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Luxusní zahradní houpačka Beirut

NOVINKA

NOVINKA

Luxusní zahradní houpačka Lisbona

Luxusní zahradní houpačka Acapulco

Luxusní zahradní houpačka Iris
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LUXUSNÍ ZAHRADNÍ HOUPAČKY

Kč s DPH
Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Velikost: 172x135x166 cm
Průměr trubek: 38 mm
Hmotnost: 22 Kg
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice.
Sedák zavěšen na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena 
komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. 
Nevhodná pro použití ve vlhkém prostředí.
Nosnost 200 kg.

Velikost: 195x150x168 cm
Průměr trubek: 32 mm
Hmotnost: 27 Kg
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice.Sedák 
zavěšen na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena 
komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. 
Nevhodná pro použití ve vlhkém prostředí.
Nosnost 200 kg.

Velikost: 181x150x181cm
Průměr trubek: 45 mm
Hmotnost: 39 Kg
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice.Sedák zavěšen 
na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. Nevhodná 
pro použití ve vlhkém prostředí.
Nosnost 220 kg.

Velikost: 181x150x181cm
Průměr trubek: 45 mm
Hmotnost: 38 Kg
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice.Sedák zavěšen 
na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. Nevhodná 
pro použití ve vlhkém prostředí.
Nosnost 220 kg.

Takto označené výrobky v katalogu si můžete na webových stránkách 
www.v-garden.cz prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.
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Luxusní zahradní houpačka Riga

Luxusní zahradní houpačka Detroit

Luxusní zahradní houpačka San Diego

NOVINKA

Luxusní zahradní houpačka Santafe
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LUXUSNÍ ZAHRADNÍ HOUPAČKY

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Velikost: 201x170x201cm
Průměr trubek: 50 mm
Hmotnost: 51 Kg
Lůžková úprava.
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice. 
Sedák zavěšen na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena 
komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. 
Nevhodná pro použití ve vlhkém prostředí.
Nosnost 240 kg.

Velikost: 201x170x201cm
Průměr trubek: 45 mm
Hmotnost: 46 Kg
Lůžková úprava.
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice. 
Sedák zavěšen na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. Nevhodná 
pro použití ve vlhkém prostředí. Nosnost 240 kg.

Velikost: 201x170x201cm
Průměr trubek: 50 mm
Hmotnost: 50 Kg
Lůžková úprava.
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice.
Sedák zavěšen na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. Nevhodná pro použití ve vlhkém 
prostředí.
Nosnost 240 kg.

Takto označené výrobky v katalogu si můžete na webových stránkách 
www.v-garden.cz prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.

Velikost: 201x170x201cm
Průměr trubek: 45 mm
Hmotnost: 46 Kg
Lůžková úprava.
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice. 
Sedák zavěšen na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. Nevhodná pro použití 
ve vlhkém prostředí.
Nosnost 240 kg.
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Luxusní zahradní hamaka Nizza

Luxusní zahradní houpačka Tevere

Luxusní zahradní houpačka Philadelphia
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Houpačka VeGAS
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LUXUSNÍ ZAHRADNÍ HOUPAČKY

3D
rotace

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

899,- Kč

s DPH/ks

 Velikost: 201x170x212cm
Průměr trubek: 50 mm
Hmotnost: 60 Kg. Lůžková úprava.
Masivní čalouněný podsedák.
Zahradní třímístná houpací lavice.Sedák zavěšen na vinutých pružinách.
Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. Nevhodná pro použití ve vlhkém prostředí.
Nosnost 240 kg.

Velikost: 240x200x201cm. Průměr trubek: 50 mm. Hmotnost: 96 Kg. Lůžková úprava. Masivní čalouněný podsedák. 
Zahradní třímístná houpací lavice. Sedák zavěšen na vinutých pružinách. Povrchová úprava je provedena komaxitovou 
barvou. Vhodná pro zahradní kryté plochy. Nevhodná pro použití ve vlhkém prostředí. Nosnost 320 kg.

Velikost: 315x111x94cm
Hmotnost: 12Kg
Látková hamaka s kovovým rozkládacím podstavcem určená 
pro zakryté zahradní plochy a exteriéry. Není vhodná pro použítí 
ve vlhkém prostředí.
Povrchová úprava je provedena komaxitovou barvou.
Nosnost 100 kg.

Velikost: 180x110x180cm. 
Průměr trubek: 35 mm. Hmotnost: 38 Kg
Zahradní třímístná houpačka zavěšená 
na vinutých pružinách, vyrobená 
z ocelových trubek a povrchově 
dokončena komaxitovou barvou.
Vhodná pro zahradní kryté plochy. 
Nevhodná pro použití ve vlhkém 
prostředí. Čalounění textiline.
Nosnost 200 kg.

Obj. č. čalounění: 18VEGASH28Z 
- podsedák tloušťka 100mm

Takto označené výrobky v katalogu si můžete na webových stránkách 
www.v-garden.cz prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.
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Stolová sestava
se slunečníkem  VeGAS 6-AL

Stolová sestava
VeGAS CELERY 6-AL

Stolová sestava
VeGAS PATRICIA 6 Stolová sestava

VeGAS PATRICIA 4

Stolová sestava
se slunečníkem  VeGAS 4-AL

NOVINKA

CELOHLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 

CELOHLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 

CELOHLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 

OCELOVO-HLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 

OCELOVO-HLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 

Podsedák tl. 60mm

Podsedák tl. 60mm

Obj. č. 1ks 
podsedák 
VeGAS 4-AL: 
18115x5027C

Obj. č. 1ks podsedák 
VeGAS CELERY: 18100x5015O

Obj. č. 1ks podsedák 
VeGAS PATRICIA: 

18100x5015O

Obj. č. 1ks podsedák 
VeGAS CELERY: 18100x5020H
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LUXUSNÍ KOVOVÝ
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

3D
rotace

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

449,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

399,- Kč

s DPH/ks

399,- Kč

s DPH/ks

399,- Kč

s DPH/ks

399,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

Luxusní stolová sestava 6-ti křesel 
a stolu z hliníkových profilů 

povrchově dokončena komaxitovou 
úpravou. Určena do interiérů, exteriérů a pergolových 
prostor. Křesla jsou polohovatelná a skládací. Čalounění 
textiline. Stolová deska je z tvrzeného skla. 

