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Snow ECO 41
ekonomická lopata na sneh

3,59 €

Lopata Snow ECO 41 je základná plastová lopata na odhŕňanie 
ľahkého snehu. Je vyrobená z recyklovaného plastu.

farba

Posypová lopatka

1,24 €
Vhodná na štrk, soľ, piesok.

farby

Vysvetlivky

najlepšie predávaný produkt v minulej sezóne

novinka v sezóne 2013/2014

systém šetrného uskladnenia

ochranná známka registrovaného produktu

ZMLUVNÉ PODMIENKY:

Ceny sú uvedené s DPH a platné počas zimnej sezóny 2013/2014, 
resp. do vydania nového cenníka.
Objednávky prijaté do 12:00 doručujeme do 48hod. v rámci SR 
zmluvnou kuriérnou spoločnosťou.
V prípade nedostatočných skladových zásob Vás budeme informovať 
o po predpokladanom termíne doručenia objednaného tovaru.
Objednávku je možné stornovať do 15:00 v deň objednania tovaru.
Možnosť platby na predfaktúru(ZĽAVA 1,5%), prevodom, dobierkou 
prípadne na hotovosť (pri osobnom odbere).
Cena dopravy sa vypočíta na základe objednaného množstva a 
miesta doručenia tovaru.

Právo na tlačové chyby v texte, cenách a merných jednotkách vyhradené. 
PPoužité obrázky su ilustračné.



Snow MAJSTER
lopata na sneh

17,70 €

Vynikajúca lopata s prepracovanou konštrukciou, 
ktorá zaručuje všestranné využie aj v náročných 
podmienkach. Dlhú životnosť lopaty zaručuje 
hliníková rukoväť so systémom ThermoStop a 
hliníková hrana. Lopata je mrazuvzdorná, ergonomická, 
flexibilná, silná, pevná s dlhou životnosťou.

farba

Snow DIABLO
profesionálna lopata na sneh

28,12 €

Nemá premožiteľa v najťažších podmienkach. 
Vysporiada sa jednoducho a rýchlo s ľadom, zamrznutou zeminou 
i snehom. Je vysoko pevná a odoláva najextrémnejším podmienkam. 
Vďaka svojej konštrukcii, hliníkovej rukovä a extra pevnej hrane 
má vysokú životnosť. Samozrejmosťou je aj ThermoStop systém, 
ktorý chráni Vaše dlane pred mrazom.
Je mJe mrazuvzdorná, ergonomická, flexibilná, pevná, rozbíja ľad, 
tvrdý sneh i zeminu a je neuveriteľne silná.

farba



Snow ERGO
ergonomická lopata na sneh

16,80 €

Vynikajúca ergonomická lopata na sneh. Kvalitná 
hliníková rukoväť a silná hliníková hrana zaručujú 
dllhú životnosť lopaty. Je vybavená systémom 
ThermoStop (pre teplé ruky). Je flexibilná, mrazuvzdorná, 
ergonomicky tvarovaná, pevná a s dlhou životnosťou.

farba

ARKTIK L
zhŕňač na sneh

35,99 €

Veľmi pevný a silný zhŕňač vhodný pre rozsiahlejšiu 
prácu so snehom. Vhodný aj na veľké plochy priemyselných 
objektov. Zhŕňač je vybavený kolieskami pre jednoduchú 
manipuláciu s tažkým snehom a silnou hliníkovou hranou. 
Je mrazuvzdorný, flexibilný, extrémne pevný a ergonomický.

farba



MAKALU
Polykarbonátová skladacia lopata na sneh

16,45 €

Extra pevná skladacia lopata vyrobená z Polykarbonátu.
Je prakcky nerozbitná a svojimi rozmermy ideálna do auta,
alebo na zimné expedície.
Možnosť nastaviť až v 3 polohách vďaka jednoduchému 
klik systému.

farba

EVEREST eco
skladacia lopata na sneh

8,21 €

Skladacia lopata ideálna do auta, alebo 
na zimné expedície.
Možnosť nastaviť až v 3 polohách vďaka jednoduchému 
klik systému.

farba



Sekáč na Ľad ICE 25

5,97 €

Sekáč na ľad je ideálnym pomocníkom počas celej zimy. 
Výborne rozbíja ľad, stvrdnutý sneh i zeminu.

farba

FREEZE set

12,10 €

FREEZE SET obsahuje všetko, čo potrebujete na zimnú údržbu. 
Za jednotnú cenu dostanete rukavice, lopatu aj sekáč na ľad. 
Lopata je vyrobená z mrazuvzdorného plastu, je pevná, flexibilná, 
s hliníkovou hranou a dlhou životnosťou.
Rozmery lopaty sú: šírka 490mm, hĺbka 375mm, výška 1400mm. 
Rozmery sekáča na ľad sú: 150mm x 80mm a výška 1080mm

farba

Hliníková lopata Snow ALU 34

7,10 €

Lopata Snow ALU 34 je klasická hliníková lopata so širokým spektrom 
využia. Môžete ju využívať 12 mesiacov v roku. Je vhodná na 
odhadzovanie snehu, na hádzanie uhlia, lopatovanie štrku, piesku, 
cementu a iné. Je vyrobená z tvrdeného hliníku, aby vydržala aj e 
najťažšie podmienky. 
Lopata je mrazuvzdorná, pevná, ľahká, s dlhou životnosťou.

farba

Snow Standard 40

4,74 €

Lopata Snow STANDARD 40 je obľúbená lopata na odhadzovanie 
snehu okolo domu. Má pevnú drevenú rúčku a je vyrobená z 
kvalitného mrazuvzdorného plastu. Lopatu je možné použiť počas 
celého roku aj na iné činnos ako odhadzovanie snehu, napríklad na 
piesok, uhlie, rašelinu a iné. Je mrazuvzdorná, flexibilná a pevná.

farba





Sánky Malý Tučniak
sánky nie len pre de

19,94 €

Perfektné aerodynamicky tvarované plastové sánky s 
kovovou sklznicou. Sú extra ľahké a extra pevné.  
Ich konštrukcia zaručuje perfektné kĺzanie a dobrú stabilitu 
na svahu. 
Vďaka nízkej váhe sú ideálne pre Vaše de.

farba

Lopár/Klzák
detský klzák

1,65 €

Detský klzák na zimné radovánky. 
Je vyrobený z vysokokvalitného plastu 
odolného vysokým mrazom, až -32°C. 
Vďaka svojmu tvaru zaručuje ideálne šmýkanie 
a vysoké rýchlos.

farba
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