonyan tisztít: 8000 L/óra
• 4 állású
• halk üzemű
290935,37

59.990 Ft /db

Javítókészlet
•medence hibák javítására
•6 db
•49 m²-es tapasz
1db 41,5Ft
282964

https://www.praktiker.hu/start/index/290935
https://www.praktiker.hu/start/index/310161
https://www.praktiker.hu/start/index/282964
https://www.praktiker.hu/start/index/283124
https://www.praktiker.hu/start/index/310158
https://www.praktiker.hu/start/index/311824
https://www.praktiker.hu/start/index/283096
https://www.praktiker.hu/start/index/301515
https://www.praktiker.hu/start/index/283101
https://www.praktiker.hu/start/index/283102


Medence kiegészítők és vegyszerek széles választéka

Medence tisztító szett
• készlet tartalma:

termométer, 
medence alj porszívó, 
leszedő háló nyéllel

310779

6.999 Ft /szett

Fóliaragasztó
• 25 ml-es
• pvc fóliák, medencék 

ragasztásához
• víz alatt is használható
• kisebb sérüléshez elegendő 

egy csepp ragasztó
• nagyobb szakadáshoz a 

mellékelt anyagból 
kell foltot kivágni

283099

1.999 Ft /db

Medence karbantartó szett „Delux” 
Szett tartalma: 
• 1 speciális gyorstisztítófej
• speciális porszívófej előszűrő
• gégecső
• 4 részes összecsukható teleszkópos rúd
• 3 különböző toldóelem
• leszedőháló
• hőmérő
283139

18.990 Ft /szett

Önjáró automata porszívó „Pooltrend” 
• 8 m kábellel
• 24 V feszültséggel működő önjáró automata porszívó 

a medencék aljának tisztítására, 8 m kábelhosszal
• nagyméretű szűrőlemeze, valamint 1-1,5-2 órás beállítható

üzemideje nagyobb medencék takarítását is lehetővé teszi
• egyszerű karbantarthatóság és könnyű 

tisztíthatóság jellemzi
301519

151.990 Ft /db

5.999 Ft /db

Medence-porszívófej 
• oldalkefés
• teleszkópos rúdhoz
301521

Medence sarok
porszívófej „ECO” 
• teleszkópos rúdhoz
301522

1.999 Ft /db

Gégecső medence
porszívóhoz
•átmérő: 32mm
•1,5m/tag
•fehér
318064

399 Ft /db
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Medence kiegészítők és vegyszerek széles választéka

Szolártakaró 
• univerzális 
• max.: 305 cm 

medenceátmérőig
301514

13.990 Ft /db

Lábmosó tálca
•56x46x9 cm
•medence létra elé
•kék
318063

1.299 Ft /db

Medence alátét fóliák
• 244x244 cm-től
• PVC
283137, 38

4.999 Ft /db-tól

Biztonsági létra • 107 cm 2+1 ágú eltávolítható létrafokokkal 29.990 Ft• 122 cm 2+1 ágú eltávolítható létrafokokkal 35.990 Ft301529, 530

29.990 Ft /db-tól

4.999 Ft /db

Medence alátétfólia
• max. 305 cm átmérőjű

medencéhez
• PVC
311351

1.899 Ft /db-tól

Védőtakarók széles választéka

• 244 cm-től
• medencékhez
• többféle 

méretben
311826, 30 ,34

https://www.praktiker.hu/start/index/311826
https://www.praktiker.hu/start/index/301529
https://www.praktiker.hu/start/index/283137
https://www.praktiker.hu/start/index/311351
https://www.praktiker.hu/start/index/301514
https://www.praktiker.hu/start/index/318063
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Medence kiegészítők és vegyszerek széles választéka

Szolárfűtés földfeletti medencéhez

„Pooltrend”
• 300x35 cm 19.990 Ft

• 300x61 cm 37.990 Ft

301525, 26

19.990 Ft /db-tól

3.999 Ft /db

Szolár védőtakaró 
• 366 cm-es átmérőjű puhafalú medencéhez ajánlott• használatával az éjszaka folyamán nem hűl ki a medence vize• a Nap energiáját használva 3-4°C fok hőemelkedést is produkálhat• a szolár fóliát buborékkal lefordítva kell a vízre úsztatni• ideális pH és klór szint betartása mellett több szezont is kibír311836

Szolár medencetakaró
•úszó
•305 cm-től
318055, 56 

2.999 Ft /db-tól

Medence takarófólia
•305x25 cm-től
•csővázas medencéhez
318057, 58, 60

2.699 Ft /db-tól

Úszó fölöző
•medence szűrőhöz
csatlakoztatható

318054

3.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/318054
https://www.praktiker.hu/start/index/311836
https://www.praktiker.hu/start/index/318057
https://www.praktiker.hu/start/index/318055
https://www.praktiker.hu/start/index/301525
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Medence kiegészítők és vegyszerek széles választéka

Poolclean Duo csomag
• lassan oldódó 
• 200 g-os kombinált multifunkciós klórtabletta 

(90%-os szabad aktív klór) és algaképződést
megakadályozó szer

• 1 L+1 kg
300516

4.999 Ft /csomag

1.499 Ft /db-tól

Aquamax 5 L
• oxigénes fertőtlenítő szer algaölő adalékkal
• szagtalan, habzásmentes
• masszázs- és élménymedencékhez alkalmas
• 1db 5 L 7.999 Ft• 1 L 1.599,80 Ft
283140

Aquapak 1 L
• folyékony pelyhesítőszer
• a lebegő szennyeződésekből nagyméretű pelyheket képez
• használatával megszüntethető a víz zavarossága
• 1db 1L 1.499 Ft
283112

Aquafix 1 L
• vízkeménység stabilizáló szer
• kemény víz esetén megakadályozza a medence vizének 

bezavarodását, a vízkő kiválást • 1db  1 L 3.299 Ft
283141

Aquabrom 0,5 kg
• lassan oldódó bróm tabletta masszázs- és pezsgőmedencékhez
• 1 db 0,5 kg 4.599 Ft • 1 kg 9.198 Ft
311340

Tesztcsík „Aquacheck Tru Test”
• tesztcsík digitális vízelemző készülékhez
• segítségével néhány másodperc alatt megmérheti kerti medencéjének Ph, klór és lúgosság

szintjét. Egyszerűen a tesztcsíkot a vízbe mártjuk, ráhelyezzük a készülék leolvasójára és 
2-3 másodpercen belül megjelenik a kiértékelés az LCD kijelzőn  5.999 Ft

311350

Herbal termékek
• klórmentes
• aloe verás vagy kamillás illattal
• gyógynövény kivonattal
• gátolja a vízben az algák elszaporodását,

ideális megoldás családi medencékhez
• folyékony
• habzásmentes
• pH semleges
• 1 L/flakon
300513,14,15

2.299 Ft /db 2.299 Ft /db

Clear Spa
• pezsgőfürdők, masszázs 

medencék, és azok tartozékaihoz 
alkalmazható tisztítószer

• hatékonyan eltávolítja a biofilm 
réteget, olaj-, és szappan lerakódást

• hatásos a kellemetlen 
szagokkal szemben

• 1 kg/flakon
311343

PH Plusz 
• 0,8 kg-tól  
• por alakú készítmény az uszodavíz 

ph-értékének növeléséhez
• szilárd, sokáig eltartható lúgkészítmény
• hatóanyaga: alkálikarbonát
• 1 kg 2.248 Ft
283111, 311339

1.799 Ft /db-tól

Baby pool gyermek medence tisztító folyadék
• 5x20 ml-es kiszerelés • ideális megoldás kis gyermekek

pancsoló medencéjéhez • klórmentes és bőrbarát 
• folyékony, teljesen habzásmentes • ph semleges
• gátolja a vízben a baktériumok, gombák, algák elszaporodását
• hatóanyag: dimetil-hidroxi-propil-ammonium-klorid
• adagolás: 20 ml tasak/1000 L medencevíz
283127

1.899 Ft /db

1.699 Ft /db-tól

Algastop 1 L
• algaképződést megakadályozó, a kifejlődött algákat elpusztító folyékony szer
• a klóros vízfertőtlenítés fontos kiegészítője • zöld alga ellen ajánljuk
• hatóanyag: alkil-dimetilbenzin-ammónium-klorid
• kiszerelés: 1 L • adagolás: első alkalommal 200-400 ml/10 m3 medencevíz, 

folyamatos adagolás hetente 50-150 ml/10 m3 medencevíz  1.699 Ft
1 L/flakon 1.699 Ft

283104

Algastop 5 L 
• 5 L-es kivitelben
• uszodavízben minden használatos klórvegyülettel keverhető

4.699 Ft     1 L 939,80 Ft
Halastóba nem használható!
283118

Algastop Super
• 1 L-es alga elleni szer • folyékony, habzásmentes, baktérium-, gomba-, algaölőszer  
• kiválóan alkalmazható szökőkutakban, hullámfürdőkben, 

masszásmedencékben 3.299 Ft   1 L/flakon 3.299 Ft
283105

Algastop Super 5 L
• 5 L-es 
• kiváló minőségű, habzásmentes, szélessávú gombaölő,baktériumölő, algátlanító szer
• kiválóan alkalmazható hullámfürdőben, masszázs-medencékben és szökőkutakban
• hatóanyaga: kvaterner ammónium
Halastóba nem használható!

9.999 Ft  1 L 1.999,80 Ft
283106

Aquamulti
• 1 kg/ flakon
• klórozószert, algaölőt és pelyhesítőszert 

tartalmazó kombinált 200 grammos 
tablettákkal

• lassan oldódik
• a ph-értéket nem befolyásolja
• a napfény és hő általi elbomlás 

ellen stabilizált
• használata: a tabletta úszó

vegyszeradagolóban tartandó
• hatóanyaga: triklórizocianursav
• min. 90% aktívklór tartalommal

3.299 Ft
283113

Aquamulti mini 
• 1 kg 4.799 Ft
300517

Aquamulti 
• 3 kg 8.999 Ft
300518

3.299 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/283111
https://www.praktiker.hu/start/index/283104
https://www.praktiker.hu/start/index/283113
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https://www.praktiker.hu/start/index/283140
https://www.praktiker.hu/start/index/283112
https://www.praktiker.hu/start/index/283141
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Wintersleep
• téliesítő folyadék. 
• ez a szer megakadályozza 

az algaképződést és a 
vízkő kiválását a medencében 

• nem gátolja a víz 
megfagyását

• 1 L/flakon
302448

2.599 Ft /db

„Duo mix tabs” klórtabletta
• 4 db lassan oldódó 20 grammos klórtabletta és 2 db gyorsan oldódó 20

grammos  klórtabletta egy textiltasakba csomagolva
• a lassan oldódó tabletták hosszú ideig fejtik ki hatásukat, a gyorsan oldódó

tabletták azonnali fertőtlenítést biztosítanak
• egyszerűen adagolható
• a ph-értéket nem befolyásolja
• a napfény és hő általi bomlás ellen stabilizált

4.299 Ft
283136

„Duo plus tabs 200”
• 1 kg-os kétfázisú fertőtlenítő tabletta
• kétfázisú tabletta a gyors és a hosszantartó 

fertőtlenítéshez, kettős hatást 
fejt ki a medencevízben

• minden szűrőtípushoz alkalmazható, 
egyszerűen adagolható

• a felső kék fázis gyorsan oldódik és 
azonnali fertőtlenítést biztosít

• az alsó fehér fázis lassan oldódik, 
és hosszabb ideig fejti ki hatását a 
baktériumok, vírusok és gombák ellen

• a ph-értéket nem befolyásolja
• a napfény és hő általi bomlás 

ellen stabilizált
4.999 Ft

283125

4.299 Ft /db-tól

Fertőtlenítő „Clorshock”
• medencék sokkoló kiegészítő

fertőtlenítőszere
• szilárd klórkészítmény 20 grammos

tabletta formájában
• gyorsan oldódik 
• a ph-értéket nem befolyásolja
• a napfény és hő általi bomlás

ellen stabilizált
• 1 kg/doboz 3.999 Ft
283130

3.999 Ft /db

Aquacheck vízelemző
• 50 db tesztcsíkot tartalmazó 

doboz, amely a szabad klórtartalom, 
a ph és a teljes 
alkálianyag tartalom mérésére szolgál

• az úszómedencék vízelemzéséhez
és karbantartásához 
elengedhetetlenül szükséges 
a vízelemző készletek 
használata 4.399 Ft

283119

Tablettás vízelemző
• az úszómedencék vízelemzéséhez

és karbantartásához 
elengedhetetlenül szükséges a 
vízelemzőkészlet használata, 
mellyel ph-értéket és szabadklór 
tartalmat is mérhetünk

• A tablettás reagensek nagyon 
egyszerűen használatók, 
néhány tizedes pontossággal 
mérik a cl és ph szintet
4.999 Ft

283135

4.399 Ft /db-tól

2.599 Ft /db

Foamstop
• habzásgátló folyadék 
• pezsgőfürdőkben és 

masszázs medencékben
alkalmazható 

• hatékonyan csökkenti 
a kozmetikai szerek 
vagy egyéb anyagok 
okozta habzást

• 0,5 L/flakon
1 L 5.198 Ft

311342

Spa Fresh 
• illatosító folyadék 
• pezsgőfürdőkben és masszázs

medencékben alkalmazható
• 1 L/flakon
311341

4.599 Ft /db

Klór granulátum
• gyors fertőtlenítéshez
• gyorsan, és teljes mértékben oldódik
• ph-semleges
• használata: a kiszámolt mennyiség 

egy vödör hidegvízben feloldandó, 
bármilyen vízkeménység 
esetén használható

• a napfény és hő hatására 
bekövetkező 
elbomlás ellen stabilizált

• hatóanyaga: nátrium-
diklorizocianurát-dihidrát, 
legalább 56% aktívklór 
tartalommal

283107, 114

2.599 Ft /db-tól

Klór tabletta  
• 1 kg • 20 g/tabletta
• hatásukat folyamatosan, 

hosszú ideig fejtik ki
• algák és gombák elleni védelem
• úszó vegyszeradagolóba vagy a 

skimmerbe kell helyezni
283109.