Součástí sestavy je slunečník 
s kličkou. Možno přiobjednat 
masivní podsedáky viz. ilustrační 
obrázek.

Rozměry stolu: 150x90x70. Rozměry 
křesla 65x58x110cm

Luxusní stolová 
sestava 4 
křesel a stolu 
z hliníkových 

profilů povrchově dokončena komaxitovou úpravou. Určena do interiérů, exteriérů 
a pergolových prostor. Křesla jsou polohovatelná a skládací. Čalounění textiline. Stolová 
deska je z tvrzeného skla. Součástí sestavy je slunečník s kličkou. Možno přiobjednat 

masivní podsedáky viz. ilustrační obrázek. Rozměry stolu: 90x70. Rozměry křesla 
65x58x110cm

Stolová hliníková sestava se slunečníkem VeGAS CELERY 
6-AL. Stolová sestava 6-ti křesel a stolu z hliníkových 
profilů povrchově dokončena komaxitovou úpravou. 
Určena do interiérů, exteriérů a pergolových prostor. 
Křesla jsou na sebe stohovatelná. Čalounění textiline. 
Stolová deska je z tvrzeného skla. Rozměry stolu: 
150x90x72. Rozměry křesla 55x74x96cm

Stolové sestavy VeGAS PATRICIA 6 a VeGAS 
PATRICIA 4 se skládají z pohodlných 

stohovatelných křesel a stolu z hliníkovo-
ocelových profilů povrchově dokončené 
komaxitovou úpravou. Stolová deska je 

z tvrzeného skla. Není vhodné pro dlouhodobé 
použití ve vlhkém prostředí. Rozměry stolu 
140x85x70cm. Rozměry křesla 55x74x96cm

Podsedák
tl. 60mm

Podsedák tl. 60mm

Obj. č. 1ks podsedák 
VeGAS 6-AL: 18115x5028Z

Obj. č. 1ks 
podsedák 
VeGAS 6-AL: 
18115x5027C

Obj. č. 1ks podsedák 
VeGAS 4-AL: 8115x5028Z

Obj. č. 1ks podsedák 
VeGAS CELERY: 18100x5020H

Takto označené výrobky v katalogu si můžete na webových 
stránkách www.v-garden.cz prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.



Madrid set 6-AL

Maroco set 6-AL

Valencia set 6-AL

Praga 6

CELOHLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 
CELOHLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 

CELOHLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 
CELOHLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 
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Umělý ratan
Umělý ratan na zahradu i do interiéru.

Odolnost proti vodě a slunci.
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LUXUSNÍ ZAHRADNÍ NÁBYTEK 
Z UMĚLÉHO RATANU

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

399,- Kč

s DPH/ks 399,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

Podsedák tl. 60mm

Podsedák 
tl. 60mm

Podsedák tl. 60mm

Umělý ratan je moderní materiál s dlouhou životností a extrémní odolností vůči povětrnostním vlivům. Jelikož nevsakuje 
tekutiny, nedochází u něj při namočení k negativním procesům, jak tomu bývá u dřevěného zahradního nábytku. Jeho údržba 
je velice jednoduchá – stačí jej pouze opláchnout proudem studené vody. Zahradní nábytek z umělého ratanu oceníte také při 
stěhování, jelikož bývá k jeho výrobě používán aluminiový rám o nízké hmotnosti. Díky své vysoké odolnosti proti vlhku je tento 
nábytek často používán i v místnostech s bazénem či vířivkou, kde vysoká vlhkost zabraňuje použití přírodních materiálů. Umělý 
ratan je syntetické polyetylénové vlákno, z čehož vyplývá, že déšť pro něj neznamená žádnou hrozbu. Na rozdíl od přírodních 
materiálů totiž při běžném používání nepodléhá hnilobě a plísni a nenásáká vodou. Další nespornou výhodou umělého ratanu je 
odolnost proti slunci. Nemusíte se tedy bát, že váš zahradní nábytek na sluníčku popraská či vybledne.

Luxusní stolová sestava 6-ti stohovatelných křesel a stolu z hliníkových profilů určená do interiérů 
a exteriérů. Křesla jsou vypletena umělým ratanem.Stolová deska je z tvrzeného skla. Povrchová úprava 
je provedena komaxitovou barvou. Možno přiobjednat masivní podsedáky viz. ilustrační obrázek.
Rozměry stolu: 150x90x73, Rozměry křesla: 64x61x95

Luxusní stolová sestava 6-ti křesel a stolu z hliníkových 
profilů povrchově dokončena komaxitovou úpravou. 
Určená do interiérů, exteriérů a pergolových prostor. 
Křesla jsou polohovatelná a skládací. Čalounění textiline. 
Stolová deska je z tvrzeného skla, podnoží vypleteno 
umělým ratanem. Možno přiobjednat masivní podsedáky 
viz. ilustrační obrázek.
Rozměry stolu: 150x90x74. Rozměry křesla 59x80x110cm

