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sEKAčKY

Seko čky
Jak si vybrat?

KOždó Ze sekačCK sC n-žčín] adliš|.|ie a i€
p|cic pcřebc v)/b|Ot ILi CC burle r.,e]l|,lr:arÉ jši
w \/eši Zon|a.j| ). P)dle lnaDu ie célirne
,C eleKL[ia|(é a ber]ZiIcfé s:r:d!e ter:illl:1cgle
seče|l,i l..o sek!čkll 5e .jbélem do košr
iT, !.)]čafdci_ kcl|.,b l |.,)Ýl]n,Á |e bo s,,/ |tl)Z-.n
Cc DokLi Pcdle flot,-!:iól! QadfOZkL se cé]i

fl.-.i.]It] o d0lšíí, i ie.. t|.]c i ýl i]i pn|Qr|ieil/
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Tichý
sernčrv ELEKTR|cKÉ A RUčNí

chod a minimální údržba

í1 Eú

RUčNi vňEŤENoVÁ sEKAčKA scM 24o R
]ca.iprn i.,]é 7..jPn_é íaVrikl ralL
1...ia a _. seiÉ?á!á n.z r!Ěňi!ltii

!ýšk,],5...i l Lzr]t, 2: 60 mn] ahnrirDS:
|]: k9 slrila]i k.i..L]]PmU 13 :€r]rkjupt

Ké

fu,

zára.]niane]n.ni'mo.]e lr]á p a3l.rý
m .l . ,rkonL,

lýšku sÉóÉi zÉ
nJlia! tý.3ltp|.nVrlzn.i25 65 mí

ZJi J.].]m..]. S p ast.lyír p.r]!.][eř
o Záóél! 3]j.ň lýá.!n.í.,]j]kon! rJOOír
a.b_éla.ik.i4c Vj]ikU séa_éni z: raslal]t

Ké Ké

Lla á elrká a 1.há rekaaka s .en(lá niň
n..:.|.niln !ýik|::..ni 6 P.z. , r.zn]é7i

n Dí. v)]k rL
nĚkóer.L rukorÉť Nýr. roJ

kla l! S.ac rii]iky zpi.ý!L].!a
{.! 40 Vúže .bilal.. ko:,r ,i! ó.Val
Murčovací vl.žka ie ke ýřoii zDARMA,

.r'rkDi.á e €kí.ká s3kaókal
a n.l. en D íik.nJ 13Dů 1,|.', MJ..itá ni
naSla!dj'Vljlj s.ú.ri 6 p.z. ! l.zf].zi
25 7] mi] rjěla.ikoš 5c . plL]h e.én
a ý,/b.rn.L k!a

Mulčováci vložká je ke stíoii zDARMA,

Ak!m! it.ío!á:.kaalá iep.li.t-.!]e pi !..ni
ka]e 1,1J lábě'33.m

V.ri!ýšký..aé|i
6 p.7. ! l.u nezi25 75 nm lbéla.ik.i,la
š prl]h É.. n a !. ká ]adni k. á 250 mn
Mulčovací vložka je ke síoii zDARMA,

\rrk.iiá É "ki .iá š,.kaóia s D._".ilin

iJni!.i lýjkyl.;.ri
! 5 po7.i.h I l07i]e7i27 gi] n]n] !běla.ik.š
6!. a!_.kák.aL.:_.náík! .k.r.h .ž,kách
MUlčovaci vložka i€ kě síoji zDARMA,

výk.iiá e Ékt .ká 3eiačka s t a5lrin
p.],.r]en] o.. o!!i] pod!o?k

llj.ld.ikD! 6n a V.;kii k!: u ožená
! k! ak.!ý.| ož 9ká.h
MUlčova.í Vlóžka je ke ýřoii zDARMA,

N,é]liiisekaókas r ad r.! lr ukU 56 cBA
Tíá!! r.zse|ánadíoD rt k.u3ly Ma o._".Vý

,ikaš:čen] 5 pu.
00 ],1.1 k.aL ožená

Wt



BENZÍNOVÉ SEKAČKY
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r29 Kě

6 49o

5 49o Kč

].]ll.írilben: n.!á s3k.aka. ]e.|..]L.r.L.]. lh.L a!eli n]

l].,éx]en] !lit ]i,LJér ]5.m n.1.1 tsl a!l & 5l.at:Dn. iik. ] l 5 HP
lr!kJ,:e.eri 5p.?.!1.1rr.:i:c .ir.. ;L]éla.i

raStaV.niVýjky
sÉaei a pr.! íunlezi3J 5in]n.bélaci(.ša5 .ž3kar{.e.h

s_.iaaka: n.1]/n]..É ljvlf íl..rl.zkĚm se ?jběreř 4J:]í] !. kýn (o I
L .žar]]r l IL ak.V]r.h ož sla.lr i! JSl. ň p.]e.],.m J,. poháiěid

j]k.i! 1HP má.et á ninaía|a]iýýš.y
:éieii!5p.:.i.h,í.:Ť€zi27 30 if] a sběLi.i k.Š 6a slkazate.f.
rap r_én Mulčovaci vloŽkaje ke *loiizDARMA,

sekačkal n.rm.c:.íýn p..l.zkem ::zábĚíem 53. r e kýf k.y
! Dž:ným ! kL ók.!!.l] .:Ská.h ]| ariiň p.rezaeň Je polránĚ]a
ňot.lln] 3lgls a sl,:!ol..Vik.n|t 5 HF ná.enl,ál'na{a!:nilýšky
9.aenl! 5 p.z.i.h,] lozm9?i 2

nap r_éni MUlčovacívložka ie ke síoiizDARMA,

L]í !.2a ii5Éka.ka s !. kýň za.iiír ktry síasl]inpo.ez.]9nl
.al/in] llnk..m (sLJé .. k.i_. ,ýh.z.r. bokL rÉbr i.zaJL
a m!.]ía] ] \,ra zallčl13.rr m.i.r 3l !9s d sřat.. r ýýk.nL