2.999 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/302448
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Gázgrill „Triton PTS 4.1”
• a sütőfelület 65x44 cm-es öntöttvas rács, 

melyhez rendelhető öntöttvas lap is
• akár 12 főre
• a 4 rozsdamentes acél égő pillanatok alatt

felmelegíti a tűzteret, a duplafalú fedél pedig 
segít megtartani az elért hőmérsékletet

• a gondos sütést a beépített hőmérő segíti
• a készülék oldalégőjén szószokat, levest főzhet,

mindent amit egy konyhai gázégőn elkészíthet
• a kész ételt a melegentartó rácson tárolhatja
• a kocsi csukható ajtóval van ellátva, 

így itt tárolhatja a kiegészítőket és 
akár a gázpalackot is

• a könnyű mozgatást a rögzíthető 
kerekek teszik lehetővé

300492

Gázgrillkocsi 2.0 égővédős
• krómozott grillrács 

sütőfelület (49 X 38 cm)
• 5,5 kw-os kétzónás
• nagy teljesítményű égő
• fedélbe épített betekintő 

ablakkal könnyen ellenőrizheti 
az étel állapotát

• égővédős kivitel
318236

34.990 Ft /db

Gázgrillkocsi 2.1 égővédős
• krómozott grillrács 

sütőfelület (49 X 38 cm)
• 5,5 kw-os kétzónás 
• nagy teljesítményű égő
• 1 kw-os oldalégő pl.: leves, mártás, 

forraltbor elkészítéséhez
• fedélbe épített betekintő 

ablakkal könnyen ellenőrizheti 
az étel állapotát 

• égővédős kivitel
318237

49.990 Ft /db

166.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/300492
https://www.praktiker.hu/start/index/318237
https://www.praktiker.hu/start/index/318236
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Gázgrill
• 48x22.7x61.2 cm
• 500 cm2 főzőfelület 
• rozsdamentes 

acél lemezekkel,
csövekkel és tűztérrel

• súly: 40 kg 
311255

121.990 Ft /db 349.990 Ft /db

Midas 3.0 gázgrillkocsi
• sütőfelülete 61x36 cm-es zománcozott speciális acélrács, 8 személy kiszolgálására alkalmas
• 3 égős
• egyenként 2,9 kW- os rozsdamentes acél égőkkel felszerelt GrillChef Midas gázgrill
• a lángszabályozók fokozatmentesen állíthatóak, modern kialakításúak
• a zománcozott rácsoknak köszönhetően nem tapad oda a készített étel és könnyedén tisztítható
• a tűztér és a fedél zománcozott a magas hővédelem érdekében
• a fedélen található hőmérő segít a pontos hőmérséklet beállításban
• mindkét oldalán polccal felszerelt, melynek peremén praktikus eszköztartó is található
• a kerekeknek köszönhetően könnyen mozgatható gázgrillkocsi
299154

82.990 Ft /db

Gázgrillkocsi 4.1
• 64x40 cm-es zománcozott acélrács sütőfelülettel
• egyenként 3,2 kW teljesítménnyel • 4 égős gázgrillkocsi 
• a grillkocsi 12 személy kiszolgálására alkalmas
• az oldalégő többek között mártások, leves, forraltbor, stb. elkészítésére alkalmas
• a fedélbe épített hőmérő segítségével könnyen beállíthatja a grill belső hőmérsékletét, 

ezzel tökéletes ételt készítve
• a kerekek miatt a nagy 

méret ellenére könnyen 
mozgatható 
a készülék

285297

121.990 Ft /db

Gázgrill konyha 6.1
• 6 égő + 1 oldalégő, 
• 6x3,5 KW + 1x3 KW  teljesítmény
• öntöttvas rácsok és öntöttvas lap sütőfelület 

(94 x 43 cm),
• rozsdamentes acél fedő, kezelő panel és ajtók,

hőmérő és betekintő ablak a fedélben, 
melyekkel ellenőrizhető az étel állapota,
a melegen tartó rácson pihentetheti 
az ételt, a kihajtható oldalpolcon tudja 
előkészíteni, tárolni az ételt,12 főre

318239

https://www.praktiker.hu/start/index/285297
https://www.praktiker.hu/start/index/299154
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Grillhordó 
• átmérő: 35 cm
• faszenes grill öntöttvasból, fa fogantyúkkal
• a grillrács 3 fokozatban állítható magasságú
• anyaga öntöttvas
• 4 személy kiszolgálására 

alkalmas
299158

8.299 Ft /db

Körgrill 
• átmérő: 30 cm
• sütőfelülete 34 cm átmérőjű 

krómozott rács
• ideális 4 fő ellátására
• a tűztere zománcozott a 

kiváló hőállóság érdekében
• a grillrács 2 magasságban állítható
• a zománcozott elemek 

minimális ápolást igényelnek és
nagymértékben korrózió állók 

299152

2.999 Ft /db

9.299 Ft /db

12.990 Ft /db

Gömbgrill 
• átmérő: 44 cm
• 3 lábú, kerek, polcos
• gömbgrill fedéllel, 

mely a közvetett (indirekt) grillezést 
is lehetővé teszi

• a fedél és a tál zománcozott, ezzel 
nagymértékben hő- és időtálló konstrukció

• szénnel és brikettel is használható
• a rács átmérője 41,5 cm
• fedélen krómozott a levegőáramlást biztosító

korong található, amely alkalmas a tűztér
hőmérsékletének ellenőrzésére is, 
közvetlen és indirekt sütési módoknál egyaránt

• hamugyűjtő tálca biztosítja a 
hamu tiszta eltávolítását

299174

9.799 Ft /db

Körgrill 
• átmérő: 41 cm
• 3 lábú-polcos
• zománcozott tűztér a kiváló 

hőállóság érdekében
• a szélfogón kialakított mélyedésekkel 

a krómozott grillező rostély magasságát 
gyorsan és biztonságosan beállíthatjuk 
az optimális sütési hőmérséklet eléréséhez

• a sütőfelület krómozott acélrács
• ideális 6 fő ellátására
• fogantyújánál fogva könnyen 

mozgathatja
299157

6.999 Ft /db

Faszenes grillkocsi 
• mérete: 54x33 cm
• zománcozott tűztér
• a szélfogón kialakított 

mélyedésekkel a rostély 
magasságát gyorsan és 
biztonságosan beállíthatjuk 
az optimális sütési hőmérsékletre

• a sütőfelület 50x26 cm-es 
krómozott rács

• zománcozott tűztér a jobb 
hőállóság érdekében

292054

Faszenes grillkocsi 
• mérete: 62x42 cm
• 8 személyre
• 62 cm széles és 42 cm hosszú
• tűztere zománcozott acél a 

kiváló hőállóság érdekében
• az ételt a krómozott grillrácson 

sütheti, melyet 3 magassági 
fokozatban tud elhelyezni 
az optimális hőmérséklet 
elérése érdekében

• a grillkocsi könnyű mozgatását 
két kerék garantálja

• a zománcozott réteg minimális 
ápolást igényel a nagymértékű 
korrózióálló tulajdonság miatt

292052

ÚJ!
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49.990 Ft /db

Faszenes grill lokomotív
„Tennessee 100”
• különálló praktikus füstölődobozában 

a füstöt előállítva a központi 
sütőfelületre helyezett húst 
lassú füstöléses módszerrel 
igazi amerikai steaket készíthet 
a társaságnak

• a grillkocsi sütőfelülete 
zománcozott acél,
53x30 cm-es + a füstölő dobozban 
23x30 cm-es, ezáltal két személyre 
akár a füstölődobozt felfűtve is 
megsütheti az ételt

• a füstölődoboz oldalán található 
szellőzővel és a kémény tetején 
található szeleppel szabályozhatja 
a hőmérsékletet, majd a fedélbe 
épített hőmérővel ellenőrizheti

• a gyors és egyszerű helyváltoztatást 
a két kerék teszi lehetővé

299156

Vision 200 Smoker
• sütőfelület 70,5 x 39,5 cm
• tűztér 36 x 38 cm
• zománcozott grillrácsok
• 5 mm-es pálcavastagság
• inox fogantyúk
• 10 fő részére
• 53 kg
318240

139.990 Ft /db

Grillkocsi party
• mérete: 100x50 cm
• szögletes, zománcozott tűztér 

a jobb hőállóság érdekében 
• a zománcozott elemek minimális ápolást

igényelnek és nagymértékben korrózió állók
• a két krómozott grillező rostély 

magassága a fogantyúk segítségével 
könnyen és biztonságosan állítható, 
így biztosítva az optimális 
sütési hőmérsékletet

• porszórt acél kocsi
• tároló területek a tartozékokhoz ételekhez
• a nagy kerekek gyors és 

kényelmes mozgatást biztosítanak
295231

36.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/295231
https://www.praktiker.hu/start/index/318240
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Faszenes grillkocsi
• 44x36 cm 
• a tűztere oldalán szabályozható reteszekkel 

és az állítható magasságú faszén tartóval 

pontosan állítható a sütési hőmérséklet, 

amit a fedőbe épített hőmérővel ellenőrizhet is 

• a sütőfelület 2 részre osztott, 

egyenként 20x37 cm-es 
zománcozott acélrács 

• a krómozott melegentartó rácson 

praktikusan tárolhatja az elkészült ételt, 

amíg a következő adag elkészül

281275

38.990 Ft /db

Party grillkocsi 
• 61x45 cm
• a landmann party faszenes 

grillkocsi 6 személy számára 
nyújt ideális grillezési lehetőséget

• a fedele és a tűztere hőálló 
zománcozott fényezésű a 
kiváló hőállóság érdekében

• grillkocsija fedelén található légáramlás
szabályozó segítségével beállítható 
az optimális sütési hőmérséklet

• kómozott grillrács mérete 40x40 cm
• a könnyű mozgatását a két kerék garantálja
• alsó polccal ellátott
311775

12.990 Ft /db

22.990 Ft /db

Faszenes party grillkocsi 
• két állítható magasságú sütőráccsal
• összesen 61x45 cm-es sütőfelülettel
• korrózióálló, zománcozott

alkatrészekkel rendelkezik, így
karbantartása, tisztítása rendkívül
egyszerű

• a krómozott grillrácsokon fa fogantyúk
találhatók, így könnyedén át tudja
helyezni a rácsot a 4 magassági fok
egyikére

292057

Faszenes gömbgrill
• átmérő: 53,5 cm 
• a fedő és tűztér zománcozott, 

ezzel kiválóan hőállő és időtálló
• a krómozott grillrács nagy méretű, 

ezzel 8 fő ellátására ad lehetőséget
• a szeleppel és hamutartó kéménnyel 

gondosan beállítható a hőmérséklet, 
melyet a fedélbe épített 
hőmérővel ellenőrizhet 

• a kerekének köszönhetően 
könnyen mozgatható 

• direkt és indirekt sütési 
módra is képes

311777

34.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/292057
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https://www.praktiker.hu/start/index/311775
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2.999 Ft /db-tól

Bográcsok és kiegészítők széles választéka
1. Zománc bogrács
• 8 L 3.399 Ft • 10 L 3.699 Ft
• 22 L 4.999 Ft
• halfőző 14 L 3.999 Ft
281672, 292551
2. Rozsdamentes bogrács
• 8   L 2.999 Ft
• 10 L 3.599 Ft 
• 14 L 4.899 Ft 
• 22 L 6.799 Ft
319844
3. Öntöttvas bogrács
• 7,2 L   5.999 Ft 
• 10,8 L 7.999 Ft
• 16 L  12.990 Ft 
281655
4. Tálaló bográcsok
• rozsdamentes 899 Ft (májustól)
• zománc 1.299 Ft
281661, 292550
5. Bográcsállványok
• tálaló 28x14 cm 699 Ft
• 1,25 m 2.499 Ft
281662
6. Bográcsfedők
• rozsdamentes 1.199 Ft-tól 
• zománc 1.699 Ft-tól
300520, 281681
7. Fakanalak 799 Ft-tól
280431
8. Merőkanalak 999 Ft-tól
280429
9. Kürtőskalács készítő rúd 1.599 Ft-tól
281654

További kiegészítő termékeinket 
keressék áruházainkban.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

42.990 Ft /db

Faszenes grill „Deluxe BBQ” 
• Teljes méret: 154 x 60 x 131 (cm)
• 2 db zománcozott főzőlap: 46,5x35 cm
• 1 db zománc melegítő grill 67.5x24 cm
• porszórt faszéntartó 56x35x2.5 cm
• 4 db láb, 2 kerékkel
• 2 db összecsukható oldalsó asztal
317583