Luxusní stolová sestava 6-ti křesel a stolu z hliníkových profilů 
povrchově dokončena komaxitovou úpravou určená do interiérů, 
exteriérů a pergolových prostor. Křesla jsou polohovatelná 
a skládací. Čalounění umělý ratan. Stolová deska je z tvrzeného skla, 
podnoží opleteno umělým ratanem. Možno přiobjednat masivní 
podsedáky viz. ilustrační obrázek.
Rozměry stolu: 150x90x73.  Rozměry křesla 70.5x55x107cm

Luxusní stolová sestava 6-ti křesel a stolu z kombinovaných ocelo-hliníkových profilů určená do exteriérů 
a pergolových prostor. Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí. Stolová deska je z tvrzeného skla. Součástí 
dodávky jsou masivní podsedáky tloušťky 70 mm. Rozměr stolu: 140x85x70. Rozměry křesla: 54x68x92 

Obj. č. 1ks podsedák 
Madrid set 6-AL: 

18100x5015O

Obj. č. 1ks podsedák 
Madrid set 6-AL: 18100x5020H

Obj. č. 1ks podsedák 
Maroco set: 18115x5028Z

Obj. č. 1ks 
podsedák 

Maroco set: 
18115x5027C

Obj. č. 1ks 
podsedák 
Valencia set: 
18115x5028ZObj. č. 1ks 

podsedák 
Valencia set: 
18115x5027C

Takto označené výrobky v katalogu si můžete 
na webových stránkách www.v-garden.cz 
prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.



Umělý ratan
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LUXUSNÍ PLÁŽOVÝ
NÁBYTEK + PIKNIK

ZAHRADNÍ GRILY

NOVINKA

Zahradní stan 
Party DELUX

NEJLEPŠÍ

VOLBA

NEJLE
P

Š
Í C

E
NA   NEJVYŠŠÍ K

VA
LITA

Lehátko VeGAS Black-AL Polohovatelné lehátko Dallas

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

CELOHLINÍKOVÉ

PROVEDENÍ 
Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH
Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPHKč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH
599,- Kč

s DPH/ks

Gril Round
 

Gril Wood
 Gril Ball

 

Multifunkční gril 3 v 1
udírna, vodní gril, ohniště
obj. č. 50ST83016A

VeGA GRIL 72

VeGA Gril 349 
s udírnou 3 v 1 

VeGA GRIL 113 

Zahradní stan 
PARTY DELUX
obj. č. 50GV150
velikost: 3x3 m

Obj. č. 1ks podsedák 
VeGAS Black-AL:
18VEGASL28Z 
-  podsedák 

tloušťka 60mm

Polohovatelné skládací lehátko z hliníkových profilů dokončeno 
komaxitovou úpravou, určené do interiérů, exteriérů k bazénům. 
Čalounění textiline. Není vhodné pro dlouhodobé použití ve vlhkém 
prostředí. Hlavový polštářek není součástí balení.

Polohovatelné lehátko z ocelovo- hliníkových profilů dokončeno 
komaxitovou úpravou, určené do interiérů, exteriérů k bazénům.
Čalounění textiline. Není vhodné pro dlouhodobé použití ve vlhkém 
prostředí.

Takto označené výrobky v katalogu si můžete 
na webových stránkách www.v-garden.cz 
prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.

Obj.č. 50P05333
Gril Wood 
s pojezdovými 
koly, smaltovaná 
vana 53x33cm, 
výška grilu 70cm, 
zástěna proti větru, 
odkládací stolky, 

příslušenství-
závěsný rošt na 

zeleninu, grilovací jehla.

Obj.č. 50P04665
Gril Round 

s pojezdovými 
koly, průměr grilu 
45cm, výška 84cm, 
smaltovaná grilovací 
vana,plastová kola 

pro snadnou 
manipulaci.

Obj.č. 50P0B16
Grill Ball, 

kulatý gril 
s poklicí, 

průměr 
grilu 40cm, 

pojezdová 
plastová kola, 

popelník, materiál: 
ocel s povrchovou 
úpravou.

Ocelový gril povrchově ošetřen žáruvzdornou černou barvou. 
Malé grilování „zelenina“, velké grilování, nepřímé grilování. 
Dvě topeniště, vestavěný teploměr, odkládací plocha. Rozměr 
112x63x117 cm

Ocelový kulatý 
gril s poklicí 
a pojezdovými 
koly. Průměr 
grilu 46 cm, 

smaltovaná 
úprava, lapač 

popela.

Ocelový gril povrchově 
ošetřen žáruvzdornou 
černou barvou. Malé 
grilování „zelenina“, 
velké grilování, nepřímé 
grilování, uzení. Dvě 
topeniště, vestavěný 
teploměr, odkládací 
plocha. Rozměr 
137x66x169 cm.

Průměr roštu 40cm. Gril 3v1 umožňuje udit, grilovat i opékat. 
Pokrm je tepelně připravován nad nádobou s vodní lázní pomocí 
tepla a dýmu.. Tím nedochází ke vzniku zdraví škodlivých látek, 
které by se jinak dostávaly do pokrmů. Gril se skládá ze tří 
částí - ohniště, vyšší gril, uzavř. udírna. Dvě části mají dvířka pro 
přikládání a kontrolu ohně, vrchní část teploměr do 300oC, 2 tyče 
pro zavěšení uzených pokrmů a otvor pro vypouštění kouře.