!i.kySÉčeii 6 poz c ýlozmeži25 90 ŤŤ
MurčovacÍvloŽka ie ke stoji zDARMA,

!ý(onrit !n verzá ]isekačka s !e kýň zadiif k. y s ý ashilf po]Pzr]em
ó:|řŤ luikcem azáoělem 53 cn] Má notor Bl !]!. & si a!.n o !ýkrnL 5 HP
ceníáninaíavenillikyseóeni 6P.z.l]r.?lre:i2a
k]! 60 Mulčovaci vložka ie ke síojiZDARMA,

S ocelovým podvozkem
r-'- -- 

,ll

Kč

70 5go Kč 'tl 
ago xt
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Se
BENZÍNOVÉ SEKAČKY

zinkovaným podvozkem

s.r:čka ! !,r'5oio! !ž 1.o! h.cro:.U a jrd. Ěř l.. r.]a. !ýk.nL 5 5 HF
: |.hi7i.orb Ia. nru čoýá:i re]o sré[

1.1á!É |ákD a aIartnip.]ez.]
:..en ]é.eiía.] Ó póz. V r.

i.l.U ňot.leŤ Br 99:1St:ll.n. !1iDrL
5 5 FP a e Ěklr.ki rr l:. eleň ZnkolanÉaa5 mi?áběr]3.m aribiz
k.m] na. nu;.váliieb.5bél do ioa_..3b Pn!ia Nla!e ka kDa

ilggo re

TURao 53 svQj HoNDA
!'ikonná sek.aka na íi..]ié Ve ké aVélšižáhlar]y Se z:L|Ěr.n 53.ň

l r,/.h.5(ia. nýn] n]ot.iÉň Hóndl
.,ýk. rL 6. HP Lr nržňLF íři.]aI4 sÉka.i:e.lrn..!]e (ř! óo!áni.3bělú
.r.k.š. !ihoz.r.zadJnebD1.3.(!) vekák.apl. _éF!ipriréz.n..t
ceitá.i iaslalení!ýšk! :.aeni 6 plz. V íozne:i 25 90 Ťň

\,].cerni ýýkoliá 9ekačka nalizik.n]í. ]i!iV:Liia!]Soký Sa]p.ň

'ýbaqal!ni.no*Je!/b.!enano1.,emElo!]s&

Lrňožňu]9 kon]b no,ra( n]U ó.!áli soél.t! koi. !ýrJz J.za.!
reb. d. bok! sběr..i(oi o ob]emu 75 nrá n.i kár. iJp ian
Ve ká k. a 21a3c.m ma]išn.kýíavni!zor.<
6

ZŤ:LóknĎ1. 1 aanko a ia5:aíL]lÉ \rik. r rá s:kaóka rtr Sti.L] ,J !e lé

,|.l..íirs n)'m n.l. En B:g]]s a súat.i o!i]ko1,
é:ki:.k|mslana-.r](sr,slén] NSŤART] Jm.žňL]€i'i.:its.kdci
le:Frú.o. ií]ru č.Vá.i .L]ě U r. koie !Ýrrz.ozalt í.r. do bokL)
1,1á le ia k. a pl. .pš ú i]ež.]r.Sri.ía r.ň d..1f,á l,in.51a,eni!Ýjk]r
5eaeni 6l.r. ! l.zmezi25 9!i m]] 5rě,á. k.: n]á.l]_.m ia

[lo.]€rris€knólál Ťlon.ýlanIiň!!Lžiin r.bLíri kóisllUkc'
n!y:šil]ň.ú].íi Jep.lránénaš rýnrm.i.r!mH.]daoýýkoil a5PP
a Ť: lr a5!rlp.]ezd s nériĚno!lycl.sl'Zábělsea9ni e 55.m sré,a.i

Én] 75 .elíjniiaslaleni!ý!kyse..ii
ná6 roz. ! r.znr.zi22 95 n]nr erq.non].ká íUk.]3i]€ nasiá!:. ia
í íúzný.lr úh..| \r. ká k. a2l a 3a.ň]SDU L .žeraV óž skáóh
s.{aaka Uřožňl]. kDmb i.!at nL ó.!:lri slĎl.tó koae ,]ih.z

Kě79 99o 2299o

ExcEL 55 svq! HoNDA

'""li'Lgo xt



BENZÍNOVÉ SEKAČKY

pD.]Vo:kén. rálěrU 50.1á f astn n p.]e?ieř l\las jý mD:.
Bí ogs & 5í i.n.,],j]k.nL.5 5 HF..níanirá.r.!.ii!ýak|3.č.li
,]a p.z .i.h l rDznrezi 30 !a ln a soěla.ir.! 7a

S hliníkovým podvozkem

Výb.rrá s€(aóka pD ráočré

Jl lybáVÉna m.tolem Bi !qs a staíón
. ýr]kon! 55 Hp Ma c.]tlá nina5la,]eniVi]ik/s.čé|i
7 p.z. ! r.? n€zi 3a

,l, ]

n

",- 
-],,

!

l,,i ..,.,'".'.'"J

liždsné lóvná děistá táva!
H t r ik.ý i p...)|. ze| d |ky.v é
h|ópJŤ:llnr|I|aa]ýr,!l,
r!rb. él_.kl, rrn]e ž.]ri_;n

n lf nr{.]/.r'5nér p.5Paeié
td,f.'ok.]"É Hírik.lýsP.k.!!] m.te iterý]e, a]l(.Vo! .rr !..cr

stoas.laČ.k dea i: pr. k.nL ná nipo!Ž t

Je p.háiěi n.l.í.m Bí qqs & statton. V)]konu
65HP Mázábél55.í] V asir pD]€z.sm_án
t! nDL !.h.íi k.t.!ák.a .e
,ýškysej.ni 9 p.z.! r.7mezi3! 3c ňn)

tJL ó.Va.i|.ik. i,é

Ťunao PowER 50 s

74 290

ŤURBo PoWER 33 s

2L99o

Pro malé
zahradníky

320

( ,- 
o,"'