79.990 Ft /db

Faszenes grillkocsi „BBQ”
Teljes méret: 115x56x108 cm
• 2 db matt fekete zománcozott grill

lap 41.6x28.5 cm,
• 1 db krómozott melegítő állvány

54,2x24 cm,
• fekete zománcozott faszén tálca

forgattyús rendszerrel
• teljes főzési terület kb. 57x41.6 cm
310597

199 Ft /db

Saslik pálca
• 30 cm
• kb. 80 db-ot 

tartalmaz
281683

https://www.praktiker.hu/start/index/317583
https://www.praktiker.hu/start/index/281683
https://www.praktiker.hu/start/index/310597
https://www.praktiker.hu/start/index/281672
https://www.praktiker.hu/start/index/319844
https://www.praktiker.hu/start/index/281655
https://www.praktiker.hu/start/index/281661
https://www.praktiker.hu/start/index/281662
https://www.praktiker.hu/start/index/300520
https://www.praktiker.hu/start/index/280431
https://www.praktiker.hu/start/index/280429
https://www.praktiker.hu/start/index/281654
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Beton kerti grill „Cardiff”
• 88 cm-es munkalappal és belső

samotbéleléssel
• magas minőségű beton-samot 

keverékből készült betongrill
• krómozott 67x40 cm-es sütőfelülettel
• 3 magasságban állítható grillráccsal 
• a tűztér biztonsági záras, a munkalap és 

a biztonsági zár anyagában színezett
• átfestésére bármilyen külső felhasználásra 

ajánlott festék megfelelő
A kép tájékoztató jellegű!
A termék önálló összeszerelést igényel!
273471

44.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/273471
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Betongrill „Iglesias”
• magas minőségű betonból készült kerti grillező, mely sütésre,főzésre egyaránt alkalmas• a grill az új MICRONIT®

kandalló rendszerrel felszerelt, akülönleges keveréket rendkívül magas technikai funkcionális ésmagas hőmérséklettel szembeniellenállás jellemzi, beépített tűzvédelmiráccsal rendelkezik, ez egyenletesebbés egészségesebb sütést biztosít• két darab  krómozott grillrács 5 helyzetben állíthatóA kép tájékoztató jellegű!A termék önálló összeszerelést igényel!299173

104.990 FtBeton kerti grill „Brianza”
•114 cm-es munkalappal és belső 

samotbéleléssel
• magas minőségű beton-samot 

keverékből készült betongrill
• 3 magasságban állítható 

krómozott  grillráccsal
• a tűztér biztonsági záras, a munkalap 

és a biztonsági zár anyagában színezett
• a betrongrill natúr szürke színű, átfestésére 

bármilyen külső felhasználásra ajánlott 
festék megfelelő

A kép tájékoztató jellegű!
A termék önálló összeszerelést igényel!
273476

53.990 Ft /db

Beton kerti grill „Bucharest”
• 114x72x161,5 cm
• 67x40 cm sütőfelület
• dizájnos kerti betongrill, hőálló

samot-betonból, új tűztér-rendszerrel
beépített tűzvédelemmel

• ergonómikus, 2-főzőlapos, 
extra erős, vasalt párkánylemezzel
(125 cm), levehető és mosható
nemesacél lecsöpögtető betéttel

• tetszés szerint, festhető /vakolható! 
A kép illusztráció, a termék 
nem festett változatban kapható!
A termék önálló összeszerelést igényel!
299171

69.990 Ft /db

Beton kerti grill „Vigo” 
• magas minőségű betongrill
• 76x43x195,5 cm-es ,

48x33 cm-es sütőfelülettel
• átfestésére bármilyen külső 

felhasználásra ajánlott festék megfelelő
A kép tájékoztató jellegű!
A termék önálló összeszerelést igényel!
291534

39.990 Ft /db

sütőfelület: 
67x40 cm

/db

https://www.praktiker.hu/start/index/273476
https://www.praktiker.hu/start/index/299173
https://www.praktiker.hu/start/index/291534
https://www.praktiker.hu/start/index/299171
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Merülő szivattyú „Sub 10000 DS” 
• 450 W  
• szállítási teljesítmény: 8000 l/h  
• merülési mélység max: 5 m  
• szállítási magasság max.: 7 m  
• dupla tömítések  
• Dou Suction System - 

nagyobb teljesítmény vagy teljes leszívás
318906

24.990 Ft /db

Szennyvíz szivattyú „Drain 10000” 
• 650 W  
• szállítási magasság max.: 8 m  
• szállítási teljesítmény: 10 000 l/h  
• merülési mélység max: 5 m  
• max.szemcseméret: 30 mm   
• dupla tömítések  24.990 Ft
318903

Szennyvíz szivattyú „Drain 12000” 
• 850 W  
• szállítási magasság max.: 10 m  
• szállítási teljesítmény: 12000 l/h  
• merülési mélység max: 5 m  
• max.szemcseméret: 30 mm   
• dupla tömítések  28.990 Ft
318904

25.990 Ft /db-tól

Merülőszivattyú „Sub 6500”  
• 250 W   
• szállítási teljesítmény: 6500 l/h  
• merülési mélység max: 5 m  
• szállítási magasság max.: 6 m  
• dupla tömítések  
• tisztavizes merülőszivattyú
318905

17.990 Ft /db

Szennyvízszivattyú 
„Drain 7500”  
• 450 W  
• szállítási magasság max.: 6 m  
• szállítási teljesítmény: 7500 L/h  
• merülési mélység max: 5 m  
• max.szemcseméret: 30 mm  
• dupla tömítések
318902

19.990 Ft /db

Hydrocontrol
• max. vízhőmérséklet: 35 C° 
• max. víznyomás: 8 bar, min. 1,8 bar 
• szállítási teljesítmény: 

120 L/perc, 7200 L/óra 
• szivattyú vezérlés, védelem: 

öntöző szivattyúkhoz vezérlés, 
szárazon futás elleni védelem 

• típus jellemzők: IP44 védettség 
281310

19.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/318903
https://www.praktiker.hu/start/index/318905
https://www.praktiker.hu/start/index/318906
https://www.praktiker.hu/start/index/318902
https://www.praktiker.hu/start/index/281310
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Kerti szivattyú „Jet 3000” 
• 650 W  
• szállítási teljesítmény: 3100 L/h  
• szállítási magasság max.: 35 m  
• max. szívómélység: 8 m    
• dupla tömítések
318897

28.990 Ft /db

Kerti szivattyú „Jet 3500”  
• 850 W  
• szállítási teljesítmény: 3400 l/h  
• szállítási magasság max.: 38 m  
• max. szívómélység: 8 m  
• dupla tömítések 
318898

34.990 Ft /db

Házi vízmű „HW 3000”
• 650 W  
• szállítási magasság max.: 35 m  
• szállítási teljesítmény: 3100 L/h  
• tartálytérfogat: 17 l  
• max. szívómélység: 8 m  
• dupla tömítések 
318899

41.990 Ft 51.990 Ft /db

Házi vízmű inox „HW3500”
• 850 W 
• szállítási magasság max.: 38 m 
• max. szívómélység: 8 m 
• szállítási teljesítmény: 3400 L/H
• dupla tömítések
• rozsdamentes acélház
318909

Házi vízmű inox „HW1300”
• 1300 W 
• szállítási magasság max.: 50 m 
• max. szívómélység: 8 m 
• szállítási teljesítmény max.: 5000 L/h
• üvegszál erősítésű szivattyúház
• gondozásmentes aszinkron 

motorral, állandó kenésű golyóscsapágyak, 
kerámia tömszelence, noryl 
lapátkerék és diffúzor

299050

55.990 Ft /db41.990 Ft /db

Kerti szivattyú „JET 1300 INOX”
• 1300 W
• szállítási teljesítmény: 5000 l/h
• max.szállítási magasság: 50 m
• max.szívómélység: 8 m
• Inox szivattyúház
• gondozásmentes aszinkron 

motorral,állandó kenésű 
golyóscsapágyak,
kerámia tömszelence, 
noryl lapátkerék és 
diffúzorr

318907

https://www.praktiker.hu/start/index/318898
https://www.praktiker.hu/start/index/318897
https://www.praktiker.hu/start/index/318909
https://www.praktiker.hu/start/index/318899
https://www.praktiker.hu/start/index/299050
https://www.praktiker.hu/start/index/318907
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59.990 Ft /db

Házi vízmű inox 
„HWW 4500” 
• 1200 W
• szállítási 

magasság max.: 50 m 
• max. merítési 

mélység: 9 m
• szállítási 

kapacitás: 4350 L/h 
• kábelhossz: 1,5 m 
• nyomástartály: 24 L 
290875

40.990 Ft /db

Házi vízmű „HWG 55/42”
• 800 W • max. emelőmagasság/nyomás: 42 m / 4,2 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 3.300 L/h  
• merülési mélység max: 9 m 
• szállítási magasság max.: 42 m/ 4,2 bar  
• tartályméret: acél / 22 L  
• szivattyúház: öntvény  
• túlmelegedés elleni 

védelemmel
• robosztus
299314

Házi vízmű 
„HWG 80/46 Steinberg”
• 1100W
• Max. emelőmagasság

(Hmax): 46 m
• Nyomástartály: 22 l
• Csatlakozókábel: 1,5 m
• max. folyadékszállítási

kapacitás: 4800L/h
311212

33.990 Ft /db

45.990 Ft /db

39.990 Ft /db

Házi vízmű „HWK 55/42”
• 800 W 
• max. emelőmagasság/nyomás: 42 m / 4,2 bar  
• merülési mélység max: 9 m 
• szállítási magasság max.: 42 m  
• max. folyadékszállító kapacitás: 3.300 L/h  
• 22 L-es acél tartály 
• ütésálló műanyag ház
299313

Házi vízmű 
„HWW 3600I INOX”
• 650W
• motor elektromos 
• max. emelőmagasság/merítési mélység 40 m/ 9 m
• max. folyadékszállító kapacitás 3.600 l/h
290902

Házi vízmű 
„HWG 94/48-M-1350”
• 1350W
• Maximális áramlás: 5640 l/h
• Nyomómagasság: 48 m 
• Szívómélység: 9 m
• Tartály teljesítménye: 24 l
317601

66

52.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/299314
https://www.praktiker.hu/start/index/299313
https://www.praktiker.hu/start/index/317601
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https://www.praktiker.hu/start/index/290902


Kerti gépek széles választéka

Kerti szivattyú „GPG 80/46”
• 1100 W  
• merítési mélység: 9 m  
• max. emelőmagasság/

nyomás: 46 m / 4,6 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 4.800 L/h  
• szivattyúház: öntvény 
299312

30.990 Ft /db

Kerti szivattyú „Clean Jet 1000”
• 800 W 
• szállítási teljesítmény max.: 3300 L/H 
• emelési magasság: 46 m 
• merítési mélység: 9 m
• 4 m-es szívócsővel és lábszeleppel
290899

29.990 Ft /db 39.990 Ft /db

Benzines szivattyú „LTP 40/10”
• 4 ütemű léghűtéses motor • 1,5 LE
• 97,7 cm3 • maximális üzemi nyomás: 1,5 bar 
• szállítási magasság max.: 15 m, 

4 m önfelszívó magasság 
• szállítási teljesítmény: 10000 L/h 
• motorolaj: SAE 15W-30
• üzemanyag: 

ólommentes benzin
290936

47.990 Ft /db

Kerti szivattyú ,,GPP 2100 M”
• 550 W 
• emelési magasság: 35 m 
• 2100 L/H 
• öntvény 
• bronzlapátos
• homokbiztos
319919

15.990 Ft /db

Kerti szivattyú „GPK 55/42-800”
• 800 W  
• max. emelőmagasság/

nyomás: 42 m / 4,2 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 3.300 L/h  
• merítési mélység: 9 m  
• szivattyúház: ütésálló műanyag
299310

22.990 Ft /db

67

Kerti szivattyú „GPG 94/48 M1350”
• 1350 W
• max. emelési magasság: 48 m
• szívási mélység max.: 9 m
• max. átfolyás: 94 l/min (5640 l/h)
• kábel: 1,5 m 
317600

Kerti szivattyú „GPG 55/42-800”
• 800 W  
• merítési mélység: 9 m  
• max. emelőmagasság/nyomás: 42 m / 4,2 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 3.300 L/h  
• szivattyúház: öntvény 
299311

20.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/290936
https://www.praktiker.hu/start/index/319919
https://www.praktiker.hu/start/index/299312
https://www.praktiker.hu/start/index/299311
https://www.praktiker.hu/start/index/299310
https://www.praktiker.hu/start/index/317600
https://www.praktiker.hu/start/index/290899
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Szennyvíz szivattyú „SWP 1100 INOX”
• 1100 W  
• max. emelőmagasság/nyomás: 8 m/ 0,8 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 20.000 L/h  
• max. vízhőmérséklet: 35°C  
• maradék vízszint:  45 mm  
• max. szemcseméret: 35 mm  
• merülési mélység max: 7 m  
• csatlakozás mérete: 
1 1/2” belső menetes / 

csatlakozódarab 
1 1/2” külső menetes  

• műanyag/rozsdamentes 
acél  ház

299309

25.990 Ft /db

17.990 Ft /db

19.990 Ft /db

Szennyvíz szivattyúz „SDW 1100”
• 1100 W  
• max. emelőmagasság/nyomás: 10 m / 1 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 14.000 L/h  
• merülési mélység max: 7 m  
• csatlakozás mérete: 

nyomóoldali 
csőcsatlakozás: 1 1/2”  

