Celý svět na zahradě z jedné ruky

Střih živých
plotů
Inovativní ruční a
elektrické nástroje
pro bezvadný střih

Čištění

Péče o stromy

Obsáhlý sortiment
pro čištění okolo
domu, na terase a
v zahradě

Vše pro efektivní
péči o stromy i bez
žebříku

Opracování půdy

Zahradní nůžky

Osvědčené systémy
pro jednoduché
opracování půdy

Vysoce kvalitní
nástroje, které
nepoškodí vaše
rostlinky

Péče o trávník

Trávní osivo &
hnojivo

Špičkové produkty
od vřetenové
sekačky až po
benzinové sekačky

Naše know-how a
kompetence z více
než 40 letého
výzkumu trávníku

Péče o půdu
S kvalitními produkty WOLF-Garten

CZ - EUROGREEN CZ s.r.o.
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
www.WOLF-Garten.cz

SK - EUROGREEN Slovensko s.r.o.
Pri Sýpke 56
951 17 Cabaj Čápor
www.WOLF-Garten.sk
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Pracovní postup založený na táhnutí nástroje multi-star®
šetří energii, chrání páteř a vede k stejnoměrnému opracování půdy. Postup je velmi jednoduchý: vyberte násadu
odpovídající výšce postavy a nasaďte požadovaný nástroj!

Jedna pro všechny,
všechny pro jednu
Odpovídající nástroje pro každé použití
Užitková a okrasná zahrada

multi-star® to je geniální systém s rychlým spojením násady
s nástrojem. Vyberte si odpovídající násadu a máte k dispozici více jak 80 různých nástrojů! Veškeré zahradní práce,
zvláště pak svízelné práce, vyřídíte bezvadně a snadno.
Není divu, že je systém již více než 20 let mezi zahrádkáři
velmi oblíbeným.

Čištění

Jen jeden „klick“ a máte vše pod kontrolou.
Kypření, pletí, kopání nebo setí, mnohostrannost systému ve vás probudí vášeň.

multi-star®
Jde to lehce: vyberte odpovídající násadu a nasaďte požadovaný nástroj! Máte na výběr
mezi 80 ti kvalitními nástroji.
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Práce na zahradě by měla být zábavou, měla
by jít lehce od ruky a přitom šetřit vaše
záda i síly. To je možné jen se správnými
nástroji. Proto pro vás vyvinul WOLF-Garten
vysoce funkční nástroje, které zvládnou
jakoukoliv práci – jednoduše, ergonomicky
a efektivně. Pro každý účel, každou postavu
a každý vkus.

Balkón a terasa

Péče o stromy bez žebříku
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Dobrá půdy je dobrý základ –
již malými kroky vytvoříte
optimální podmínky
Jak rozdílný a rozmanitý je svět rostlin, tak je také kvalita
půdy. Se správnými triky a se správným nářadím, které vám
práci usnadní, můžete zpracovávat jakoukoliv zahradní
půdu. Kvalitu těžké, maznicové půdy zlepšíte přidáním
písku. Kvalitu lehkých, písčitých půd zlepšíte přidáním
humusu a pravidelnou zálivkou. Takto docílíte dobrého
půdního základu krok za krokem. :

internetu:
Více k tématu půda na

4. Okopávání
Zvláště v období, kdy mladé rostlinky
rostou platí: půdu pravidelně okolo
rostlinek kypřete. Tím se postaráte o
pravidelný přístup vzduchu, vláhy a
živin ke kořenovému systému. S kombinovanou plečkou multi-star ® iE-M je pro
vás práce hračkou. Také motyčky multistar ® iL-M3/iM-M jsou vhodnými
pomocníky.