SEKAČKA - HRAČKA
Pas(.!ásekaarapl..ět ..] 13 měs.:
\r..b_;rá.im k.i .: li ]iz,J_é ni.Fa]i

šekačka S h ni1.1|nr
3..]Vrzk. n a ý a3lnin p. r.n.Ť pi!.]'i.h k.
Za,]ilr.51.1, Bí!!ldsúa(t.n.!r]ko.!6Hrj
saitVblaaiiŤ l.ženiň !iaka sea9ni
a p.r. L] !irn.:i3a 65.rn

Multiclip = krásná tráva bez námahy

íechn.logié Mu]iiclip
l_..r|,.r]a iešeiiIe.hN.l.!ji. lt]Oi.ll, spoórd
,_. spe.,dr]_; La,o,..ý.t l.žrai] s pr..i1.!.:eij'nr

c.nip..]ý.:ri!
U,! n ni úz.,! |.. a n a p a d,izk ! p a se k.\ a| l | ó|.)
.ofur_.. ]e pnr.|] néko]ik. rds.]rlé pi€5ein|.d
r.ž9i n:|d ý_él!]r ňtrérro|sk] l}t.tJlsny
p.l.m F].p!.l.]l k_é k.il]]k!D il ó| |. kl1. ly.l.] e
:.ll].pr!r.é|is€ t pn[i.té lr|.],o s.krl.r
t|!!i],.]ennódljJr..:. 3a 9] ry.h]erši !&roŽe
ren!sile 2n.Icy.!ói. l),pi.r.llr.ydl 5b,jí.i
{.š ei..|.:r'ldnis_.k.aekM!l..lipbld.iemit
r.li.. Z rErkáJnérjah rrd,.r'nn,.i.ii.čk.l l
sí.i!'le r]..ú J.5! pri.il]! znhn._;

\,lJčD!a.i..(.aka:..d.!ýn pó.]!!1ken
a ! astrim p.h.n.n] pi9.]ni.h ko žáběl]rag.n]
ýy{kas.čeri 5l.z. i l.zmezi31 7a mm
Molo'Bí 9!s & sta onolýkon!]HP

70 29o

"'"|'á'Lgo xt

""Ti'bgo xe



k dotvoření detailů

Ln.|á.Pkač(a 91..:l!p.k,
r"]e v,]šk! p,ía!!,b,l1| se|"i

.k a]i íálnik! |,1.1.1i]á!ýk.
DÉ ka { LrysE nasláť!:,é po oa!ioi]aI.1! H jr.tr.St ].2 i] |9

/&::l:;l:,;:::r:;::,,'

7ggo Kč

.k..3Ťu ]o!á.ekaaka.ezábé
u i Jči/ rrd]í!!ik.nem 1.
rfětaim 1:1.1r i.h l..ha.h Daka

at..ySl3ttí]. I Tap d co (k epi .5.:
ir Jýru. údl] k a íl!nare raň.,]yi!].) Hřide

í-.]..r]ó i. dp,.i]..]n]]ilrnsp.íaskad.Váli H.r.ln.sl]eJal!
J.di..!.h!:á!ě,ii ,r.pn lr r_. ro!óástisíDr:

L€hkábaieí o!á siíu|ová sekaóka s 20V
L i.r baier iVy.]Éi.ca40 m nul Fráce Má
ieleskóp ckoU, úlr DvĚ nasiaVi€ |oU íUk.jel
záběl 22 cm po.autoňát cké Vysouvání
síUnyahmĎinosi224kg Batelejeshod.á
azamén i€lnás baier ip olových nůžek

8

ó1.|i pittižen| l piebni

2990 Kč
Flotosiřih prosŤ 2a J
5 p.LžlimVln]ůn ralr. ilstaý.9 ,i.káI_é
p.i.:li h. dé;i.U ily39.m Ultřhr:Vi:V:
. n]a: nári.r Dlimér€n.D2l mnr Uhe

pilový náslavéc přo sT 23 J
VýnÉ.rý p oVý raslá!c. i]á.]a lu i.za.ilily

"""á igo xe

B_.rzir.vi !yžin3č s rizk.]! hm.lno.1i
a dě enýň hři,JÉ€n !j]k.r m.o[ r€ 10 HP

.iÉ [/ !ú!n}. HŤ.ii.si !yžira.. ]t 5 5 kg

STRUNoVÉ sexnčxy

aĚ9.^raA*Ě{ii/ .""" .",

7ggo Kč



KŘOVlNOŘEZY

,v

ů{#ffi

qĎ
Mnohostranné použití

' "'"ii'b"o xe

karyasaki

,v

Zák]a.]1i m..]. kiDf n.i.1 s 2taktnim
nDttrí.nr ! !b:ahL 32 6.n a ýikon_én]
12 HP s.uóaýirú.]e ].trL *íUn.!á r ala
s p..a!lomal.l(ýn,rsoLlániŤ sia ny

lTaF..c.ls9:ábéEm rr. I tjizúbec
a r],].] tý :lj!Ďsni pDpiuh Hnlon].rt]e99k3

\

llD

'"""tž'broxt

Kawa6aki

!, 
,&

,\ 
u""'", 

bbo 
^u

/{

ab ibéný m.d_.
5 HP tlá.ý.rL!!