• max. vízhőmérséklet: 
35°C  

• maradék vízszint:  
40 mm  

• max. szemcseméret: 
35 mm  

• műanyag ház
299307

19.990 Ft /db

38.990 Ft /db

Darabolós szennyvíz szivattyú 
,,P 550 Smax”
• 850 W
• emelési magasság max.: 9,5 m
• merülési mélység max.: 7 m
• szemcsenagyság: max.25 mm 
• kábelhossz: 10 m
• maradék vízszint: min. 40 mm 
• kezdő vízszint: 620-420 mm
• öntvény
311214

Szennyvíz szivattyú „PZ 600 INOX”
• 600 W  
• max. emelőmagasság/nyomás: 6 m / 0,6 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 8.000 L/h  
• max. vízhőmérséklet: 35°C  
• merülési mélység max: 7 m  
• csatlakozás mérete: 1-1,75/2”  
• maradék vízszint:  38 mm  
• max. szemcseméret: 35 mm  
• szivattyúház: műanyag / 

rozsdamentes acél
299308

13.990 Ft /db

Hordó szivattyú „Dio 45/13”
• 350 W  
• max. emelőmagasság: 13 m  
• max. folyadékszállító kapacitás: 2.700 l/h  
• merítési mélység max: 5 m  
• max. szemcseméret: 3 mm  
• max. vízhőmérséklet: 35°C  
• szivattyúház: ütésálló műanyag
290918

21.990 Ft /db

Szennyvíz szivattyú „DSWP 400”
• 400 W 
• max. merülési mélység: 5 m 
• max. szálíltási magasság: 5 m
• max. folyadékszállító kapacitás: 

7500 L/h max 
• szemcseméret max.: 16 mm 
• műanyag szivattyúház
311213

19.990 Ft /db

Szennyvíz szivattyú „SDW400”
• 400 W  
• max. emelőmagasság/nyomás: 

5 m / 0,5bar  
• merülési mélység max: 7 m  
• max. folyadékszállító 

kapacitás: 7.500 L/h  
• szivattyúház: műanyag  
• maradék vízszint:  

40 mm  
• max. vízhőmérséklet: 

35°C  
• max. szemcseméret: 

35 mm  
• csatlakozás mérete: 

nyomóoldali 
csőcsatlakozás: 1 1/2”

• integrált úszókapcsolóval 
298894

Szennyvíz szivattyú „SDW 800” 
• 800 W  
• max. emelőmagasság/nyomás: 8 m / 0,8 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 12.000 L/h  
• merülési mélység 

max: 7 m  
• csatlakozás mérete: 

nyomóoldali 
csőcsatlakozás: 1 1/2"  

• max. vízhőmérséklet: 
35°C  

• maradék vízszint:  
40 mm  

• max. szemcseméret: 
35 mm  

• műanyag ház
299305

Szivattyú szennyvíz „MAXIMA 300SX”
• 700W
• max. emelőmagasság 8 m 
• max. folyadékszállító 

kapacitás 18.000 l/h
• nemesacél 
• kábel: 10 m
290910

29.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/299307
https://www.praktiker.hu/start/index/299305
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https://www.praktiker.hu/start/index/311214
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Mélykút szivattyú „PPG280”
• 280 W  
• max. emelőmagasság/

nyomás: 50 m / 5 bar  
• merítési mélység: 5 m    
• max. folyadékszállító 

kapacitás: 1.020 L/h  
• max. szemcseméret: 2 mm  
• alumínium öntvény  ház
302566

16.990 Ft /db

Mélykút szivattyú 
„AJ4 Plus 100/57”
• 1100 W  
• max. emelőmagasság/

nyomás: 57 m / 5,7 bar  
• max. folyadékszállító 

kapacitás: 6.000 L/h  
• merítési mélység: 20 m  
• max. szemcseméret: 

2 mm / 50 g/m3

• nyomás: 5,7 bar  
• rozsdamentes acél ház
• integrált szárazonfutás

elleni védelemmel
300489

102.990 Ft /db

Mélykút szivattyú 
„AJ 4 Plus”
• 1100 W  
• max. emelőmagasság/nyomás: 

57 m / 5,7 bar  
• merítési mélység: 20 m  
• max. folyadékszállító 

kapacitás: 6.000 L/h  
• max. szemcseméret: 
2 mm / 50 g/m3

• csatlakozás mérete: 
1 1/4” belső menetes  

• rozsdamentes acél ház
300488

89.990 Ft /db

42.990 Ft /db

Mélykút szivattyú 
„TBP 90/43 GY” 
• 800 W
• vízhozam: 5.500 L/h 
• merítési mélység max.: 7 m 
• emelőmagasság: 43 m/4,3 bar
• rozsdamentes pumpaház
• szemcsenagyság max. 2 mm   
• a TBP széria egy speciálisan 

tervezett és magas hatékonyságú  
mélykúti szivattyú vizek 
nagyobb mélységből 
való szállításához

313075

Periférikus mélykút szivattyú 
• teljesítmény: 1300 W  
• max merítési mélység: 12 m  
• max. emelőmagasság/nyomás: 

60 m  / 6 bar  
• max. folyadékszállító kapacitás: 

3.000 L/h  
• lapátkerék: 1x bronzlapát  
• max. vízhőmérséklet: 35°C 
• homokbiztos 150g/m³-ig
300491

61.990 Ft /db

Mélykút szivattyú 
„TBP 90/72 GY” 
• 1300 W
• vízhozam: 5.500 L/h 
• merítési mélység max.: 7 m 
• emelőmagasság: 72 m/7,2 bar
• rozsdamentes pumpaház
• szemcsenagyság max. 2 mm   
• a TBP széria egy 

speciálisan tervezett és 
magas hatékonyságú  
mélykúti 
szivattyú vizek nagyobb 
mélységből 
való szállításához

313076

64.990 Ft /db
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Elektromos fűnyíró 
„Classic 4.27 E P.” 

• 1600 W • vágószélesség: 42 cm  
• vágási fokozat: 6

• ajánlott területnagyság: 700 m2

• fűgyűjtő űrtartama: 48 L 
(telítettség jelzővel)  

• vágási magasság: 20-70 mm  
• magasságállítás: 

központi 6 fokozatban  
• duplán golyós-

csapágyazott kerekek
281323

49.990 Ft /db

Gyepszellőztető és talajlazító 
„Combi Care 38E Comfort”

• 1300 W  
• gyűjtőkosár (zsák) űrtartalma: 55 L   

• ajánlott területnagyság: 800 m2

• munkaszélesség talajlazító/
gyepszellőztet: 38 cm/37 cm  

• vágásszint állítás: 3-12 mm  
• talajlazító henger: 14 acélkés   

• gyepsz. henger: 24 acélrugófog  
• fűgyűjtő űrtartama: 55 L  

281313

41.990 Ft /db

Benzines fűnyíró „4.66 P-A Classic Edition” 
• motor: AL-KO Pro 125

• 123 cm3/2 kW/2850 ford/perc
• kerekenkénti magasságállítás 7 fokozatban

• max.gyepfelület: 1100 m2

• 46 cm vágószélesség
• duplán golyóscsapágyazott XL kerekek

• asszimetrikus ház, ergonómikus kapcsoló
• fűgyűjtő telítettségjelzővel 77.990 Ft

302205

Benzines fűnyíró „4.66 SP-A Classic Edition” 
• motor: AL-KO Pro 125

• 123 cm3/2 kW/2850 ford/perc
• kerekenkénti/tengelyenkénti

• 46 cm vágószélesség
magasságállítás 7 fokozatban

• max.gyepfelület: 1400 m2

• duplán golyóscsapágyazott XL kerekek
• asszimetrikus ház, 

ergonómikus kapcsoló
• fűgyűjtő telítettségjelzővel

• önjáró 89.990 Ft
310039

77.990 Ft /db-tól

151.990 Ft
Benzines fűnyíró 
„Highline Plus 51.6 SP-B”
• VÁGÓSZÉLESSÉG 51 cm 
• B&S 650 Exi Readystart motor
• 163 ccm/2,4kW/2800 f/perc
• központi magasságállítás 7 fokozatban
• max.gyepfelület 1800 m²
• duplán golyóscsapágyazott XXL kerekek
• 4in1 gyűjtés-mulcsozás-oldalkidobás-

rendrakás
• 70 L fűgyűjtő telítettségjelzővel
• önjáró
• EasyClick box,MaxAirflow technologie 
311194

119.990 Ft /db

Benzines fűnyíró „Classic P5.18 SP-A”
• VÁGÓSZÉLESSÉG 51 cm 
• AL-KO Pro QSS motor
• 139 ccm /2,1 kW/ 2850f/perc
• központi magasságállítás 7 fokozatban
• max.gyepfelület 1800 m²
• duplán golyóscsapágyazott XXL kerekek
• 4in1 gyűjtés-mulcsozás-oldalkidobás-rendrakás
• 70 L fűgyűjtő telítettségjelzővel
• önjáró
318876

59.990 Ft /db

Fűnyíró benzines  „4.2 P-S EASY”
• AL-KO Tech 120 motor
• 118 ccm /1,8 kW / 2850 ford/perc
• 42 cm vágószélesség
• központi magasságállítás 7 fokozatban
• 70 L szövet fűgyűjtő
• ergonomikus tolókar
• aerodinamikus házforma

318875

Elektromos fűnyíró 
„Classic 3.85E” 

•1300 W
•38cm vágószélesség

•vágómagasság: 
20-40-60mm

•fűgyűjtő: 
40L telítettségjelzővel
•egykezes biztonsági 

kapcsoló kábel 
tehermentesítővel 

290371

29.990 Ft /db

/db
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Elektromos fűnyíró „Comfort 40 E”

• 1400 W  
• vágósszélesség: 40 cm  

• vágásmagassági tartomány: 28-68 mm  

• fűgyűjtő űrtartalma: 43 L (telítettségjelzővel)  

• meghajtás: hálózati hajtás  

• magasságállítás: központi 6 fokozatban   

• vágási fokozat: 6 fokozat  

• 3in1 funkció: nyírás-gyűjtés-mulcsozás

281311

54.990 Ft /db

Benzinmotoros fűkasza 
„BC225 B Classic”
• 1 LE  
• 25 cm3/700 W
• 7000 ford/perc  
• vágószélesség 

damillal: 41 cm  
• vágószélesség 

késsel: 25 cm
• damil utánállítása:

léptető automatika
• tartóheveder alapfelszereltség
• merev rudas hajtómű 
299047

47.990 Ft /db

Benzinmotoros 
fűkasza „BC 4125”    
• 900 W/32,6 cm3

• 7000 ford./perc  
• 1,2 LE  • vágószélesség 

damil/kés: 41 cm/ 25 cm
• damil utánállítása 

léptető automatika
• merev rudas 

hajtómű  
• tartóheveder 

alapfelszereltség  
281314

51.990 Ft /db

Benzinmotoros 
fűkasza „BC 4535 II” 
• 1100 W/42,7 cm3

• 6500 ford./perc   
• 1,5 LE  
• vágószélesség 

damil/kés: 
41 cm/25 cm  

• dupla heveder 
alapfelszereltség

• merev rudas hajtómű
281315

59.990 Ft /db

Elektromos fűkasza
„BC 1200 E”  
• 1200 W  
• vágószélesség damil/kés: 

35 cm/ 23 cm  
• damil utánállítása : 
léptető automatika  
• állítható másodfogantyú  
• terhelésre növekvő 

fordulatszabályozás 
• Soft Grip markolattal
281332

39.990 Ft /db

Benzines fűkasza
„BC 225 L”

•25 cm³
•1 LE
•38 cm
•hajlított szár
•P fogantyú
304415

34.990 Ft /db
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Elektromos szegélyvágó 
,,ART2300 SL”
• 280 W
• vágásikör-átmérő: 23 cm
• késrendszer: száltekercs 
• vágási sebesség: 

12.500 ford/perc
• tekercs: 1,6 mm x 4 m 
• „Semi-Auto Feed” 

rendszer
• „Pro-Tap“ tekercs
291662

9.999 Ft /db

Elektromos sövényvágó 
„AHS 450-16”
• 420 W
• késhossz: 450 mm-ben
• késtávolság: 16 mm-ben
• löketszám üresjáratban: 

3.400 löket/perc
281090

21.990 Ft /db 35.990 Ft /db

Elektromos sövényvágó 
,,AHS 60-16” 
• 450 W
• késhossz: 60 cm-ben
• késtávolság: 1,6 cm-ben
• löketszám üresjáratban: 

3.400 löket/perc
255688

Akkus fűnyíró „AHS 35-15”
• Lítium-ion • akkufeszültség: 10,8 V
• akkukapacitás: 1,5 Ah • akkutöltési idő: 3 h
• akku üzemidő: max. 50 perc 
• késhossz: 350 mm-ben 
• késtávolság: 15 mm-ben
• löketszám üresjáratban: 2.400 löket/perc
• súly: 1,9 kg
• blokkolásgátló rendszer
• 10,8 V
• Lítium-ion technológia
291661

39.990 Ft /db

Elektromos 
szegélyvágó 
„Art 24” 
• 400 W
• vágásikör-átmérő 

(szál) 24 cm
• állítható magasság 

80 – 115 cm
• késrendszer száltekercs
• vágási sebesség 

12.000 ford/perc
• tekercs, szálvastagság 

1,6 mm-ben
• tekercs, 

szálhossz 6 m
311951

22.990 Ft /db

Elektromos fűnyíró 
„ARM 3200”
• 1200 W
• vágószélesség: 32 cm
• vágórendszer: sarlókés 
• fűgyűjtő térfogata: 31 L
• vágásmagasság: 20 – 60 mm-ben
• vágásmagasság-beállítás: 