Balkony set

Stolová sestava MONROE SET 6 Servírovací stolek VeGAS

Stolová sestava MONROE SET  4

Stolová sestava MERANTI VICTORIA SET 6

MERANTI

MERANTI

MERANTI

MERANTI

MERANTI
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LUXUSNÍ DŘEVĚNÝ 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

399,- Kč

s DPH/ks

399,- Kč

s DPH/ks

399,- Kč

s DPH/ks

1490,- Kč

s DPH/ks

399,- Kč

s DPH/ks

Obj. č. 1ks podsedák MONROE SET 6: 1887x5020H
- podsedák tloušťka 60mm

Luxusní masivní stolová sestava 6-ti křesel a stolu 
z exotického, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti. 
Určeno do exteriérů, interiérů a pergolových prostor. Není 
vhodné pro používání ve vlhkém prostředí bez vhodné 
impregnace. Možno přiobjednat masivní podsedáky viz. 
ilustrační obrázek. Rozměry stolu: 150x90x74 cm, rozměr 
křesla: 59x63x86 cm

Rozměrově úsporná sestava dvou rozkládacích 
židliček a stolu vhodná na balkóny panelových 
domů, terasy a všude tam, kde je třeba úspora 
místa při skladovatelnosti.
Sestava je vyrobena z tvrdého dřeva meranti. 
Není vhodné pro dlouhodobé používání ve vlhkém 
prostředí bez vhodné impregnace. Rozměry 
sestavy: 151x65x96 cm

Luxusní masivní stolová sestava 
4 křesel a stolu z exotického, 
velice trvanlivého a tvrdého dřeva 
meranti. Určeno do exteriérů, 
interiérů a pergolových prostor. 
Není vhodné pro používání 
ve vlhkém prostředí bez vhodné 
impregnace. Možno přiobjednat 
masivní podsedáky viz. ilustrační 
obrázek. Rozměry stolu: 
150x90x74 cm, rozměr křesla: 
59x63x86 cm

Masivní 
servírovací 
stolek meranti 
VeGAS je 
zhotoven z velice 
trvanlivého tvrdého 
dřeva meranti. Vhodný 
doplněk ke stolovým 
sestavám.
Servírovací 
stolek: 
59x82x84 cm 

Obj. č. 1ks podsedák MONROE SET 4: 
1887x5020H
- podsedák tloušťka 60mm

Luxusní masivní stolová sestava 
6-ti křesel a stolu z exotického, 
velice trvanlivého a tvrdého 

dřeva meranti. Určeno 
do exteriérů, interiérů 
a pergolových prostor. Není 
vhodné pro používání ve vlhkém 

prostředí bez vhodné impregnace. 
Možno přiobjednat masivní podsedáky 
se slunečníkem viz. ilustrační obrázek. 
Rozměry stolu: 180x90x74 cm, 

rozměr křesla: 61x64x87 cm

- podsedák
tloušťka 60mm

Obj. č. 1ks 
slunečník: 
18SLUN26020

Obj. č. 1ks podsedák 
MERANTI VICTORIA: 

18100x5015O

Obj. č. 1ks podsedák 
MERANTI VICTORIA: 18100x5020H

Takto označené výrobky v katalogu si můžete 
na webových stránkách www.v-garden.cz 
prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.



Stolová sestava PARIS SET 6

Stolová sestava ROMA SET 6

Lehátko ARA – meranti

Stolová sestava VERONA SET 6 – design Teak 

MERANTI

MERANTI

MERANTI design TEAK

MERANTI

- podsedák tloušťka 60mm
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LUXUSNÍ DŘEVĚNÝ 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

3D
rotace

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH

1899,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

399,- Kč

s DPH/ks399,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

Luxusní masivní stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel a rozkládacího stolu 
z exotického, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti. Určeno do exteriérů, 
interiérů a pergolových prostor. Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí bez 
vhodné impregnace. Možno přiobjednat masivní podsedáky se slunečníkem viz. 
ilustrační obrázek. Rozměry stolu: 180/240x100x74 cm, rozměr křesla: 60x70x110 cm

Luxusní masivní stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel a  rozkládacího 
stolu z exotickéko, velice trvanlivého a tvrdého dřeva meranti v povrchové 
úpravě „design TEAK“. Určeno do interiérů, exteriérů a pergolových prostor. 
Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí bez vhodné impregnace.
Možno přiobjednat masivní podsedáky. 
Rozměry rozkládacího stolu: 150/200x100x74
Rozměry křesla: 61.5x75x104.5

Luxusní polohovatelné dřevěné lehátko ARA, je vyrobeno z tvrdého 
tropického dřeva Meranti, které je označením více druhů dřevin z rodu 
SHOREA. Vysoce odolné, vhodné k vnitřnímu i venkovnímu použití 
při použití vhodné impregnace.
Rozměry: 196x72x37/87 cm. 

Obj. č. 1ks 
slunečník: 
18SLUN30027C

- podsedák tloušťka 60mm

Luxusní masivní stolová sestava 6-ti polohovatelných křesel 
a rozkládacího stolu z exotickéko, velice trvanlivého a tvrdého 
dřeva meranti. Určeno do interiérů, exteriérů a pergolových prostor. 
Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí bez vhodné 
impregnace. Možno přiobjednat masivní podsedáky. 
Rozměry rozkládacího stolu: 150/200x90x74 
Rozměry křesla: 58x65x87

- podsedák tloušťka 60mm

Obj. č. 1ks 
podsedák 

PARIS SET 6: 
18115x5028Z

Obj. č. 1ks podsedák 
PARIS SET 6: 18115x5027C

Obj. č. 1ks podsedák 
VERONA SET: 18115x5028Z

Obj. č. 1ks podsedák 
VERONA SET: 18115x5027C

Obj. č. 1ks
podsedák 

ROMA SET:  18100x5015O

Obj. č. 1ks podsedák 
ROMA SET: 18100x5020H

Takto označené výrobky v katalogu si můžete 
na webových stránkách www.v-garden.cz 
prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.