1k.].l l f,ii! blačiin] r,/{_;.rem s.!časti
3ú!r. ]5ol 9tUloVá h alaTap & G. le záb:lÉ n
13.m 1I.zLb_.. a d!. i' zaVčs.ý Do,,]l!h

Ki.! |.ie7. m..]e"ih ]iakt]im i.l.r.n
it.lý ý!n ká ni?l(.L

r LóroSli ňa.L Sp.tieb.! a:rá.rnýir
Siart. n só!Čásii!t.].]5.L {[i.Vi],ll a!a
ú!rzúbe. a ]e.1..|.lr' zá!;Srý púpl!h

N.!ý íýkiní]ý [loý ioiez S 2ia
Kalásak o ob.alrL,15 4.íj: !i]k.ne n 19 PP
l,/.1.]|.]IDL Ik. elS áíl! hla

s.!óá*i sí.]. ]:.! itrUi.!á
l a!,a Taíj & c.:e §naln ] ?ý ěi.! n[r,/
9e záběrer] ]3.r ..e !ýi k.I.!ó a.rlúri'

"'""íó"bgo xt

sEc 435 HD, HoNDA
spoleh vý azárcÝeň ne]prodáVaněiší křovin.iez
s Výkonněršiň atákhim molDreň Honda
o obsah! 35cm kteíý rovněžVyn káichýň
chódem, ma oU spoiřébóu a snadnýň stártem.
součáslí stroiejšó! stunová lr ava Táp & Go

oce oVý čtylzlbec a dvojlý
záVěšný pópruh, Hmoinoštje 96 k9

... příslušenství

Dvoiitý Dvoiitýkonfořtňí
lávě.nýp.přuh závě!ňýp.přuh

9

5t.r pl. l;l.ané L : Va._.jé ! pí.les.ná iin
S.rrcmDlJnýn

íá. . .bsahl 53 2.í]. ýýko.Én] 2 7 HP
Ma.rv]r l.U a](.rÉ1 s :i1 V blaa]iln 5y*én]é,i
zan]é1.3.i]. l. n.-ŤN..l 9 9 k

]r.! rl , n.!i h aíaTar & G.
... ó!ý tililube.

l255 n]nr] a.r!. ti kDňr!l1.1záýě.nýp.Dlú11
P'.lý k.touč z. !].t.U. I 5amo5tai ]_á

""""LTrxt,

oléi dó p.llvásŤlGA2Ť
v pruktjckém bolenis ollněrkau

"""šiboxt,'"""iiboxt,

\



ŘETĚZOVÉ PlLY

Plně bezpeěné
F.n]..i ]roč.i|J n.pindtr i.lózú
la!r.k.e!sr.trN9) /:_. n]..r,].
!.1É.l,al i€Iéz J/r d,ré iúp|!lý
.prooi.|žtrr.lžrVon]o5i

l

záka.]nifod. e ekí.k. ielĚ:D
o !úk.nu 1!00!í l ala Ťá dé k
mazár a!t.ma: cr! a z.]e. 1apn.tl bež pó!ž li
|áiadiHnoiroí eJ 29 i.

"'^"áiboxt

zák adniňode b.n:i.ovélerěz.!é p ys ňolor.ň o.bsahL l]72 cn]
avýkoieml3HP Máaú.mat.kéňazáĎílerézu

{l* '"""žóboxe

r'ýk.nně]šie ekí.ká pia s m.io.e n 2 200 Vr'

a no.].lnin] des gneír Dóka štýre40óň
ieiě:]É nazán a!tomat.ky a ze]e] sna.]n.

iadi Má..hrá.!
pló: přetjž€ni a hm.l..sl 1 3] kq

Pi ň:Lcekí.lá p aS,!konrýi ň!l!leň
2 J00 \ri de k.! alyal].m allo|ral.kým

teSaiSi. Pí:L.. Fm.ln.Sl]cJ 6 ke

'"""i"óboxe

Eeižil]oVá p aploběžrézah a
aVik.nem23 HP [láali]na Dékl šl}]Él10.n

7 
,.'-

M "'""6iboxt

Výkóiiá p ak aS cké k]níl!k

10

"""óiigo xt
, ,}4

JeněVýkonně]šiP asmot.emoobsah!5lB.má!ýk.ien]33HP
Dé ka iiy ]e 45 cn a lrm.in.si 4 7 ko

í
i
1

7ggo Ké

,ý,



DRTlČE ZAHRADNÍHO ODPADU

'!{

{li,..

Exíé|rlě l.h\] d ýý[!.ni o ó S nDt.€m ovik.nU 2 50a ý/zý ádie
čeísIV_; P.ieraiéVélV.. ijai mJ rim průméru 40 nln \,]Ěl!P: .án]
pr.]áVá a.],]P n.7 p. na ! jéžnyn].]ulJcnýn t. en a piil]aó r.U

soo;e DltČ nraJ.lrían! pr.i Dielii_énia mo:n.9tzpěú]éh!.]]..]L pr!
!,. něnipl.r.!ýl]kDnroíy P ast.vy sbéra.i k.i . .h.ah! 60 !snacňr e
Jalsp.rtdt _!noln.í]e2ts 5 k!

T}

Naložte s listím snadno a rychle

'"""ž'óbo xt,

Zarlad ri lolkač /l llsav:č l 2lakin m ]j.rzin,ýn nď. Ém

z.]U.rL ].2! n],/: ahi].í].Sl5 \g
o.e.Vý.l:i.]|ůžSniii.i]€ňšri13rér. š iV p.nrěfu 1n 1
V r.ž{,i poJárdla.! lz.]u.h!.e.]a0 T'/h

pro čistou a zdravou zahradu

2g9o Ké

lysDko.b áikovýdírčs.rvéna.oŽ sóbolstannr]ň.niim l€Vlbave.
e.kií.kým n .leň. Výk.nU 2 200 W Zplacl]. Větle r]! nr:r ná niho
nrŮn]ěluJOňň T.lt ni[óŠoDbsah!5o ]€so!ČášIiVil.bku Hmotn.sl

só!.m,n sbérd.ih. l.k!