3 fokozat, tengelyen 
• fogantyú fajta: Classic-nyél 
• powerdrive motor
• gyepfésű• beépített tartófogantyú
• motortúlterhelés-védelem
281094

29.990 Ft /db

Elektromos fűnyíró 
„ARM 34”
• 1300 W
• vágási szélesség: 34 cm
• vágórendszer: sarlókés 
• fűgyűjtő térfogata: 40 L
• vágásmagasság: 20 – 70 mm-ben
• vágásmagasság-beállítás: 

5 fokozat, központi 
• fogantyú fajta: „Ergoflex rendszer” 
• powerdrive motor
• gyepfésű
• beépített tartófogantyú
• motortúlterhelés-védelem
281095

49.990 Ft /db
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Kézi fűnyíró 
„AHM 30”
• vágószélesség: 30 cm
• vágórendszer: 

tengelykés (4 kés) 
• súly: 6,4 kg
• vágásmagasság: 

12 – 40 mm-ben
• vágásmagasság-

beállítás: fokozat 
nélküli 

• alsókés-állítás: 
Klikk-reteszelés

291665

24.990 Ft /db

34.990 Ft /db

45.990 Ft /db

Fűnyíróolló Isio + bokorvágó akkus
• Lítium-ion 
• akkufeszültség: 3,6 V
• akkukapacitás: 1,5 Ah
• akku üzemidő: max. 50 perc 
• akkutöltési idő: 3,5 h
• késhossz: 12 cm (bokor) 
• késszélesség: 8 cm (fű) 
• késtávolság: 0,8 cm
• blokkolásgátló rendszer
• SDS-rendszer
• töltésiállapot-kijelző
291666

26.990 Ft /db

Elektromos fűnyíró 
„ ARM 37”
• 1400 W
• vágási szélesség: 37 cm
• vágórendszer: sarlókés 
• fűgyűjtő űrtartalma: 40 L
• vágásmagasság: 20 – 70 mm-ben
• vágásmagasság-beállítás: 5 fokozat, központi 
• fogantyú fajta: „Ergoflex rendszer” 
• powerdrive motor
• gyepfésű
• beépített tartófogantyú
• motortúlterhelés-védelem
281096

61.990 Ft /db

   
     
        
      
    
   
    
   
  
  
  

Akkus fűrész „Keo”
• akkutípus: Lítium-ion • akkufeszültség: 10,8 V
• vágási teljesítmény (az „A-Grip“ tartókengyellel): 

max. átmérő: 60 mm 
• vágási teljesítmény 

(az „A-Grip“ tartókengyel nélkül): 
max. átmérő: 80 mm 

• vágások száma akkutöltésenként 
(átmérő: 15–60 mm): 
30–190 

• fűrészlap hossza: 150 mm
• akkutöltési idő: 3 h
• súly (az „A-Grip“ 

tartókengyellel): 1.050 g
• levehető „A-Grip“ tartókengyel
291668

  
 

  
    
   
    
     
  

   
     
  
 
  
 

Akkus Fűnyíró 
„Rotak 32LI”
• 36 V  / 2 Ah
• Li-ion
• töltési idő 70 p
• vágószélesség: 32 cm
• fűgyűjtő űrtartalma: 31 L
• vágásmagasság 30-60 mm
• vágásmagasság-

beállítás 3 fokozat
• összecsukható nyél
311954

141.990 Ft /db

Akkus szegélyvágó
„Easygrusscut 12-230”
• Lítium-ion
• akkukapacitás 2 Ah
• akkufeszültség 12,0 V
• akkutöltési 

idő 45 perc
• vágásikör-

átmérő 23 cm
311952
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Gyepszellőztető „GD 300”
• 600 W
• vágó szélesség: 30 cm
• vágási mechanizmus: fém fogakkal
• biztonsági kapcsoló
• munkamagasság:  2, 3, 8 mm
• hátsó henger
• gyûjtődoboz: 30 liter
• magasság beállítás: központi
• indukciós motor
• műanyag ház
243593

31.990 Ft /db

29.990 Ft /db

Akkumulátoros ágazófűrész „GKC108”
• vágó szélesség: 7,5 cm • akkumulátor feszültség: 10.8V
• akkumulátor típus:  Litium-Ion • akkumulátor kapacitás: 1.3 Ah
• üresjárati fordulatszám: 0-3500/perc • fűrészlap: univerzális, T befogású
• vágásátmérő: 75 mm • cserélhető akkumulátor
• töltés idõ: 3 óra • vágás egy töltéssel: 80x25 mm
• szerszám nélküli fűrészlapcsere
• puha markolat
• önforgó ágrögzítő kampó
295873

Szegélyvágó „GL250”
• 250 W 
• vágásszélesség: 23 cm 
• vágószál átmérő: 1,5 mm 
• vágás sebesség 11.500/perc 
302851

9.999 Ft /db

18.990 Ft /db

Szegélyvágó „ST4525”
• 450 W
• vágószélesség: 

25 cm
• teleszkópos nyél
• automata 

száladagolás
• állítható pótfogantyú   
• szélező funkció, 

forgatható fej  
278279

Teleszkópos
szár

Elektromos szegélyvágó „GL 7033”
• 700 W
• vágó szélesség: 33 cm• állítható pótfogantyú• szál átmérő: 2 mm• vágás sebesség: 7000 fordulat/perc• 10 m szállal szállítva• szélező funkció - forgatható fej• szélvezető kerék• teleszkóp távolság: 10 cm284742

26.990 Ft /db

Fűszegélyvágó akkus
„STC1840EPC”
• 18V 4,0Ah akkumulátor
• vágószélesség. 30 cm
• teleszkópos nyél
• száladagolás egy

gombnyomásra
• szélező funkció, forgatható fej
• ECO és Turbo üzemmód
302916

Magassági ágazófűrész 
• 800 W • pajzshossz: 25 cm
• lánc sebesség: 11 m/s • vágásátmérő: 220 mm
• láncfék • lánc típus: Oregon PJ
• fogosztás: 3/8" • láncvezető szemek: 40
• pajzstok, imbuszkulcs, vállpánt tartozék
• automatikus olajozás • olajtartály kapacitás: 60 ml
• körmös ütköző • biztonsági kapcsoló
• lánckerék • nagy gumírozott fogantyú
• hosszabbítható nyél
• a nyél teljes hossza: 1,84-2,7 m
• négy pozícióba dönthető vágófej
299296

45.990 Ft /db 40.990 Ft /db
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Akkumulátoros 
magassági ágazófűrész
• a 18V Litium-Ion 2.0 Ah 
• vágóhossz: 20 cm 
• 2 m/s  
• meghosszabítható üvegszálas nyél, 

állítható hosszal, 
2 és 3 méter között, ami 4,5 méter 
magasságig biztosít elérését 

295872

46.990 Ft /db

Elektromos láncfűrész „CS2040”
• teljesítmény: 2.000 W
• láncsebesség: 12.5 m/mp
• alacsony visszacsapású fűrészlánc - a sima, zökkenőmentes és gyors vágásért 

nedves és száraz fában
• automata olajozó rendszer - beépített automata olajozó rendszer

(200 ml) keni a láncot a kopás csökkenése, valamint a hatékony vágás érdekében
• szerszám nélküli láncfeszítés - gyors és egyszerű láncállítás
• kényelmes használat - anti-vibrációs rendszer és gumírozott fröccsöntött csúszásmentes

markolat az optimális kényelemért
• pajzshossz: 40 cm • láncvezető szemek: 57• visszacsapás gátló
• olajszint ablak • acél körmös ütköző
• kábelrögzítő
295871

41.990 Ft /db

/db

Elektromos lombszívó „GW3030”
• 3000 W • szívásteljesítmény:  14 m3/perc
• fúvási sebesség: 230 / 418 km/h
• átalakítható rendszer: két csőrendszer
• gyűjtőzsák kapacitás: 50 L
• fém aprítóventilátor
• falevél aprítás:  16:1 • vállszíj
• változtatható sebesség
• szerszám nélkül állítható 

fúvóból szívó 
üzemmódba

• pótfogantyú
• koncentrátor feltét
286601

35.990 Ft /db

38.990 Ft /db

Elektromos lombszívó „GW3050”
• 3000 W
• szívásteljesítmény:  14 m3/perc
• fúvási sebesség: 230 / 418 km/h
• átalakítható rendszer: két csőrendszer
• gyűjtőzsák kapacitás: 50 liter
• fém aprítóventilátor
• falevél aprítás:  16:1
• vállszíj
• változtatható sebesség
• szerszám nélkül állítható 

fúvóból szívó üzemmódba
• pótfogantyú
• avargyűjtő rendszer, amivel közvetlenül egy

gyűjtő tartályba szívható össze az avar
306727

32.990 Ft /db

Elektromos láncfűrész ,,CS1835 B+D” 
• teljesítmény: 1.800W
• láncsebesség 12,5 m/mp
• alacsony visszacsapású fűrészlánc - a sima, zökkenőmentes

és gyors vágásért nedves és száraz fában
• anti-vibrációs rendszer- a nagyobb kényelemért
• egyszerű olajozórendszer - a nagy olajtartály (100 ml) ablakkal rendelkezik, 

melyen keresztül figyelhető az olaj szintje, így elkerülhető a túltöltés
• edzett acél körmösütköző a megnövelt stabilitásért az irányított fűrészelés alatt
• pajzshossz: 35 cm
• fogosztás: 3/8"
295870

25.990 Ft
Elektromos lombszívó 
„GW2500” 
• 2500 W
• szívásteljesítmény:  

10.4 m3/perc
• fúvási sebesség:  310 km/h
• átalakítható rendszer: 

kettős csőrendszer
• aprítóventilátor
• falevél aprítás: 10:1
• gyűjtőzsák kapacitás: 40 liter• vállszíj
• pótfogantyú
295868

/db
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https://www.praktiker.hu/start/index/306727
https://www.praktiker.hu/start/index/295871
https://www.praktiker.hu/start/index/295872
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Bokornyíró szett akkus „GSL 700”
• feszültség: 7V / 1.0Ah
• késhossz: (Sövényolló) 15 cm
• késszélesség: (Fűolló) 10 cm
• cserélhető késrendszer
• biztonsági kapcsoló
• töltéskijelző
243622

16.990 Ft /db

27.990 Ft /db

52.990 Ft /db29.990 Ft /db

Fűnyíró „BEMW451”
• 1.200 W
• vágásszélesség: 32 cm 
• vágásmagasság állítás: 3

pozíciós (tengelyenkén)
• vágásmagasság: 20-60 mm
• Vágási mechanizmus: Forgó /

fém késes
• gyűjtőkosár kapacitás: 35 L
• univerzális motor
• hordozó fogantyú
• hálózati kábel közvetlenül

csatlakoztatható
• lehajtható fogantyú
• 2 pozíciós nyélmagasság

állítás
317855

Fűnyíró „BEMW471BH”
• 1.600 W
• vágásszélesség: 38 cm 
• vágásmagasság állítás: 6 pozíciós központi egykaros
• vágásmagasság: 20-70 mm
• vágási mechanizmus: Forgó / fém késes
• gyűjtőkosár kapacitás: 45 L
• univerzális motor
• kényelmes gumibetétes bicikli fogantyú, 

egyszerű motorindítással
• fűgyűjtő telítettség jelző
• alacsony profilú kialakítás így 

a fű szegélyéig le tudja nyírni a füvet
• hordozó fogantyú
• hálózati kábel közvetlenül csatlakoztatható
• lehajtható fogantyú
• 2 pozíciós nyélmagasság állítás
• intelligens kábelelvezetés
• Szárnyas vágókés = + 80% 

jobb fűgyűjtés = Kevesebb eltömődés, 
Kevesebb fűcsomó, 
Kevesebb gyűjtőkosár ürítés

317856

Sövényvágó „BEHTS 501”
• 600W 
• vágókéshossz: 60 cm
• vágóélköz: 25mm
• kettős irányú fűrészlapok
• aszimmetrikus késpár
• gumibetétes fogantyú
• kényelmes körfogantyú
• áttetsző kézvédő
• késtok
• 35mm beépített fűrészlap 

a vastagabb ágak átvágásához
317854

https://www.praktiker.hu/start/index/243622
https://www.praktiker.hu/start/index/317854
https://www.praktiker.hu/start/index/317856
https://www.praktiker.hu/start/index/317855
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17.990 Ft /db

43.990 Ft /db

Elektromos sövényvágó „GT 5050”
• 500 W                    
• vágóhossz: 50 cm         
• késtávolság: 22 mm       
• körfogganytyú        
• ergonómikus foggantyú
• kétkezes biztonsági kapcsoló
• asszimmetrikus késpár
• kábel tehermentesítővel
255597

25.990 Ft /db

Sövényvágó akkus
GTC18452PC
• 18V / 2.0 Ah feszültség 
• vágókéshossz: 45 cm
• vágóélköz: 18mm
• kettős irányú fűrészlapok
• aszimmetrikus késpár
• gumibetétes fogantyú
• kényelmes körfogantyú
• kézvédő
• késtok
302919