5. Hnojení
I vaše rostlinky potřebují načerpat energii.
Cíleným hnojením dosáhnete optimálního
zásobování živinami. Hnojiva WOLF-Garten
nabízí optimální výživu pro vaše rostlinky a
tím i dobrý výnos.

www.WOLF-Garten.cz
1. Provzdušnění

6. Pletí

Je jaro, otevřené okna a čerstvý vzduch – to
je pocit. I půda si užívá prvních slunečních
paprsků a těší se až ji po zimě nakypříte.
Tím se do zhutněné půdy dostane potřebný
kyslík a vláha. S kultivátorem multi-star®
BO-M je to pro vás hračkou. Kultivátory
multi-star® BE-M nebo BA-M se hodí stejně
tak dobře.

Tam, kde se daří vašim rostlinkám, se daří i
plevelům. Nezvaní hosté – plevel – se usadí
i ve vašem záhonu. Pouze pravidelné pletí
vám může od nezvaných hostů pomoci.
WOLF-Garten má ty správné pomocníky pro
snadné pletí. Váš lov na plevel bude snadný
s nástroji multi-star® plečka HO-M, motyčka
HU-M nebo kyvná plečka GY-M

2. Jemné kypření
Na práci dobře připraveni! Předtím než
vysejete nebo vysadíte vaše rostlinky, je
zapotřebí jemně nakypřit hrubou strukturu
půdy. Dobře nakypřená půda lépe zadržuje
vlhkost a poskytuje novým rostlinkám
potřebnou oporu. To podporuje tvorbu kořenového systému a zdravý růst. Zahradní fréza
multi-star® DA-S je tím správným nástrojem,
hrábě DO-M a fréza DK-M završí přípravu půdy.

3. Setí & vysazování
Pokud to jarní teploty dovolí, je čas na výsev
a výsadbu rostlinek. Nyní se rozhodujete,
které rostlinky budete mít na vašich
záhonech. Pomocí řádkovače multi-star® FA-M
jsou řádky absolutně přesné s exaktním
odstupem. Secí kotouč se postará o přesný
výsev semínek. Další důležití pomocníci:
lopatka LU-SM a vidlička LU-GM.
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7. Čištění
Čištění, uklízení, odstraňování listí a mechu
– také tyto práce na podzim má WOLF-Garten připraveny praktické pomocníky: multistar® švédské hrábě UC-M odstraní hrubé i
jemné nečistoty. Čistič spár FK-M pomůže od
nepříjemných mechů na terase

8. Rytí
Pokud chcete mít na jaře čerstvou a odpočatou půdu, je nutné ji před zimou pečlivě
zrýt. 15 až 20 cm do země je ta správná
hloubka rytí. S nástroji WOLF-Garten rýč
AS-F, dámský rýč AD-F nebo rycí vidle AG-F
jde práce snadno od ruky. Podmínky pro
mikroorganismy v půdě se tím zlepší a půda
se rozdrobí působením zmrzlé vody v období
mrazů.
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Pořádek se systémem
s WOLF-Garten multi-star®
WOLF-Garten promyslel svůj systém až do konce. Pořádek
musí být....
Skladování nástrojů, které nezabere místo vám zaručí lišta
na nářadí: máte vše ihned při ruce, nástroje pro obdělávání
půdy, péči o stromy, péči o jezírka. Praktické a 100% funkční!

multi-star®

program na čištění
S novými pomocníky je praktické čištění zasklených ploch,
teras a cest snadnou záležitostí. Jako vždy u WOLF-Garten lze
nástroje kombinovat se všemi násadami. Tím si ušetříte nákup
různých kartáčů, smetáků a rezavějících lopatek. S nástroji
WOLF-Garten máte vše pod kontrolou. Samozřejmostí je
použití kvalitních materiálů, který snese i každodenní zátěž.

multi-star® kvalita až do detailu
• Milionkrát ověřený systém nástrojů
• Pevné, patentované spojení nástroje s násadou
• Jednoduchá obsluha – výměna nástroju je jen „klick“
• Přes 80 možností kombinací pro každou násadu
• Práce šetřící vaše síly i záda díky speciálnímu pracovnímu úhlu nástrojů
• Použití těch nejkvalitnějších materiálů
• Vysoce kvalitní povrchová úprava pro trvalou ochranu
proti opotřebení a rzi
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1. Čisté! S inteligentním kloubem
Mycí mop na okna EW-M navlhčete a můžete začít. Mop je z
kvalitního mikrovlákna.