7 79o Kč

L_éhký e ekf,.kýfol ka: / ly.avaa lr s ňDl.íém o!ýkJ.U 2 dlrc !"/ iná
..! oVý Jnici ni]Ž 2lJ J.kona: p iéi'fa.! Ry.j.9t !:du.-! ]e p ln!.rč-iĚ ráai..33nkn]n] Hn.ir.št e33l.(b::iák!] 5oLčasti ]aeni
]e na!i. ]É.] r.3L. rj] :a!ěs ar na ri n ].ží,i p..]á!aneF. !r]u.h!

vysnvnčelrouxnče

4 49o Ké

11



pro okrasné

plorovÉ trtůžxy

keře a dřeviny

|'^"iiboxt

rúžctsr]é k.l a1!
.]..n J rr!!Éil o,lk.i!.0!
L]ú píiŤěrr 15 inI

.Sl núž.k].3 3 k!

*2?*
Árs*s!&**&i§_ril

7790 Kě

uóni d.lhielidela i ra
V3ii]a r lda poh.iiěné L. .i ba_él i l],/r rži
..trlan] al plá.é rr.bad.lir3]ire5 rD.r:n

p].1.1]é rižky 5. é ko! itllij.nlaťa!ni

LehkÉ e ekÝcké p.tové nůžkys moiorefr
óvýkonu 600 W L ita má Prciibérné tvlzene

ětýe do průměr!
20 mm Měkóená a k.reije L]h oVé nasiaviie iá
V5 pDzci.h Hňótnóst iŮžek je 3 a k!

P!oiDVé íůžky s L on baiel í20 V. kleŤáVydlží
cca40 m nul práce Dobádobijeníie3 5hodn
Lištas tvrzeným .ožimádé kU46cň NOžky
n]a]inasiavieho! l!kojérV 5 Poz ci.h
a lrm.iróst 3 k9 Bateíi€]ezáměnteLná
s bat.íii síuno!é sekaóky 5CT 2220 A

BeIuin.Vé pló(oVé |Úžky S mD
25.nr a Výkonem l16 HP. Lišta s t!ízerýňi.óži
nádélku 6l.n] aUSiřhne VětVedo píúměr!
28 mm Nůžky na]iántV blaĎnísysién]
a hmoirosi 5 7 kg Rukojeije úh óVě
nasiav i. ná V lozm€ui 130 Si!pňů,

FobUsini a Výkon.ý Vert kurá(or (píovzdUšňovad
íáV|íku)]epolránér bónzíno!ýnmoióíem
Bí ggs &síaiion oVýkonU 5.5 HP, Píacolní
záběr32 píoř€Záýa.ích |oži ]€ l10 cm Má
.eníál.inaslaýovánih.LbkyzábérL kU čkóýá
.ž ska V kolech o Fíůmélu 130 nrm. sbéíacT koš
o.bsahu 50 a ]rnroirósl37 k9

-ý

l
"'""'iiÁoxt

s KolÉčKY DRoscs 60 Ll
Klučním |ůžkám scs 60 L lze dopln t
te eskopickv nastavii€lnó! íuko el5 kolečky

vERTlKuTÁToRy (pRovzDušŇovAčE)

Pro hustý a zelený trávníkěistý,

Nový Lehký e ekí.ký provzdUšňovačre
Foháněný motoíen. VýkorL 1300 W
Má prac.Vnizábé.32 cn Je.lnó!pák.u ze
rasiaviaFía.oviiVýšky (h o!bky) od 9 mm
.ro"4 ňm MádVojilunk.i lze PoUžíi bU.]lriide
se 16 proi€záVa.in]iD.eoVýn nóž nebóVálec
9e36F Užinami Sbélaci k.š ó óbsah! 40 ]e
součáSiiSí.je Hmóúlóst]e 10 2 kq,

I2

Llhký spo eh]i!ý a sna.rno olladaie ný
Vert kutátor (pr.VzdušňoVač) s e ekíickým
moi.lem oVýkonu 1500 W Jednol pákDU
ze rasiav]i 5 placoýni.h h olb€k a přÉpravní
p.z.i, Mázábér32 cm sbé acikošr€ součásli
.ťoie l/]as Vní nožejsoU p€vně uLoženy
na hřid,é i a maji }.d o!žÉíóu ž Votnosi

3690Ké
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SEKACÍ TRAKTORY

Trakto ry
VšeC h ry n ccj ejy ba |.1 \lyzkou še.)é
a ,]Da je h!l,"/é. JSC) Urče|f k seka| i 5tředn_ě
/eikýCh dž !,ozier)iÝ.h UoZernků fynik!]i
s.].c|d. a ! i a b s l jJ r] O l o V],_soloL spci--h/^/.5ii
y.9eCi]ri_V ]soir,., |bav-o ry r]/d raiti.l ti C Kl) |1
ěíe'l.dafka)'.l 5 p|fnule r,_. él l,ir,rr,p1_1 ,1,11..1;;11'
al ciekil]alii,',1-] 5ialIi_:aa:lf ] .Ťl!kia,]al, 5 Czr,a).:ei]a]
ioi,la,.ca,. .,]"]i.ozi_]ii í]a:e(cl..a]ir ii jr,_ aja Dokli

' Ql
u.-.aieri Esiol_- ln.jj_.o! si]i|ri il!l,/| oc k!š,..
nličav1i neba,r',,/j ]azava)i llozad]_l |,lOde)y
tsi.ie pro sÉ |flrpčÚí pahonei|]všech čiyi kci

ll t1

iř,ů§



SEKACÍ TRAKTORY

Neběhejte za sekaěkou

NoVé VýVlíllý pohyblVý a.nadn..V adatlný íakiď F pDrán.r mdď.
Bí9!s&stat.n.Výk.nU135HP Málrydl.Stai.koupilý.dóýklspyn!e
n]énlen.Ury.h.siiVFř€d vza.].DVoun!žóVáseka.ihava.eekí.na!]ne

pDzenk!pi s.č.íiazáloveňprúFnrbéžnýň d!.řnLFi skad.!áii Výškt
S€óÉrizťnastavtV9edn] 30mn sbóŤa.]t.9ílá
Dbr.|240 oů Ve ká ko a (Vpředu 15 avzad!lB )zepšUripíúrelr]n.st
lťléien Hm.rnosl tak!.tr ]€ 190 k9 Tíalt.l írá navi. plediis!ěl á.