„Sövényvágó GT 4550”
• 450 W
• vágókéshossz: 50 cm • vágóélköz: 18 mm
• kettős irányú fűrészlapok • késfék <1.0 mp
• löketszám: 1815/perc • késtok
• biztonsági kések • aszimmetrikus késpár
• hálózati kábel csipesz
• kényelmes, gumibetétes fogantyú
• elforgatható T-fogantyú
255596

21.990 Ft /db

Sövényvágó „GT 6060”
• 600 W
• vágókéshossz: 60 cm
• vágóélköz: 25 mm
• kettős irányú fűrészlapok
• késtokkal
• biztonsági késekkel
• asszimmetrikus késpárral
• kétkezes biztonsági kapcsoló 
• ergonómikus elülső foggantyúval
270501

32.990 Ft /db

Elektromos sövényvágó „GT4245”
• 420 W
• vágókéshossz: 45 cm
• vágóélköz: 16 mm
• kettős irányú fűrészlapok
• késfék <1.0 mp
• löketszám: 1960/perc
• késtok
• biztonsági kések
• aszimmetrikus késpár
• 2 kezes biztonsági kapcsoló
• T fogantyú
• kábel tehermentesítővel 
262187

https://www.praktiker.hu/start/index/270501
https://www.praktiker.hu/start/index/262187
https://www.praktiker.hu/start/index/255596
https://www.praktiker.hu/start/index/255597
https://www.praktiker.hu/start/index/302919
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Elektromos fűnyíró
„GLM-43E KK”
• 1500 W  
• indukciós motor  
• vágószélesség: 43 cm   
• fűgyűjtő űrtartalma: 50 L, műanyag  
• központi magasság állítás: 

25-75 mm x 5 fokozat  
• erősített műanyag ház
299177

39.990 Ft /db

18.990 Ft /db

Elektromos fűnyíró „FM33”
• 1000 W  
• vágásszélesség: 30,5 cm  
• fűgyűjtő űrtartalma: 28 L  
• magasságállítás: manuális 
• magasságállítás 

fokozatai: 30-45-60 mm 
290335

56.990 Ft /db

Benzines fűnyíró 
„GLM-50G Easy”
• 139 cm3

• 2,6 LE  
• vágószélesség: 51 cm 
• 4 ütemű OHV motor
• oldalkidobós 
• vágási magasságállítás:

35 - 65 mm / 3 fokozat
• robosztus fém váz
310981

Elektromos fűnyíró „KK4015”
• 1500 W  
• vágásszélesség: 38,5 cm  
• vágásszint állítás: 

35-40-49-56-65 mm  
• magasságállítás: 

központi-5 pozició 
• magasságállítás fokozatai: 

35-40-49-56-65 mm  
• fűgyűjtő ürtartalma: 45 L  
• kerékméret (első/hátsó): 

160/180 mm 
290338

32.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/290338
https://www.praktiker.hu/start/index/290335
https://www.praktiker.hu/start/index/310981
https://www.praktiker.hu/start/index/299177
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Elektromos fűnyíró „GLM-48E”
• 1800 W
• indukciós motor  
• fordulatszám: 2800 fordulat/perc  
• vágásszélesség: 48 cm  
• fémház  
• központi magasság állítás,

25-95 mm x 7 fokozat  
• fűgyűjtő űrtartalma: 55 L 
• műanyag burkolattal lefedett fűgyűjtő  
• ajánlott területnagyság: 1500 m2

• golyós csapággyal szerelt kerekek 
290333

58.990 Ft /db

Elektromos gyepszellőztető
• 1700 W
• munkaszélesség: 38 cm
• fűgyűjtő kosár mérete: 50 L
• ajánlott terület: 1200 m²
• mélység állítható 5 szakaszban
• kések száma: 20 db
318892

42.990 Ft /db

Elektromos fűnyíró „Hecht1434”
• 1400  W
• munkaszélesség: 34 cm  
• központi magasságállítás  
• vágási magasság: 25 - 65 mm  
• fűgyűjtő űrtartalma: 35 L  
• ajánlott terület: 600 m2

• magas forgatónyomatékú 
„Turbo motor”  

• műanyag házas
300659

29.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/290333
https://www.praktiker.hu/start/index/300659
https://www.praktiker.hu/start/index/318892
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Benzines fűnyíró „GLM-46P”
• 2,6 LE • 140 cm3

• vágószélesség:46 cm
• fűgyűjtő űrtartalma: 50 L
310978

Fűnyíró benzines „ HECHT4041” 
• 2,5 LE
• 99 cm³
• OHV motor
• fém házas
• vágószélesség: 41 cm
• fűgyűjtő űrtartalma: 40 L
• vágási magasság: 30-65 mm
• tömege: 25 kg
318893

Fűnyíró benzines „FKR 48S FROX”
• 3 in 1
• önjáró
• 46 cm
• 139 cm³
318874

Benzines fűnyíró 
„GLM-46P-1”
• 2,6 LE • 140 cm3

• 1,9 kW • 4 ütemü motor   
• önjáró  
• vágószélessége: 46 cm  
• központi magasság állítás

30-85 mm x 9 fokozat  
• fűgyűjtő űrtartalma: 50 L
310979

76.990 Ft /db69.990 Ft /db

51.990 Ft /db 66.990 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/310978
https://www.praktiker.hu/start/index/318893
https://www.praktiker.hu/start/index/310979
https://www.praktiker.hu/start/index/318874
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115.990 Ft /db

95.990 Ft /db84.990 Ft /db

önjáró

Benzines fűnyíró ,,548SWE” 
•135 cm³
• 3,3 LE
• munkaszélesség: 46 cm
• vágási magasság: 25-75 mm
• központi magasságállítás, állítható fogantyú
• fűgyűjtő űrtartalma_ 60L
• mulcsozó készlettel és oldalkidobó takaróval
• önjáró elektromos indítású
• menetsebesség: 3,6 km/h

használható kerítések és szegélyek mentén 
300663

Benzines fűnyírótraktor „5161”
• 6,5 LE 
• 196 cm3

• vágási szélesség: 61 cm
• vágási magasság: 35-75 mm
• sebességek: 4+1 hátramenet; 

előre:1,5-4,6 km/h, hátra: 2,3 km/h
• fűgyűjtő űrtartalma: 150 L
• ajánlott terület: 1500-2000 m2

300664

365.990 Ft /db

Fűnyíró benzines „ GLM 51S”
•173 cm³
• 3,7 LE
• vágószélesség: 51 cm
• fűgyűjtő űrtartama: 55 L
• önjáró
318873

Fűnyíró benzines  „GLM-48S
premium”
•173 cm³
• 2,7 kW / 3,7 LE 
• üzemanyagtartály térfogata 1,5 L
• önjáró 
• Vágási szélesség 48 cm 
• Ajánlott vágási terület 2000 m² 
• Fűgyűjtő térfogat 70 L
318616

https://www.praktiker.hu/start/index/318873
https://www.praktiker.hu/start/index/318616
https://www.praktiker.hu/start/index/300663
https://www.praktiker.hu/start/index/300664
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Fűszegélyvágó 
„Greenfield” 
• 250 W 
• 11000 fordulat/perc
• 24 cm
280257

6.999 Ft /db-tól

Kézi nyomás permetező
„Expert”
• 2 L
227049

1.999 Ft /db-tól

Háti permetetző 
„XSP16V2„
• 16 L
• a készülékkel kiszórható víz, 

gyomirtó, sterilizáló, 
járvány megelőző anyag, 
apró műtrágya és 
kémiai anyagok

• műanyag tartály
• könnyen szállítható és 

tárolható
• a rögzítő pántokkal 

könnyedén a testre 
erősíthető, így a munka 
kényelmes

246685

5.999 Ft /db

Háti akkumulátoros 
permetező „XSP16B”
• nettó gép súly: 7,4 kg
• 40x190x555 mm
• 16 L
• membrános szivattyú
• akkumulátor: 12V, 8 Ah 

(karbantartásmentes)
• egy töltéssel kb. 8-12 órát bír
• nyomás tartomány: 2-3 bar
260569

25.990 Ft /db

36.990 Ft /db 34.990 Ft /db 112.990 Ft /db

Benzines háti permetező
•2200 W
•3 LE
•42 cm³
•14 L tartály
318613

Permetező háti 
benzines „Expert”
•1630 W
•42 cm³
•20 L tartály
•nyomásszivattyúval
318614

Talicskás permetező
„TPB 256”
•benzines
•teljesítmény: 1LE/0,75 kW
•26 cm³
•70 L
•20 m tömlővel
225871

11.990 Ft /db 15.990 Ft /db

Sövényvágó „Greenfield”
•500 W
•41 cm
•1750 fordulat/perc
318855

Sövényvágó „Expert”
•620 W
•61 cm
•24 mm
•1600 fordulat/perc
280255

https://www.praktiker.hu/start/index/260569
https://www.praktiker.hu/start/index/246685
https://www.praktiker.hu/start/index/227049
https://www.praktiker.hu/start/index/225871
https://www.praktiker.hu/start/index/318613
https://www.praktiker.hu/start/index/318614
https://www.praktiker.hu/start/index/280255
https://www.praktiker.hu/start/index/318855
https://www.praktiker.hu/start/index/280257
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45.990 Ft /db

44.990 Ft /db

27.990 Ft /db

Elektromos sövényvágó 
kombi „ITHK800”  
• 800 W  
• teleszkópos kombi gép 2:1  
• 230 V  
• bokorvágó hossz / 

szélesség: 41 cm / 1,8 cm  
• vágóhossz: 20 cm  
• munkavégzés max. 

magassága: 4 m  
306991

Elektromos kapálógép
• 1050 W
• 285 fordulat/perc
• munkaszélesség: 32 cm
• kapatagok száma: 4 db
• munka szélesség: 30 cm
• munka mélység: 22 cm
• támkerekes
310990

35.990 Ft /db

54.990 Ft /db

Ágaprító „GSS 2500”
• 2500 W  
• teljesítmény Le: 3,4  
• gyűjtőzsák: Van  
• vágási átmérő: 40 mm  
• túlterheltségi védelem: Van  
• max. fordulatszám: 40 1/min  
• aprítás forgó vágó fogaskerékkel  
• forgásirány kapcsoló a dugulás

megszüntetésére  
• nagy gyűjtődoboz 

biztonsági kapcsolóval
280404

Kapálógép 
„Rotalux 5B40 B&S Sprint”
• 2,9 kW
• 4 LE                       
• motor típusa: Briggs 500            
• munkamélygés: 22 cm                  
• munkaszélesség: 55 cm               
• kapatagok száma: 4 db
269598

121.990 Ft /db

Benzines kapálógép 
„Rotalux 5B55 B&S Quantum”
• teljesítmény: 4 kW
• tényleges teljesítmény: 2,9 kW   
• motor típusa: Briggs Quantum 675  
• kapatagok száma: 4 vagy 6  
• munkamélység: 22 cm  
• munkaszélesség: 80 cm  
• kapatagok száma: 6 db
269599

146.990 Ft /db

Talajfúró „Expert”
• benzines
• 1400 W
• 1,2 L
• 52 cm³
318615

Magassági fűrész
• 750 W
• láncvezető hossz: 24 cm
311433

Honda GCV160 motorral

5,5 LE

5,5 LE

164.990 Ft /db

Benzines kapálógép
„Rotalux 5H55”
• 4 kW   
• kapatagok száma:  6 db  
• munkamélység: 22 cm  
• munkaszélesség: 80 cm
269600

B&S Sprint 40
motorrral

https://www.praktiker.hu/start/index/318615
https://www.praktiker.hu/start/index/310990
https://www.praktiker.hu/start/index/311433
https://www.praktiker.hu/start/index/306991
https://www.praktiker.hu/start/index/280404
https://www.praktiker.hu/start/index/269598
https://www.praktiker.hu/start/index/269600
https://www.praktiker.hu/start/index/269599
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Virágtartó „Cozie”
• 28x28x18 cm-től
• rattan hatású műanyag
• felakasztható
• többféle élénk színben

és méretben
291549, 299232, 311362, 311310

5.999 Ft /db

Virágtartó „Cube”
• 30x30x30 cm-től
• műanyag, fa hatású
• többféle méretben
• egyedi dizájn 
291548, 311431

6.999 Ft /db-tól

Virágtartó „Conic”
• 54x54x48,7 cm
• rattan hatású műanyag
• barna
311363

9.999 Ft /db

4.999 Ft /db

Függő kaspó 
,Rattan Style”
• 35x35x22 cm 
• barna színben
• rattan hatású
311361

Virágtartó 
„Cylinder Planter”
• 28x28x28 cm-től
• rattan hatású műanyag
• többféle méretben és színben
• időjárás álló
• stabilitás és tartósság jellemzi
299228, 311308, 311309

4.999 Ft /db-tól1.199 Ft /db-tól

Cink virágtartók
• 19,5 cm-től
• cink
308048, 56

1.399 Ft /db-tól

Függő kaspó
• préselt kókusz
• átmérők:

25 cm 1.199 Ft
30 cm 1.499 Ft

291966, 67

https://www.praktiker.hu/start/index/299228
https://www.praktiker.hu/start/index/311361
https://www.praktiker.hu/start/index/291966
https://www.praktiker.hu/start/index/291548
https://www.praktiker.hu/start/index/311363
https://www.praktiker.hu/start/index/291549
https://www.praktiker.hu/start/index/308048
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Műanyag kaspók
• 13 cm-től
• különböző színekben
308176, 318386

1. Álló virágtartó
• 10x91 cm
• 3 részes
• fém 6.899 Ft
294330

2. Fali virágtartó
• 61x108 cm
• 3 részes
• virágtartó méretei: 14x11 cm
• fém 7.999 Ft
294331

6.899 Ft /db-tól

1. 

