www.sklep-ogrodnik.pl, biuro@sklep-ogrodnik.pl

Dane aktualne na dzień: 01-03-2021 13:57

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/zestaw-malych-narzedzi-ogrodniczych-9-elementowy-p-4180.html

ZESTAW MAŁYCH NARZĘDZI
ogrodniczych (9-elementowy)
Cena

119,99 zł

Cena poprzednia

122,99 zł

Producent

FLOS

Czas dostawy

do 7 dni

Opis produktu
ZESTAW MAŁYCH NARZĘDZI 9 elementów
Oferujemy super zestaw niezbędny każdemu miłośnikowi ogrodu. Zestaw składa się z 9 małych narzędzi ogrodniczych niezbędnych do drobnych
prac ogrodniczych jak sadzenie cebulek, przesadzanie kwiatów, wzruszanie podłoża czy też usuwania liści i chwastów.

W skład zestawu wchodzą:
1szt
1szt
1szt
1szt
1szt
1szt
1szt
1szt
1szt

-

Sadzarka do cebulek
Ogrodniczy pikownik
Łopatka szeroka
Łopatka wąska
Pazurki ogrodnicze
Grabki ogrodnicze
Pazurki + motyczka
Miotło-grabki
Mały sekator ogrodniczy

Sadzarka do cebulek
średnica części roboczej: 6-9 cm, wysokość narzędzia: ~23 cm, wykonana ze stali
Ogrodniczy pikownik
wygodny i wyprofilowany uchwyt, Wymiary : ~17,8x11,4x27cm, Pikownik wykonany z dobrej jakości tworzywa sztucznego
Łopatka szeroka
Łopatka szeroka do przesadzania roślin. Wykonana z wysokiej jakości stali. Wygodny wyprofilowany uchwyt.
Szerokość robocza: ~8 cm.
Łopatka wąska
Łopatka wąska do przesadzania roślin. Wykonana z wysokiej jakości stali. Wygodny wyprofilowany uchwyt.
Szerokość robocza: ~6 cm.
Pazurki ogrodnicze
Pazurki ogrodnicze do ostrożnego spulchniania i napowietrzania gleby. Doskonale nadaje się do gruntu kamienistego i do pracy w ciasnych
rzędach. Wykonane z wysokiej jakości stali. Szerokość pracy ~ 7,5 cm.
Grabki ogrodnicze
Grabki ogrodowe wykonane z wysokiej jakości stali. Wyposażone w ergonomiczny i miękki uchwyt. Do grabienia i spulchniania ziemi pomiędzy
gęsto rosnącymi roślinami. Szerokość robocza: ~9 cm.
Pazurki + motyczka
Pazurki + motyczka wykonane z wysokiej jakości stali, wyposażone w ergonomiczny miękki uchwyt. Do okopywania, pielenia, napowietrzania
gleby oraz pielęgnacji gęsto rosnących roślin. Szerokość robocza: ~7 cm
Miotło-grabki
Miotło-grabki ogrodnicze wykonane z wysokiej jakości stali, wyposażone w ergonomiczny miękki uchwyt. Stosowane do zamiatania liści i
chwastów oraz pielęgnacji przestrzeni pomiędzy roślinami. Szerokość robocza: ~14 cm
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Mały sekator ogrodniczy
Jednoręczny sekator z wysokiej jakości ostrzem mijającym wykonanym ze stali SK5. Ostrze pokryte powłoką ochronną. Średnica cięcia do 25mm
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