l
49 ggo Ké

Kompakiní ma ýtakioí s minimálním poloměrem oláčenípro menši
zahíady,Je poháněn mólorem Brjgqs&st.alton ovýkonu 9 HP Komlort
síoie pódthu]e elekt cký slaltérá pedálem ov]ádaná lrydróstal cká
přévódovka kteíá UmožňUje plynule mén i po]€zdovó! íych]ost,záběr
sečeníje66cm sběracikošoobiému15olitrd,NastaveníVýškysečeni
má6pozcvrozmézi30 30mň,Hmotnosttrakto.u jel2sk9 Ťrakto.
UmožňUjé sťídal 4 ri]zné technológie sečenj sbér posekané báVy
do koše, mulčoVání,výhoz dozadU nebo Výhoz do boku,
PřÉlušenstvív hodnotě 3 ooo Kě ZDARMAj mulčovacívložka
a nabiléčka baterié isou sóuěástístřoiol

14

součásti bd]eňí všech nodelů tdkralů
sti?d Estdte ]sou mulčaýdč| vlažka,
zadni závěš d nablječka baterie.

náíazník a nashvite né 9edadlo.vzákadním vybavení sió]e jsou nabíj€čka
baieíje, zadnížáVěs a mulčovaóí solprava (2 speciáninóže a mllčovaói
vložká) Načeskýtrh sedódává ekonomickávaliántatoholo modelu
s mechanlckou převodóVkou s 5 rychLosifiiVpřed a zpábčkou,
Příslušensfuí V hodnotě lt 0oo Kč ZDARMAI mulčMcí soupřava
(2 specianí ňožé a mulčN&í vložka), nabíječka b.térie a zadní
závěs isóú šoučá.tí sfujé!

NoVý íaktoí s bočnim Výhozem je pohárénffótólem Briggs & statton
o Výkonu 13 5 HP a mážáběí sečení 93 čm. ZV ádne posekái jvyšši
přeíost ou trávU, Má hydrostaiickoL pléVodoVku, elektoňaqnelické
/op,rd, - Fr,,Vv,.U eLól ,óná''.\ v7oo/, av'ó'mP2i
25 3o mm, MáVelká ko a 15'Vpředu a 13'Vzadu, Hňotnostje 160 kg,

Příslúšénství v hodnotě 3 oo0 Kě ZDARMA: ňUlčov&í Vložka
a nablj€čka baterie j$u součsrí ýrojé!

39 g9oKě 09



SEKACÍ TRAKTORY

""'i'á'bgo xe

Nd]\, !ýk.]]ý aákúrr_. p.]ár:]i.]V.lfá..V}nn ň.-r_q)
E.qqs&SI ďbn.výkonl ,2 H

T,aki..]ěLrčer rJíi..]ni!c kéaVč(jič.Itezarr:i.]y 1,1ahy.]í.
slai.l.! !ie!.d!,k! e.ltoŤao..(.ké2apiŇ.iisÉóenia3běla.i
loi.ob]em!300isesi!na :;.inap ]aNi \rýik!..ae]i ?_.na.ŤaVt

'""" či'ggoxe

.]ea i p.n.c-ik na.tié.]ie !e ké lahla.l} ]e !/barÉi.edi.|a.,.!j],i
jrol.,ÉŤElq99&síaI:.nP.ue El i.f]]k.n! ]65HPa r!.ir..tat.krm

ťj]ik.. -.:. r n {3ř.]ó3 ! i
:ap rá:.kt.n:tgi.t.ky ni.qíoýaiý.réri. k.! rnjor]ei] 2a0 la]
r : §.a Za. iap néi' k.ie nj.,maani !..é r LED c rn 9.,.m !..k!1, ],.

r€ Tratitrnát. |ákr a (r5 t]iÉ.]L
a13 !]r.r!] orreŤ Fa !.!..a
Přislušenství V hodnotě 4 o00 Kě zDARMA: mulčovacíVložka,
nabijéčka batéíié á 2ádnízáVěs jsou součásťsíojé|

V7pozicjchvrczňézí30 90mm ŤrakiorieVybaÝenm!t]funkčnim
dsp ejem, Má Ýe ká kola 15' Vpředu á 13' Vzádu, Hmoinosl ]e 225 ko,
Přís'ušénstvív hodnotě 4 0oo KčZDARMA: molčovacívložka,
nabljéčka bateřie a zádní2ávě. jso! souóástístíójé|

E9

N.vríaktD !íó.ii nani_iiě!e;(ézJlílr]! plo na ..órĚ]j
zákazriky]. p!lanĚrj].]!.Jíi.D!yn] n]o1.r.r] (alaSa1 . !!toiL
1ij HP J. !yba!.n tIdr.Si:n.l.ú pi.!o.].L]k.L nazrLLarseka.i
h aýy 92.fr š: ekt.na9 ]Ét.kÝm zaPiiánim 5.č. r |!:k!._.óeri
7,é na.taíi! i púz.i.h ! n7n._.zi25 ;0nrm sběra.ik.i.rá.b].nj

nap nén rjríň.lč]ipaie.lED: s] 9].í'
ií]r sla!! sí.je Trakl.r n.L!. ká ko a

15 rpie.](.1g í:ac! s..]aL]. i]á .k3lri.pělki

Přis UšěnstViv hodnolě a 000 Kč zDARMA: |iulěovacívložka,
nabiječka baterié a zadni2ávěsj5ou součásti stojě|

7299o
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SEKACÍ TRAKTORY

Pro malé
zahradníky

*'i'iďo Kě

ŤRAKŤORS PňÍVĚSEM-HRAČKA
Šapa.iíakDrF.dét ..l ři et MáoIeViIa.íkap.iL
a naslavi€ln.U ScdaČku PiÍVě5nýV.uik azáVéS ]é
:áiizeri jS.! !oučásti ba _"ni

Rozmčryrso! 1o5 ,55 , 65.m 
l

!Éň lýklr rý 5íD] }os:kár

Bí !o! d slla!.i . ,!k.iU 22
seir.i L]ill.]i . lltrt bé:nin. n.; i]á ]áběl 122 .nl a..[1lon]a!.