2. 

Növénytartó állvány
•3 emeletes
•fa
318400

Növénytartó állvány
•álló
•fa
•32x4x65 cm
•összecsukható
311662

Virágtartó „Welcome”
• 26x38x15 cm 
244891

5.999 Ft

Műanyag balkonláda szett
• 3  db-os
• 1db 433 Ft
• 50x15x12 cm
• sötét szürke színben
318412

Kerámia kaspó
•15 cm
302317

Növény 
permetező 
• 480 ml
• 21 cm magas
• különböző

színekben
311722

169 Ft /db-tól 699 Ft /db 399 Ft /db

1.299 Ft /szett 5.999 Ft /db4.999 Ft /db

/db

https://www.praktiker.hu/start/index/311722
https://www.praktiker.hu/start/index/318400
https://www.praktiker.hu/start/index/302317
https://www.praktiker.hu/start/index/308176
https://www.praktiker.hu/start/index/311662
https://www.praktiker.hu/start/index/318412
https://www.praktiker.hu/start/index/294330
https://www.praktiker.hu/start/index/294331
https://www.praktiker.hu/start/index/244891
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Dekor katica
•13x10x18 cm
•fém
318397

1.199 Ft /db

Dekor állatfigurák széles
választéka
•műanyag és fém
•többféle figura
299630, 300181

699 Ft /db-tól

Dísz bagoly
• 26x13x12,5 cm
• műanyag
311510

999 Ft /db

Dekor kerti törpe 
•20 cm
•kerámia
•4 féle modell
318392

699 Ft /db-tól

Buddha
• 21x13x30.5 cm 
• cement
• ülő forma
318395

Dekor buddha fej
•18.5X19X32 cm
•cement
318396

2.699 Ft /db-tól

Dekor figurák
•18x14.5x39.5 cm
•fiú és lány lámpással
318417

5.499 Ft /db

Dekor Pickek 
•10x9x68 cm-től
•többféle figura
•leszúrható
•műanyag
317485, 317486

599 Ft /db-tól

Kerti dekor madarak
• 32 cm-től
• fényes és antikolt
• kacsa, gólya és 

kakas típusok
311746, 311744

5.799 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/299630
https://www.praktiker.hu/start/index/311746
https://www.praktiker.hu/start/index/311510
https://www.praktiker.hu/start/index/318417
https://www.praktiker.hu/start/index/318396
https://www.praktiker.hu/start/index/318397
https://www.praktiker.hu/start/index/318392
https://www.praktiker.hu/start/index/317485
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Citronella gyertyák
Citronella mécses szett
• 40 db-os

1 db 24,97 Ft
311739

999 Ft /db

Üdvözlő tábla 
• 20x23x38 cm
• fém
• többféle figurával
311507

699 Ft /db

Dekor szélmalom
•108 cm
•fém
•3 féle modell
318398

1.699 Ft /db

Műnövény 
•üvegben
•8x7x9 cm
318443

599 Ft /db-tól

Gyertya üveg tartóban
• 10.2x10 cm
311666

999 Ft /db

Potpurri
•100 gr/csom
•4 féle illatban
270785

399 Ft

Kerti fali dekor gyík
•27x2x30 cm
•fém
•gyík figura
317488, 87

4.499 Ft /db-tól

Fali dekor 
•89x5x75 cm
•fa alakú
317490, 91

9.999 Ft /db-tól

Szélforgó
• 140 cm
• fém
311750

6.799 Ft /db

Műkaktusz
•20 cm
•4 féle típus
318415

1.699 Ft /db-tól

Gyertya üvegben
•70 cm-től
•többféle illat
318418,19

299 Ft /db-tól

Légycsapó 
• 46 cm
• műanyag
• többféle mintával és

színben
311737

199 Ft /db

/csom

https://www.praktiker.hu/start/index/311737
https://www.praktiker.hu/start/index/311750
https://www.praktiker.hu/start/index/311507
https://www.praktiker.hu/start/index/317488
https://www.praktiker.hu/start/index/317490
https://www.praktiker.hu/start/index/318398
https://www.praktiker.hu/start/index/318418
https://www.praktiker.hu/start/index/311666
https://www.praktiker.hu/start/index/318443
https://www.praktiker.hu/start/index/318415
https://www.praktiker.hu/start/index/270785
https://www.praktiker.hu/start/index/311739
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Szolár dekoráció

Szolár dekoráció 
• 1 x LED 0,06 W 3V 
• IP44
• színváltó Ni MH AA 

600 mAh 1,2 V
292821, 22, 23, 25

1.499 Ft /db

1.499 Ft /db

Szolár dekoráció bagoly
• 10×9×11cm
• 2db LED
319265

2.999 Ft /db

Szolár dekoráció
• 15×17×19 cm
• süni, béka, bagoly
• 2db LED
319266

Szolár dekoráció béka
• király: 19x19x86 cm
• királynő: 21x19x86 cm
• 2 db LED 0,06 W, 3V
• festett fém
311234, 35

9.999 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/311234
https://www.praktiker.hu/start/index/319265
https://www.praktiker.hu/start/index/319266
https://www.praktiker.hu/start/index/292821
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Szolár dekoráció

899 Ft /db

Szolár dekoráció tulipán
• méret: 42x6x6 cm
• 1 fehér LED
• mûanyag
• több színben
313262

Szolár dekoráció
• katica: 20,5x19,5x20 cm
• méhecske: 21,5x17,5x25 cm
• 1 db LED 0,06 W, 3V
• festett fém
311241, 311242

5.499 Ft /db999 Ft /db

Szolár dekoráció bagoly
• 7,5x7,5x9 cm
• 4 színben
• 1,2V NiMh 40 mA akkumulátor
311168

Szolár dekoráció kutya
• 10x9,5x13,5 cm
• 4 típus
• 1,2V NiMh 40 mA 

akkumulátor
311169

1.299 Ft /db

2.599 Ft /db-tól

Szolár dekoráció törpe
• 10x9x25 cm
• műanyag
311161

1.299 Ft /db

Szolár kerti 
dekoráció törpe
• 8,5×6×12cm
319276

Szolár dekoráció 
hőmérő
• 58,5cm 
• inox • poly panel 
• 1db LED 
• 1xAA típusú elem, 

tölthető 300 mAh 1,2V
311156

1.999 Ft /db

1.599 Ft /db 1.799 Ft /db

Szolár dekoráció virág
• 10x10x40 cm
• akril virágfej és levél, 

polystone kaspó
• 4 színben
311151

Szolár virág
• 1 x LED 0,06W
• méret: 42,6x7,5x9,3 cm
• 1x1,2V AAA 300 mAh Ni-Mh
292802

999 Ft /db

Szolár dekoráció
• 65 cm
• 1db színes LED
• műanyag
• madár, pillangó, 

szitakötő
320210

https://www.praktiker.hu/start/index/320210
https://www.praktiker.hu/start/index/319276
https://www.praktiker.hu/start/index/311161
https://www.praktiker.hu/start/index/292802
https://www.praktiker.hu/start/index/311151
https://www.praktiker.hu/start/index/313262
https://www.praktiker.hu/start/index/311156
https://www.praktiker.hu/start/index/311241
https://www.praktiker.hu/start/index/311169
https://www.praktiker.hu/start/index/311168
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Szolár lámpák

999 Ft /db

Szolár töltésű
fali/kerítés lámpa
• méret: 11x11x4 cm
• ezüst és bronz
320211

Szolár fém 
viharlámpás
• 14,3x14,3x22,4 cm
• fehér és bronz 

színben, antikolt
• 1 db sárgás, 

gyertya hatású LED
• 1xCR2023 akku
313258, 313276

2.999 Ft /db

10.990 Ft /db

Kerti dekor lámpa
• átmérő: 25 cm
• műanyag
• 6db LED
• IP44, 1,8 m kábel
• távirányítóval 

(elem tartozék)
319275

Szolár műanyag 
reflektor
• 3 db fehér LED
• működési idő 8 óra
• akku: 1xAA

1,2V/300mA NiMH
• 7,6x10x32,5 cm
299111

6.999 Ft /db999 Ft /db

Szolár reflektor
mozgásérzékelővel
• 22 db LED
• 25×17×10,5 cm
• 5 m kábellel
319274

https://www.praktiker.hu/start/index/320211
https://www.praktiker.hu/start/index/313258
https://www.praktiker.hu/start/index/319274
https://www.praktiker.hu/start/index/299111
https://www.praktiker.hu/start/index/319275


Szolár lámpák
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599 Ft
Szolár sziklalámpa
• 7,5x5,5x5 cm 
• 1x fehér LED
• mûködési idő: kb. 6 óra
• akku: 1 x AA 1,2V/40mAH 

NI-MH újratölthető
290057

1.499 Ft /db

Szolár sziklalámpa 
• 1db LED
• 14,5×11,5×11 cm
• 3 színben
319278

Vakolt hatású kültéri 
szolár lámpa
• 6x6x38 cm
• LED fényforrás 

vegyesen
• 3 színben
313265

2.999 Ft /db2.699 Ft /db

Szolár dekorkő
• 3db LED
• 10,5x17 cm
• műanyag
• 2 szolárpanel
319270

14.990 Ft /db

Kerti dekor lámpa kő
• 30x40x17 cm
• műanyag
• 18 db LED
• IP54, 2 m kábel
319273

1.199 Ft /db

Szolár party lámpás
• átmérő: 28 cm
• anyag: polypropylen
319272

/db

https://www.praktiker.hu/start/index/290057
https://www.praktiker.hu/start/index/319278
https://www.praktiker.hu/start/index/319273
https://www.praktiker.hu/start/index/319270
https://www.praktiker.hu/start/index/313265
https://www.praktiker.hu/start/index/319272
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Szolár lámpák

Szolár lámpa szett 
• 10,5x35 cm
• fekete műanyag
2.999 Ft
1 db 749,80 Ft
• inox 3.599 Ft
1 db 899,75 Ft
277936, 38

2.999 Ft /szett-től

Szolár lámpa szett
• 4,9x68 cm
• mûanyag
• 1 db fehér LED
• 1 db 649,75 Ft
299978

2.599 Ft

4 db-os

4 db-os

műanyag

inox

4 db-os

Szolár lámpa szett
• 8x34,5 cm
• fém, mûanyag
• 1 db fehér LED
• 1 db 724,75 Ft
299979

2.899 Ft

Szolár lámpa szett
• 8x37 cm
• fém, üveg, műanyag
• 1 db színváltó LED
• 1 db 999,75 Ft
299984

3.999 Ft /szett
4 db-os

/szett/szett

https://www.praktiker.hu/start/index/299979
https://www.praktiker.hu/start/index/299978
https://www.praktiker.hu/start/index/277936
https://www.praktiker.hu/start/index/299984


Szolár lámpák
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Szolár lámpa
• műanyag
• 12,5x12,5x45,5 cm
• 1 fehér LED
288134

799 Ft /db

Szolár lámpa
• inox
• 12x40 cm
• 1 fehér LED
• cserélhető AA NI-HI akku
288622

999 Ft /db 999 Ft /db

Szolár lámpa  
• inox 
• akár 30 óra 

folyamatos mûködés
• gömbátmérő: 8 cm
• fehér LED
• magasság: 38 cm
277940

Szolár lámpa inox
• üvegbúra
• színváltó LED
• 8,5x39 cm
277939

999 Ft /db

999 Ft /db

Szolár lámpa inox
• magasság: 67,5 cm
277931

Szolár lámpa
• rácsos
• magasság: 38 cm
• átmérő: 8,5 cm
317599

599 Ft /db

Szolár lámpa 
leszúrható
• rozsdamentes

acél/műanyag
• 39x6 cm
299841

1.199 Ft /db

Szolár falikar
• 15 cm
• ezüst
• műanyag
320213

899 Ft /db

Szolár falikar 
• 15 cm
• fekete
• műanyag
320212

899 Ft /db

799 Ft /db

Szolár lámpa 
• 24x6 cm
• rozsdamentes acél/műanyag
319269

Szolár lámpa mini
• rozsdamentes 
• magasság: 30 cm
• átmérő: 4,5 cm
317597

499 Ft /db

Mini szolár lámpa 
• műanyag
• magasság: 30 cm 
• átmérő: 4,5 cm
317596

399 Ft /db

Szolár leszúrható
gömb
• magasság: 52 cm,

átmérő: 20 cm
• színváltós
317594

999 Ft /db

Szolár lámpa szett 2 db
• méret: 9x3x40 cm
• anyag: alumínium
• 1 db 1.009,50 Ft
299662

2.199 Ft /szett

https://www.praktiker.hu/start/index/317599
https://www.praktiker.hu/start/index/299841
https://www.praktiker.hu/start/index/320212
https://www.praktiker.hu/start/index/317596
https://www.praktiker.hu/start/index/317597
https://www.praktiker.hu/start/index/320213
https://www.praktiker.hu/start/index/317594
https://www.praktiker.hu/start/index/319269
https://www.praktiker.hu/start/index/277939
https://www.praktiker.hu/start/index/288134
https://www.praktiker.hu/start/index/299662
https://www.praktiker.hu/start/index/277931
https://www.praktiker.hu/start/index/277940
https://www.praktiker.hu/start/index/288622
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Szolár lámpák