Lopatka (LU-SM)
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Secí kotouč (EA-M)

Motyčka (iL-M 3)

3. A plocha je čistá
Se stěrkou na okna FW-M máte jasný výhled. S inteligentním
kloubem setře vodu i z nejobtížnějších zákoutí.
Čistá plocha je výsledkem.

ZM-V4 220–400 cm

Zahradní fréza (DK-M)

ZM 17 170 cm

Smeták (B 40 M)

ZM 15 150 cm

Je úplně jedno, pro kterou násadu multi-star® jste se rozhodli,
jednoduše vyměňte nástroj a hurá do dalšího kola.

ZM-V3 170–300 cm

2. Výměna nástroje rychlým klik

Švédské hrábě (UF-M)
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multi-star®Mini

Velký výkon s
malými nástroji

Kdo bude rýt, ty nebo já?

Malé nástroje WOLF-Garten

Oba. To je ten správný nápad!

Mini nástroje jsou výkonem srovnatelné s „velkými“ ze
systému multi-star®, pouze však na malé ploše. Pletí,
okopávání na malých záhonech a předzahrádkách, na balkóně, terase, péče okolo hrobů – to je jejich doménou.

Vysoce kvalitní série nástrojů WOLF-Garten z nerezavějící
oceli je zaměřena sortimentem jak na muže, tak i na ženy.
Najdete zde ten správný nástroj pro všechny práce z oblasti
rytí, přesazování a sázení: rýč, dámský rýč a rycí vidle jsou
vyrobeny z nejkvalitnější nerezavějící oceli. Kvalitní jasanová
násada má samozřejmě certifikát FSC a je opatřena
ukončením ve tvaru „D“.

Prima nápad:

mini nástroje v sadě

multi-star®
Mini-Set P 243

8

multi-star®
Mini-Set P 224

Mini nástroje jsou výkonem
srovnatelné s „velkými“ ze
systému multi-star®, pouze
však na malé ploše. Pletí,
okopávání na malých
záhonech a předzahrádkách,
na balkóně, terase, péče
okolo hrobů – to je jejich
doménou
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Zvláště lehké násady z
vysoce pevného hliníku

Kvalita je ten
nejlepší argument
HO-F14
plečka

DO-F 30 hrábě

iL-F 3 motyčka
UF-F švédské hrábě

Oblíbená klasika –
Classic Line – to je spojení na celý život
Přejete si lehký ale robustní a spolehlivý zahradní nástroje
se kterými vyřídíte všechny práce na zahradě bez velké
námahy? Tak jste tu správně. „Jednodílné“ nástroje ze série
Clasic Line jsou pro vás správnou volbou. Dobře vypadají,
jsou lehké a přesto stabilní.

Náš hodnotný příklad pro TOP kvalitu:
10 let záruka*
Kvalita je ještě I dnes ten nejlepší prodejní argument – zvláště
pokud jde o zahradní nástroje. A tady si můžete být jisti:
WOLF-Garten to jsou nejkvalitnější materiály a excelentní
opracování „Made in Germany“, neustálá inovace produktu a
vývoj nových produktů – orientované na požadavky zákazníka. Pouze tak vzniká výborná kvalita WOLF-Garten na kterou
se můžete spolehnout.

*na multi-star®, multi-star® Mini, multi-star® péče o stromy bez žebříku, Classic Line, rýče, rycí
vidle, malé nástroje, manuální zahradní nůžky (nůžky na větve, zahradní nůžky, nůžky na živé
ploty, nůžky na trávu) vyjma dílů podléhající opotřebení.
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