Stolová sestava
Parkway set 6

Houpačka 
VeGAS Lux Black – meranti

MERANTI

MERANTI
LŮŽKOVÁ

 Ú
P

R
A

V
A
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LUXUSNÍ DŘEVĚNÝ 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK

3D
rotace

Kovový zahradní domek 
KOMFORT HOME

Pařník KOMFORT 42
Hliníková police do skleníku Automatický otvírač oken ke sklení-

kům s polykarbonátovou výplní

3D
rotace

V PRŮBĚHU SEZÓNY BUDE

NOVÁ NABÍDKA

DO

VYPRODÁNÍ

ZÁSOB

Kč s DPH

Kč s DPH

449,- Kč

s DPH/ks

449,- Kč

s DPH/ks

Kč s DPH

Kč s DPH

Kč s DPH
Kč s DPH

Luxusní masivní stolová sestava 6-ti 
polohovatelných křesel s čalouněním textiline 
a  rozkládacího stolu z exotickéko velice 
trvanlivého a tvrdého dřeva meranti. Určeno 
do interiérů, exteriérů a pergolových prostor. 
Není vhodné pro používání ve vlhkém prostředí 
bez vhodné impregnace. Možno přiobjednat 
masivní podsedáky. Rozměry rozkládacího 
stolu:150/200x90x74. Rozměry křesla: 58x65x87

Luxusní zahradní 
houpačka se stříškou. 
Houpačka je vyrobena 
z tvrdého tropického dřeva 
Meranti. Možnost lůžkové 
úpravy. Určeno do exteriérů 
a pergolových prostor. Není 
vhodné pro používání 
ve vlhkém a větrem 
namáhaném prostředí bez 
vhodné impregnace.
Rozměry houpačky: 
232x126x177 cm. Masivní 
podsedák je součástí 
balení.

- podsedák tloušťka 60mm

Obj. č. 1ks 
podsedák 

Parkway set: 
18115x5028Z

Obj. č. 1ks podsedák 
Parkway set: 18115x5027C

Rozměry: délka 100 x šířka 60 x výška 40cm
Komůrkový polykarbonát 4 mm s UV filtrem. 2x výklopná okna.

Rozměry: délka 183cmx šířka 244cm x výška 201 cm.
Vyrobeno z profilovaných plechů se zesílenou pevností.
Speciální prolisové žebrování stěn a střechy poskytuje úžasnou pevnost.
Dlouhá životnost žárově pozinkované oceli.
Odvětrávací prolisovaná okénka v čelním a zadním štítu.
Snadná montáž.
Hmotnost 80 kg

Rozměr 1200x310x30 mm.
Obj.č. 1860061 Obj.č. 1880001

Takto označené výrobky v katalogu si můžete 
na webových stránkách www.v-garden.cz 
prohlédnou velice podrobně v 3D animaci.
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CARBONOVÉ INFRASAUNY