Szolár medencevilágítás
• 3 db, IP68
• távirányítóval
• 10db színes LED 
• 6,8x6,8x2,9 cm
• lámpák 3x3db 1,5V AAA

elemmel működik (tartozék)
• távirányító 1x1db CR2025

elemmel működik (tartozék)
318568

3.999 Ft /szett

1.299 Ft /db

Szolár dekoráció
• 13,5x7,5 cm
• üveg
• kapcsológombbal
319277

799 Ft /db

Szolár villanykörte
• 15x7,5 cm
• 4 db micro LED
• kapcsológombbal
319271

1.299 Ft /db

Szolár fényfüzér
• 5 m hosszú
• 50 db színes LED
• 5 m kábel
319267

Szolár füzér
• 3,8 m
• lámpások közötti

távolság 20 cm
317598

1.999 Ft /db

Szolár gömb
• színváltós, műanyag
• átmérő: 8,2 cm
• IP44
317595

699 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/317595
https://www.praktiker.hu/start/index/319271
https://www.praktiker.hu/start/index/319277
https://www.praktiker.hu/start/index/319267
https://www.praktiker.hu/start/index/318568
https://www.praktiker.hu/start/index/317598
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Szolár lámpák

1.299 Ft /db

Szolár lámpa 
• 38x7,5 cm
• színes üvegmozaik/fém 
319268

Szolár asztali
dekoráció
• 10x10x9 cm
• INOX tetővel
• üvegmozaik dísszel
320209

1.599 Ft /db

Szolár házszám 
• 24x23 cm
• 3 db LED 0,06W, 3V
• műanyag, fehér
311244

5.999 Ft /db

Szolár bambusz 
fáklya
• 76x9,2 cm
• bambusz/műanyag
318567

2.499 Ft /db

Szolár lámpa álló
• 18x18x90 cm
• 1 fehér LED                   • 1xAA 1,2V                     • Ni-Mh250 MaH
• műanyag 
311166

3.599 Ft /db

https://www.praktiker.hu/start/index/318567
https://www.praktiker.hu/start/index/319268
https://www.praktiker.hu/start/index/311166
https://www.praktiker.hu/start/index/320209
https://www.praktiker.hu/start/index/311244
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Kerti bútorok széles választéka

Kert járólap
• 40x40x2 cm
• gránit
311344

1.999 Ft /db

Kerti szegélykő
• 8x10x25 cm
• gránit
• szürke
311345

899 Ft /db

Kerti fűnyírószegély
• 25x10x2 cm
• gránit
• szürke
311348

249 Ft /db

Kert járólap
• 35x2 cm
• gránit
• szürke
311346

799 Ft /db

Térburkoló 
,,Projekt London”
• szürke 
• klasszikus tégla formájú

• 10x20x6 cm
• 50 db/m2

• palettával történő rendelés 

esetén a raklap betétdíjas

• 576 db/paletta
A termék csak soronként

vásárolható!
296176

63 Ft /db
Kerti szegély 
• szürke 5x20x100 cm
• 1 db/fm
• 60 db/paletta
296180

679 Ft /db

Dublin rácskő
• szürke színben
• 40x40x8 cm 
• 6,25 db/m2 

• 48 db/paletta
• 17,28 kg/db
296181

639 Ft /db

Kerti szegélykő• 100x22x6 cm• gránit
• szürke
311347

3.999 Ft /db

KK Járólap
• 35x35x4,5 cm 
• szürke 419 Ft/db
• 8 db/m2

• 13 kg/db 
• 108 db/paletta
• vörös 459 Ft/db
• 8,16 db/m2

296177, 79

519 Ft /db-tól

https://www.praktiker.hu/start/index/311346
https://www.praktiker.hu/start/index/311348
https://www.praktiker.hu/start/index/311344
https://www.praktiker.hu/start/index/311345
https://www.praktiker.hu/start/index/311347
https://www.praktiker.hu/start/index/296177
https://www.praktiker.hu/start/index/296181
https://www.praktiker.hu/start/index/296180
https://www.praktiker.hu/start/index/296176
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Kerti bútorok széles választéka

Elektromos 
rovarriasztó
•4 W
•15 m³ hatótávolság
•műanyag ház
318543

3.499 Ft /db1.999 Ft /db

Kerti kút
•öntött alumínium
•álló
•39x32x83 cm
•7,08 kg
311532

34.990 Ft /db

Kerti talicska „Easy Go” 
• 50 L kapacitású
• 54x56x84 cm 
• könnyen kezelhető
• multifunkcionális
285531

4.999 Ft /db

Komposztáló „Eco”
• 320 L
• 65x65x75 cm
• műanyag
290978

9.999 Ft /db-tól

Locsoló kanna
•műanyag
•10 L
•3 féle színben
318429

1.199 Ft /db

27.990 Ft /db

Kerti ruhaszárító 
„Prémium”
• 4 ágú
• alumínium
• 50 m szárítófelület
199243

12.990 Ft /db

Kerti ruhaszárító
• 3 ágú
• acél
• 40 m szárítófelület
312914

6.899 Ft /db

Szolár vakondriasztó
• poly panel
• ki-be kapcsoló
• akkumulátor (1X AANiMH),

(400 MHz, 50 Hz) 
• 2 másodperc munkaidő
• 30 másodperc szünet
• hatótávolság +/- 30 m elem köré
• box: 1 x AA  elemmel működik
311121

Gimi Spike kültéri
leszúrható
ruhaszárító tartó
321353

3.999 Ft /db

Kerti ruhaszárító „Vileda Viva Air Ultra Light” • 4-ágú • alumínium• 51 m szárítófelület• forgatható 
271120

https://www.praktiker.hu/start/index/312914
https://www.praktiker.hu/start/index/321353
https://www.praktiker.hu/start/index/271120
https://www.praktiker.hu/start/index/199243
https://www.praktiker.hu/start/index/311532
https://www.praktiker.hu/start/index/318429
https://www.praktiker.hu/start/index/285531
https://www.praktiker.hu/start/index/318543
https://www.praktiker.hu/start/index/311121
https://www.praktiker.hu/start/index/290978
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Kerti bútorok széles választéka

Kerti járólap „Lara”
• 40x40x2,4 cm
• kezelt fenyő
265186

599 Ft

999 Ft
Járólap „Salma”
• 30x30 cm
• fa, műanyag alappal
277800

Kerítéselem „Pikasso”
• 80x180 cm
277798

5.999 Ft
Kapu 
„Mustang”
• 100x100 cm 
„Pikasso”
• 80x100 cm
• alacsony
290096, 277799

9.999 Ft

Futtatórács
• 60x180 cm

2.699 Ft
• 90x180 cm 
• keret: 30x42 mm

6.199 Ft
247697, 255190

2.699 Ft /db-tól

Pergola „Ancolie”
• 300x300x270 cm-től
• oszlopok: 9x9 cm
290098, 99

43.990 Ft /db-tól

Kerítés lamella elem
„ Natura”
• 180x180 cm • keret:18x45 mm 3.999 Ft
„Savanne”
• 180x200 cm • keret:36x42 mm 12.990 Ft
247694, 96

3.999 Ft /db-tól

/db /db

/db

/db

https://www.praktiker.hu/start/index/290096
https://www.praktiker.hu/start/index/277798
https://www.praktiker.hu/start/index/265186
https://www.praktiker.hu/start/index/247694
https://www.praktiker.hu/start/index/247697
https://www.praktiker.hu/start/index/277800
https://www.praktiker.hu/start/index/290098
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Kerti bútorok széles választéka

Oszlop 
• 7x7x180 cm 2.499 Ft
• 7x7x210 cm 2.899 Ft
247699, 700

2.499 Ft /db-tól

Cölöp 
• 4x150 cm 719 Ft
• 6x150 cm 1.199 Ft
247703, 705

719 Ft /db-tól

Cölöp
• félköríves 
• 7x250 cm
247710

999 Ft
Gerenda
• 9x240 cm
• vastagság: 2,8 cm
290103

999 Ft

Zöldségkaró 
• 6 db/szett 
• 2,7x160 cm

1 db 499,90 Ft
247707

2.999 Ft /szett

Ágyásszegély elem 
• leszúrható
• 7x20x112 cm
• karó:40 cm
247691

1.999 Ft

Ágyásszegély 
• 5x20x180 cm • vastagság: 1,9 cm 1.699 Ft
• 5x20x180 cm • vastagság: 2,5 cm 1.599 Ft
• 5x30x180 cm 2.899 Ft
• 5x15x150 cm • vastagság: 2,5 cm 999 Ft
265184, 247690, 688, 255196

999 Ft /db-tól

Léckerítés elem
• 28x114 cm 
• leszúrható
247692

1.199 Ft /db

Karó hegyezett
• 8x150 cm
255195

1.599 Ft /db

Ágyásszegély liloux 
• 20x120 cm 
• vastagság: 1,4 cm
290095

1.699 Ft /db

Korláttakaró 
•300x75 cm
•polietilén
•csíkos
233674

3.399 Ft /db

/db

/db

/db

https://www.praktiker.hu/start/index/290095
https://www.praktiker.hu/start/index/247691
https://www.praktiker.hu/start/index/265184
https://www.praktiker.hu/start/index/247692
https://www.praktiker.hu/start/index/233674
https://www.praktiker.hu/start/index/290103
https://www.praktiker.hu/start/index/247710
https://www.praktiker.hu/start/index/247703
https://www.praktiker.hu/start/index/247707
https://www.praktiker.hu/start/index/247699
https://www.praktiker.hu/start/index/255195


Szerszámosházak, tárolók

69.990 Ft 104.990 Ft 189.990 Ft 259.990 Ft 299.990 Ft 389.990 Ft 349.990 Ft 419.990 Ft 499.990 Ft

Szerszámosház
„MANOR 4x3”

Szerszámosház
„Manor 4x6-os”

Szerszámosház
„FACTOR 6x6”

Szerszámosház
„FACTOR 8x6”

Szerszámosház
„FACTOR 8x8”

Szerszámosház
„FACTOR 8x11”

Szerszámosház
„OAKLAND 757”

Szerszámosház
„OAKLAND 759”

Szerszámosház
„OAKLAND 7511”

128x94x196 cm 
szürke-fehér 
egyszerű kialakítása 
tökéletesen beleillik
a környezetbe 
fémpántokkal
megerősített
szerkezet
Dekoráció nélkül!
Vevőrendelésre!

178x195,5x208 cm,
beige-taupe,  tágas,
magas minőségű
műanyagból készült, 
ezért karbantartást
nem igényel, nem
korrodálódik, nem
hámlik le a bevonat
vagy rothad meg az
anyag. Az acéllal
speciálisan meg-
erősített  szerkezet
stabil, és bizton-
ságos, fa hatású.
Vevőrendelésre!

256,5x182x243 cm, 
beige-taupe. 
A funkcionális, 
acél megerősített
szerkezet, széles, 
kétszárnyas ajtók és 
a beépített ablak 
jellemzi, karban-
tartást nem igényel.
Vevőrendelésre!

256,5x255x243 cm, 
beige-taupe, nagy
belső tér, nyeregtető 
és széles ajtók,
polcok és az 
akasztók rögzítési 
lehetősége. 
Karbantartást 
nem igényel.
Vevőrendelésre!

256,5x331,5x243cm 
beige-taupe, 
a nedvességnek és 
a mechanikus
sérüléseknek. nagy 
belső tér, hosszú 
élettartam, a szolid
és tartós szerkezet 
biztonságos hasz
nálatot és stabilitást 
garantál.
Vevőrendelésre! 

229x223,5x242 cm,
barnás szürke
antracit, egyedi
gyanta kompozitból,
festhető.
Vevőrendelésre!

229x287x242 cm,
barnás szürke
antracit,
megerősített
acél szerkezetű.
Optimális kapacitás, 
kétszárnyú ajtó,
vastag, duplafalú 
panelek és szolid
tető. 
Vevőrendelésre!

229x350x242 cm,
barnás szürke
antracit, 
megerősített
acélszerkezetű,
funkcionalitás és 
stílus jellemzi.  
Optimális kapacitás, 
kétszárnyú ajtó, 
vastag, duplafalú 
panelek és szolid 
tető.
Vevőrendelésre!

304820 297395 297266 297267 304822 304823 304824 304825 304826

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 9.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

8.

1. 2. 

130x192x198 cm 
műanyag 
szürke fehér 
kedvezőtlen légköri
feltételeknek ellenálló 
kiváló minőségű 
anyagokból dupla falak 
a beépített
szellőzőrendszer
állandó friss 
levegőt biztosít 
karbantartást 
nem igényel 
nem korrodálódik 
és nem hámlik le 
a bevonat 
Vevőrendelésre!
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Szerszámosházak, tárolók

Szerszámosház „Fusion 757”• 230x123x252 cm• műanyag, fa hatású• barna-bézs színben
297244

438.990 Ft /db

Fóliasátrak széles választéka
• 90x92 cm-től
• üvegházhatású fóliaház, 

fém tartó vázzal és műanyag borítással. 
307759, 299006, 311070 

6.999 Ft /db-tól

Növénynevelő asztalka
• 80x40x65 cm
• műanyag
318413

Szerszámtároló „Manor”

• műanyag
• 185x152x226 cm 139.990 Ft

• 185x236x227 cm 284.990 Ft

Vevőrendelésre!

285533, 34

139.990 Ft /db-tól

6.999 Ft /db

9.999 Ft /db

Fóliaház
• 130x50x45 cm
• 4 emeletes
• fém tárolóval
318391
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