Z!:iiEr' srĚía. Iri jra.ir]_.n] 32l í!;e

signa zácí naplněni, Tlakior]eVybáven tenp.matem a mUltifunkčním
d sp]e]em, Vyn káVýboným póňěrem výkonu a pořzova.i.eny,
Hmotnost slro e ie 231kq,
PříslUšenstvív hodnolě 4 0oo Kč zDARMA: mUlčovacivložka,
nabíjéěka bat€rie a zadní závěs jsou součásti stroj€|

ká:rin h|: Diai.1in pDhDnÉ n !še.r

,r 10c mri s ]an:b,ým n:c
st DrŤJzv.ti.r:Lk. ] (l. /r0 )

3.ZlyšÉi.l!pěí.!/a. [lUa!!l.if .žldtraL.r.'zá!ósrl.!:!JaJst
ií.]9 Hm.h..l9í.]9 ]9 2il k..]

0 Kč zDARMA] mu ěovacíVlóžka.
nabiiečka bat€rie a zadní závěsFou součáďi ýroié|

J9.PP. á nitakt.í.]. a ei L;F. a k.j..! tah.lelén!. PDlronerr ýse.h
óiy; kD .]. p!lrá.én .],].J,á..l!n] il.:o,ei] tsr 9qs 3 síattrn ilek

2a 10c rm s Famútnr,]Ť n]P.Fan sňEn] Da. i1.1.]ěli_.ná k. a l1lj /2J ]

p.r l. r.. rar! rr]| ia r.r.!nén ]!!l.hU ; hyd1.1laŤ.kIm r. r.jen]
lÉnp.n]! LaD d 5n P k:nlD n :eda.r..e?rien.U rpĚí.L z:r] sjér..i
{!! J]d.L]rň 3a! tĚ9]S.u ! zdk rr]ni
!iha,]ě 5í.]P l]m.in.lt 3ío]e ]e 29l] kq
PřislušénstViv hodnolě 4 o0o Kč zDARMA: fiulčova.ívložka,
nabii€čka báierié a zádni závěsisou součástí siřojel

... přísIušenství

1.,/

§\

2 950 Kě s DPH

plo!a..hn, ň..]c y íakiórů

1080 Kč s DPH 11500 Kč 5 DPH

uVBz.:j50 k9 zvýš€né b.ón.e
7e.]DkoL r l Sanr.stalrě

10 5OO Kč s OPl

pok!.]se s€kábezlioie

155o Kč s DPH

Bližšiinarnoc"- k paužniFíidav?ýc ýlajú ýón rid Fa*lhe ae]blizipladejce

]16

&

'"""iáii ggo xt
""""iůUggoxe



ROBOTlCKE SEKACKY

Neztrácejte ěas
a odpočívejte!

g9o Kč

[9

'"""'ži'"so xt

E9

le ma]] ak.m[rk!]iň..lc oiDdt.lc| !r:Ér.í.
naa ažStiÉd.é!-ékÉ 7ahla.]!.llz.z. ai 110l m: Umipla..!ataž

L],ký.h pa:iži lnIr ]].d_. P,]J,la,e.
be7iatrái.!ýíj ň.t.íy kt:ré L nr.iňL ]i épe l].lp.dni i s ereíi ibat_.r i
apí]-:] LiL]]i]e].l] ž!.l]osi P nó !!h.l]Ure!i.li E!í.p!lýnr jtJn.]aIi n
Diky trkt!ninL pi,é.JninI k! ! lÉaq|]t na rár _ÉzdVirn!IiIebo ple!í;..ri

N.f i t!p. !]ná ! ZJr jl!]É Épii na!á.],.ni,.bitr
]!3p.lu.n.lg. l,].!Ěíy}a..ranj]o.líailýkliíar.€ }. 3lii
..lí. n] a3]a.]j. č.tóniL!r ii

.n 1.1eli ktelalan]!u]e35hDdn.Vrlp,a.Lr!ni
.}k u5 9Éč.Ii J. !rčer p..?án.ádyo lozoze d:2 3]]a nl kie é
]: n].žn,; l.zdě taža! čiyi za r
b-kaíláó.fj]n] n.:olypl. de jii!.tr.sl r :ši§polřrb! eier!]e ilai.í e

K.mi].. z!|!ure 1.1r.p rcsl Udrž_.I j_.lr. liim j].n]ěr
aŽ 2a0 írlíi DDrir.cizák adna]:.patiena jlii.ra!ným.críannýn kry(eff
M:: n]á 1i pla.!ý|i p..ru ze sra.] r. r.žiii t a: Ia 3 500 nr a p a.o!ni

E !etoolh pi ňaó eSiar.]ad,ri!r]bnýoU Pl.Stj.L
k. nj. ! ]€ n.žré př dál sMs n]od!

oIi Io.]. i:i.]y 50! T.ni. (rp]. osaze]
í.ž. rr z rtícz.Va o.: i plt]n]ěn] 29.n] a je ulčei pro zahla.]!. r.r.?_é

"0s.h.pr.{ Ldrž iÉlr. rřiný š
DDbir€cizák a.rna r..p:iicra plirra! rýír..lr! r rý rr líyldij

.n kl.íaz3ruič!re 5 h..r ].Vi pía.orii.,/(!s
Jt !ra.n !í.zálríar]yo loz.zeaž! Jc0 nr: kt.ré]. n].;né r..]_. ažd.
dlyi]ú.,Te]l.(lp ]eýybaV.nb,.zk;,áč.,ýN n.l.rýp|.déiiží.tr.si
r žii 9potieb! .n,.lg e bat:r_" a \ú:z n€rĚz.ró...
D }ůně[ 36.m i.tr. úJlnilu]é .]i e.]i!