Počet osob 2

Výkon 1600 W

Osvětlení Vnitřní LED osvětlení

Rampa LED osvětlení

Rádio CD/AM/FM stereo radio

Ionizátor ANO

Digitální ovládací panel ANO vnitří a venkovní

Topná tělesa Karbonová

Vlnová délka 5,6-15 μm

Dřevo Kanadský jedlovec

Šířka venkovní 1200 mm

Výška venkovní 1900 mm

Délka venkovní 1150 mm

Hmotnost 128 kg

Záruka 2 roky

Počet osob  4

Výkon  2000 W

Osvětlení Vnitřní LED osvětlení

Rampa LED osvětlení

Rádio CD/AM/FM stereo radio

Ionizátor ANO

Digitální ovládací panel  ANO vnitří a venkovní

Topná tělesa Karbonová

Vlnová délka 5,6-15 μm

Dřevo Kanadský jedlovec

Šířka venkovní 1750 mm

Výška venkovní 1900 mm

Délka venkovní 1350 mm

Hmotnost 176 kg

Záruka 2 roky

Počet osob  4

Výkon  2000 W

Osvětlení Vnitřní LED osvětlení

Rampa LED osvětlení

Rádio CD/AM/FM stereo radio

Ionizátor ANO

Digitální ovládací panel  ANO vnitří a venkovní

Topná tělesa Karbonová

Vlnová délka 5,6-15 μm

Dřevo Kanadský jedlovec

Šířka 1650x1650mm

Pokosová strana 970 mm

Čelní strana 780 mm

Výška 1900 mm

Délka venkovní 1350 mm

Hmotnost 176 kg

Záruka 2 roky

Počet osob 2

Výkon 1800 W

Osvětlení Vnitřní LED osvětlení

Rampa LED osvětlení

Rádio CD/AM/FM stereo radio

Ionizátor ANO

Digitální ovládací panel ANO vnitří a venkovní

Topná tělesa Keramická

Vlnová délka 5,6-15 μm

Dřevo Kanadský jedlovec

Šířka venkovní 1200 mm

Výška venkovní 1900 mm

Délka venkovní 1150 mm

Hmotnost 128 kg

Záruka 2 roky

Počet osob 3

Výkon 1900 W

Osvětlení  Vnitřní LED osvětlení

Rampa  LED osvětlení

Rádio CD/AM/FM stereo radio

Ionizátor ANO

Digitální ovládací panel:  ANO vnitří a venkovní

Topná tělesa  Karbonová

Vlnová délka  5,6-15 μm

Dřevo  Kanadský jedlovec

Šířka venkovní  1500 mm

Výška venkovní  1900 mm

Délka venkovní  1200 mm

Hmotnost  147 kg

Záruka  2 roky

Infrasauna
DeLuxe 2002 Carbon

Infrasauna 
DeLuxe 3003 Carbon

Infrasauna 
DeLuxe 4004 Carbon

Infrasauna 
DeLuxe 4005 Carbon rohová 

Infrasauna
Standard 2002

NOVINKA

podlahové

topení

zdarma

podlahové

topení

zdarma

podlahové

topení

zdarma

podlahové

topení

zdarma

podlahové

topení

zdarma

Kč s DPH
Kč s DPH

Kč s DPH
Kč s DPH

Kč s DPH

INFRASAUNA HEALTHLAND DeLUXE CARBON 
„Saunování“ v infračervené kabině je založeno na principu emise infračerveného záření speciál-
ními karbonovými zářiči, které si nechal patentovat dr. Tadaschi Ishikawa v Japonsku již v roce 
1965. Toto infračervené záření prohřeje tělo hluboko do svalové tkáně a k intenzivnímu pocení 
tak dochází již při teplotě okolo 50 °C v prostředí, které nezatěžuje organismus. Po celou dobu 
pobytu v kabině dýcháte vzduch o teplotě 20 až 55 °C, protože 80–90 % vyzařovaného tepla 
vstřebá vaše tělo a jen zbytek se rozptýlí do prostoru kabiny. To je zásadní rozdíl mezi klasickou 
saunou a infrasaunou. Infrasauna je integrované, multifunkční a luxusní zařízení pro léčbu i re-
laxaci, které společně se saunou zahrnuje v sobě též výhody sluneční lázně. Infračervený paprsek 
je jejím hlavním zdrojem energie. Vlnová délka infračerveného paprsku je 5,6 – 15 μm a je tělem 
nejlépe absorbována. Infračervený paprsek může proniknout 40 mm hluboko do lidské kůže, tím 
dochází k resonanci buněčných tkání v těle, zrychlení krevního oběhu a odstranění nečistot z těla. 
Proto má sauna velmi dobrý vliv na zdraví. Infrasauny s carbonovým topidlem vyzařují infračer-
vený paprsek v širším spektru než infrasauny s keramickým topidlem. Infrasauny jsou vhodné 
pro osoby, které se léčí s krevním tlakem, nebo těžce snášejí vysokou teplotu v klasické sauně. 
Výhody carbonových infrasaun HealthLand. Vyhání z těla jedovaté látky – detoxikace. Toxiny, 
stejně jako sodík, alkohol, nikotin, karcinogenní těžké kovy a rtuť se postupně hromadí v lidském 
těle. Infračervené teplo stimuluje potní žlázy, aby pročišťovaly a detoxikovaly pokožku. Redukuje 
stres – Infračervené teplo uvolňuje svaly a uvolňuje tělo např. před masáží. Hodně masérů použí-
vá infračervené teplo k většímu a hlubšímu prožitku z masáže. Prospívá Vaší kůži – Infračervené 
teplo zlepšuje oběh, vylučuje nečistotu a chemikálie a odstraňuje odumřelé kožní buňky. To vše 
zpevňuje Vaši pokožku a zmírňuje vytváření vrásek. Snižuje váhu – součástí termoregulačního 
procesu lidského těla je pocení v důsledku zvýšení srdeční frekvence a zrychlení metabolismu. 
Tělo poté začne vylučovat nadbytečnou vlhkost, soli a podkožní tuky. Tuky se vylučují z těla při 
teplotě 42°C, když se tělo potí a vylučují se z něj škodlivé látky. Vhodný doplněk pro redukci váhy. 
Za 30 min. spálí až 600 cal. Úleva od bolesti – infračervené teplo ulevuje od bolesti tím, že se 
v těle rozšiřují krevní cévy a zrychluje oběh, kterým pak proudí více kyslíku, rychleji se dostává k poraněným místům a urychluje hojení ran a poranění. Mnoho lidí používá infračervené 
světlo pro léčbu artrózy, svalového spazmu a revmatismu. Stejné výsledky, jako při cvičení – při 20 – 30 minutovém pobytu v infrasauně srdce vydá ten stejný výkon jako při běhu na 
9 km. Infrasauny jsou vhodné pro ty, kteří nemají čas na cvičení nebo nemohou cvičit kvůli různým zraněním. Zlepšuje imunitní systém – při horečce stoupá tělesná teplota a tělo se tak 
brání virům. Při používání infrasauny se tělo lépe brání díky vyvolání “umělé horečky”. Nejnovější studie dokázaly, že nachlazení a chřipková onemocnění jsou nejlépe vyléčena právě 
použitím infračerveného tepla v jejích začátcích. Pasivní kardiovaskulární trénink -hlubokým proniknutím infračervených paprsků pod pokožku dochází nejen k prohřátí kůže, ale také 
svalových tkání a vnitřních orgánů. Tělo na tuto stimulaci reaguje zvýšením srdečního objemu a rytmu a tato přínosná srdeční zátěž vede k tréninku a zlepšení kondice kardiovaskulár-
ního systému. Posílení krevního oběhu - Při hloubkovém prohřívání tělo začne vylučovat pot, aby se ochladilo. Tím se zvýší činnost srdce a zrychlí cirkulace krve, což přispívá k posílení 
a stabilizaci krevního oběhu. Provozní náklady jsou u infrasauny nesrovnatelně nižší než u klasické sauny. Náklady na energii se pohybují pro každý Váš pobyt v sauně okolo 8 Kč.

Infrasauny



Nejprodávanější

skleníky na

českém trhu

Hliníkový skleník

1 střešní okno, 1x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm s UV filtrem

Plocha 5,0 m2

VENUS 5000

Hliníkový skleník

2 střešní okno,1x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm 
s UV filtrem

Plocha 5,9 m2

KOMFORT 6000
Hliníkový skleník

4 střešní okna, 1x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm 
s UV filtrem

Plocha 7,5 m2

KOMFORT 7500 
Hliníkový skleník

4 střešní okna, 2x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm 
s UV filtrem

Plocha 9,9 m2

KOMFORT 9900 
Hliníkový skleník

2 střešní okna, 2x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 6 mm 
s UV filtrem

Plocha 7,9 m2

KOMFORT TITAN 8000

Hliníkový skleník

2 střešní okna, 1x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm s UV filtrem

Plocha 7,5 m2

VENUS 7505
Hliníkový skleník

2 střešní okna, 1x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm s UV filtrem

Plocha 6,2 m2

VENUS 6200

ZÁKLADNA

ZDARMA

ZÁKLADNA

ZDARMA

ZÁKLADNA

ZDARMA

ZÁKLADNA

ZDARMA

ZÁKLADNA

ZDARMA

ZÁKLADNA

ZDARMA

ZÁKLADNA

ZDARMA

Skleníky Venus

Skleníky Komfort
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HLINÍKOVÉ SKLENÍKY 
S POLYKARBONÁTOVOU VÝPLNÍ

197cm

193cm 380cm

124cm

Vyhodnoceno uživateli 

jako nejlepší konstrukce 

- drážkové uchycení 

polykarbonátu

Kč s DPH
Kč s DPH

Kč s DPH
Kč s DPH

Kč s DPH
Kč s DPH

Kč s DPH

2x střešní okna 4x střešní okna pro lepší odvětrání 4x střešní okna pro lepší odvětrání 2x střešní okna, 6 mm polykarbonát, zasílená 
konstrukce, vynikající tepelně-izolační vlastnosti.

Speciální hliníková konstrukce – nekoroduje. Prosklení je z nerozbitného komůrkového polykarbonátu 4 mm s UV filtrem, 
který má výborné tepelněizolační vlastnosti. Ukotvení PC desek je pomocí nerez ocelových klipsů. Cena skleníku obsahuje již 

základnu. 1-2x větrací okna v ceně dle modelu, 1x posuvné dveře. Skleníky jsou baleny ve 2-3 kartonech. Na skleníky Venus je 
poskytnuta záruka na prosklení na nerozbitnost.

Speciální hliníková konstrukce – nekoroduje. Prosklení je z nerozbitného komůrkového polykarbonátu 4-6 mm s UV filtrem, který má výborné 
tepelněizolační vlastnosti. Ukotvení PC desek do konstrukce je zasunutím do drážek, které jsou po celém obvodu. Tento systém konstrukce je 
odborníky i uživateli hodnocen jako nejstabilnější. Cena skleníku obsahuje již základnu. 1-4x větrací okna v ceně dle modelu, 1-2x posuvné dveře. 
Skleník je balen ve dvou kartonech. Na skleníky Komfort a VeGA je poskytnuta záruka na prosklení na nerozbitnost.



Hliníkový skleník

1x střešní okno, 1x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm s UV filtrem

Plocha 4,8 m2

VeGA 5000 LUX
Hliníkový skleník

4x střešní okno, 1x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm s UV filtrem

Plocha 7,0 m2

VeGA 7000 LUX
Hliníkový skleník

2x střešní okno, 1x posuvné dveře

Komůrkový polykarbonát 4 mm s UV filtrem

Plocha 6,0 m2

VeGA 6000 LUX

ZÁKLADNA

ZDARMA

ZÁKLADNA

ZDARMA

ZÁKLADNA

ZDARMA

Skleníky Venus Skleníky VeGA
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HLINÍKOVÉ SKLENÍKY 
S POLYKARBONÁTOVOU VÝPLNÍ

195cm195cm195cm

190cm190cm190cm 370cm315cm250cm

124 cm124 cm124 cm

Vyhodnoceno uživateli 

jako nejlepší konstrukce 

- drážkové uchycení 

polykarbonátu

 1x střešní okno 2x střešní okna pro lepší odvětrání 4x střešní okna pro lepší odvětrání

Detail drážkového uchycení polykarbonátu 
u skleníků Komfort a VeGA. Tato konstrukce  
výrazně zpevňuje samotný skleník.

Detail drátkového uchycení polykarbonátu  
u  skleníků VENUS.

Vyhodnoceno uživateli 

jako nejlepší konstrukce 

- drážkové uchycení 

polykarbonátu

Kč s DPH
Kč s DPH

Kč s DPH



PŘÍPRAVKY PRO SEPTIKY A ODPADY

PROSEPTIK® 
Enzymatický přípravek pro 
zkapalňování a rozklad fekálií, 
dalších biologických odpadů 
a k likvidaci zápachu. Výrazně 
snižuje náklady na vyvážení a čištění 
žump, septiků, usnadňuje jejich 
údržbu.

Biologický čistič odpadů 
Dvousložkový enzymatický přípravek 
pro účinné čištění odpadů a potrubí 
v domácnostech.

Aktivátor septiků 
Vysoce účinný biologický přípravek 
pro rychlou aktivaci rozkladu 
organického odpadu v septicích. 
Zabraňuje zápachu.

PROSEPTIK® Bio tablety
Šumivé bio tablety s vysokým obsahem 
účinných bakterií proti zápachu a tvorbě 
organických usazenin. Enzymatický 
přípravek pro zkapalňování a rozklad 
fekálií, dalších biologických odpadů 
a k likvidaci zápachu. Výrazně snižuje 
náklady na vyvážení a čištění žump, 
septiků, usnadňuje jejich údržbu.

Chemie pro údržbu bazénové vody
Chlor START
Rychlorozpustný granulát s obsahem 56 % aktivního chloru slouží pro rychlé nachlorování 
vody na začátku sezóny nebo při novém napuštění bazénu, popř. při extrémních podmínkách  
provozu bazénu nebo pokud má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach).

pH plus 1,2 kg
Prostředek pro zvyšování hodnoty pH
Voda ke koupání má mít hodnotu pH 
v rozmezí 6,8-7,6. Měření hodnoty pH 
provádíme minimálně 2x týdně bazénovým 
testerem a okamžitě regulujeme případné 
odchylky od ideální hodnoty.

Chlor Šok
Rychlorozpustný granulát s obsahem 67% aktivního chloru slouží k rychlé 
dezinfekci s možností koupání již po krátké době po aplikaci.

Bazénový MINI TESTER 
Jednoduchý bazénový tester pro měření 

obsahu volného chloru ve vodě a pH.pH mínus
Prostředek pro snižování hodnoty pH
Voda ke koupání má mít hodnotu pH v rozmezí 
6,8-7,6. Měření hodnoty pH provádíme minimálně 
2x týdně bazénovým testerem a okamžitě regulujeme 
případné odchylky od ideální hodnoty.

Multi tablety 5v1
Pomalu rozpustné 200 g tablety zajišťující dezinfekci, 
vločkování, likvidaci řas, stabilizaci pH a projasnění vody.

Odstraňovač řas
Tekutý algicidní přípravek proti vodním řasám. Ničí všechny 
druhy řas vyskytujících se v bazénech, má bakteriostatické účinky 
proti některým patogenním bakteriálním kmenům. Přípravek lze 
kombinovat se všemi dezinfekčními přípravky, obsahujícími chlor, 
brom, kyslík.

Bazén
KOMPLET 300x76

263,- Kč s DPH

Vločkovač
Tekutý flokulační přípravek pro vyvločkování 
nečistot při zakalení vody. Přípravek vyvločkuje 
jemné částečky nečistot tvořící zákal vody. Jejich 
shluknutím vytváří vločky, které se pak snadno 
zachytí ve filtraci, nebo klesnou ke dnu bazénu, 
odkud je lehce odstraníte vysavačem nečistot.

Stabilizátor tvrdosti
Přípravek k inhibici tvrdosti a minerálních 
zabarvení vody. Přípravek brání tvorbě 
usazenin na stěnách a dně bazénů a tvorbě 
minerálních zabarvení a zákalů tím, že na 
sebe váže ionty vápníku, železa, manganu 
a mědi.

Kombi tablety mini
20 g tablety s obsahem 80 % aktivního chloru, zajišťující 
desinfekci, vyvločkování nečistot při zakalení vody 
a likvidaci řas, Dávkování: Pro 10 m3 vody v bazénu se 
používají 3-4 tablety. Toto množství postačuje pro udržení 
potřebné koncentrace (tj. 0,3-0,5 mg/l) volného chloru 
ve vodě na 5 až 10 dnů v závislosti na faktorech, které 
ovlivňují množství volného chloru ve vodě, jako je teplota 
vzduchu a vody, intenzita slunečního záření, zatížení 
bazénu atd.

Gelový čistič
Lehce alkalický čistič vhodný pro čištění všech druhů 
bazénových fólií. Velmi šetrně působí na materiály stěn 
a dna bazénu. Dosahuje vynikajících čisticích účinků 
i při silném znečištění fólií po sezóně nebo po zimě při 
přípravě bazénu na novou sezónu.

Zazimovač
Přípravek pro úpravu vody po ukončení sezóny. Zamezuje růstu řas 
a vzniku minerálních zákalů a usazenin během zimní přestávky. Díky svým 
vlastnostem značně ulehčí jarní čištění bazénu.

Bazén velký, průměr bazénu 3m, 
výška 76cm, nafukovací prstenec, 
stěny z odolného materiálu, bazén po 
nafouknutí prstence se vytvaruje tlakem 
vody, kartušová filtrace se spojovacíma 
hadicema je součástí balení. 
Barva: Modrá/bílá 
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Chemie pro údržbu bazénové
vody, septiků a odpadů

80g   102,- Kč s DPH 50g 117,- Kč s DPH

4x20g 132,- Kč s DPH

3x20g krabička 190,- Kč s DPH
6x20g PE dóza 422,- Kč s DPH

1,2kg 276,- Kč s DPH

1,2kg 309,- Kč s DPH

1,2kg 107,- Kč s DPH

1,5kg 140,- Kč s DPH

1kg 312,- Kč s DPH 2,4kg 677,- Kč s DPH

2,5kg 499,- Kč s DPH

2,5kg 599,- Kč s DPH

2,5kg 205,- Kč s DPH

3kg 255,- Kč s DPH

1l 151,- Kč s DPH 3l 416,- Kč s DPH

1l 242,- Kč s DPH

1l 242,- Kč s DPH

1l 270,- Kč s DPH

3l 625,- Kč s DPH

1l 123,- Kč s DPH 3l 337,- Kč s DPH

1,2kg 314,- Kč s DPH

Kč s DPH