,p"0,
i/al í]J n pl:.lvii p..hU ze rna.]r. l.zaii l až 1a 6 0a0 ir'. I a..V]:
.yk U. na 1l h.d n E L.I..t] pi ]imaa ]_. {: rdard ri!ýbai.L Prc íi.!
k.nl., ]P n].žn_á pi. ai sMs n.. L

90 Kě

N

"""" ó5^ggoxt,
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RlDERY S PŘEDNÍM SEČENÍM - PARK

Proíesionál na velké zahrady

"'""iói ggo xt-

$í,

""""iil ggoKč-

Ei. .úi] ,]kr] Ť..]é ],. i. rár_:| ]:.]n.!a c.!,in fl.I. e n Br qqs a st:nbn
P.(.: LjJ 1. r]k.]| 16 HP Nlá
1|cl..tal.kjpi:!.dDvk!Spynu.s.í]čr. íl.].z.].!!l ly.h.ýi
J_. ! raler k.nl! ní]ilslr,le.in].e.]ac.|] Llá16 k. á š9 spe. á nin
talnirr !:ol{onl.a pielň.: k

3t.. ]e 195 k! s!.] má.:..r.

N.!i.k.r.n.kÝ]]..]er]edlúl€..!ý| !t. É ň tsr qqs&Sínt.l
n!ýk.nL 15 5 HP tlá p!h. r !še.r čt!i k. p'.:Iře.n.:! m ryLT.stat.ié
p e!..].!ky i6 k....s!€.:l ri íavnin,z. k€m lrrNíaL .ki]i.s.!aa
iiz.ni .ekt.k,; raslal.!aLn ýýik! s_éč€ni př:.rniLED:rěl. k.nlD hi
irí.!lén!š..]a.]L.aeloononr.ki.íiL.u.ip:i. sp..iia.r.n
m.l.h..]]n 5í.] n]á.é.,.aniP.LžiirIn.Insl21ai!.

§

-""4§xú

úp né n.íin].dE !r:Érý pr. nJíoón.láka/n kl aloi]unánip.!žli
l9 p.hánérý dVcuváf,.!ý.n otoleř Hoiia GlV 660 o!ýk.n!25 HP
Máp.h.l Vše.h ólyi (. plo{ied.i.l!inr lrydr.slaI.ké piev..].Vky
c ekt.ma!rneli.lié ?apináni se
5 no. DVaó€m hy. aL ].kózv.dánipiiaá!.ý.h záiize.í e ekú.ké

. cenyj.a! bcz5ekací hlaÝy ýyžádejle g p1klL-ké PbdýedéĎi!í.)e ! sÝéha n,é]bližlra pradejce

18

.artÁ!.!árilyĚk] léóeni PiÉdni LED 3ýéi o k.J,f.anirnl:a!:e n_'

.p_;ram ntlq.i.m.l(l.V a.tr.ipa.e 5 LED
. srer.m Dá e má zesi e.i ídln !éli 17 k.aS.:pÉ..imfPinhr
íz.rk.i] ob]9lr pa !.va iá.]lže 15 š Lk:zat. É,r nap ]_:n

p.!Ž tia ]n.:nDí277l!

**;;U ggo Ké-

íl



RlDERY S PŘEDNÍM SEČENÍM - PARK

L44 99o Kč-

,|
Pářk Přo 1a/Park Fřo340x
Móde sVyika]icimpDměremcenvauŽtného.1]oiv lepohá|ěn
dvouvá.ovýni holoEn Bí.Jgs & strattonVanguald DVýkDnU 13 HP
MápolronVšechčtyřkó pl.středncilimhy.lrostat]óképldvódovky,
e €kíomag|et cké zapínánísečeni ]ydíal i.ký pos lovač iízení € ékti.ké
naslav.várivýškyseóeni předníLEDsvčtó k.mlortní rasiavtenésedado
á ólqónóir cký.! á.aciFá|e s poóítad em moi.lr.d]. Dále mázesie.ý
lán] aVělŠÍ17'kó as€ sp€c álnin íavnin] Vzorkeň, st.rffiL.e.íoĎní
po!ž tia hnrotn.st 236 ko,

.r!,€..!ýn Ť.o em Br !r!rs ů staii.l ! !ýkon! 27 tsP J. uíůeiy
na n !.J:li l!1J p.hDn rŠc.h aty; l.

p1.11i..]..iVn lrr]l.slat.ké pieio.]!tl! e e[íoi]a!iel.ké :ap:iári
99aeni hIdra! .k; PiJ.|_;iiz.
a _-|á.]ái I i i.r a I r r . F z a i z: i ěekir.kÉ raíaN.Vári!ý!k! 5.úr]i

k.rrl. n ]J!ta! tÉ.é !ÉJ-l]! 5 .kÉ!]iln .pěriam
d.r!J r] rr. (Í !! ár]r. pane s LÉ].] sl e]én] Dá. n]á r_.si _.nÝ rái
,il:,ii7 ko aierpéL: i |in] i a
.Lk.7alé9niapnĚr: sto ná.e.í.ó: rDLžliahň.tr.si271ko

Dokonalé sekání sékacíhláwa ro0 conbi 3 EL
Tiin.ž.ýi seka.i h a,r lé 7áb:
fýil. 5éa.]i,] r.rn_-z 2. 35 nn

24ggo Kó

sék3cÍhl.va r1o combi Pro Ét
Tiiiožova:].ka.il] a!arP záb_é.
Vr]ikr iPa.ni]P ra.iav:: ráÉ3

29 ggo Kč

!l:L :Jbar |25.f Vj-!ln.ea9li]e n.5l.| l,. n.,. Pk l.k! !,.z nÉ:

cénd !' lPl

32ggo Kč

14 200 Kč s DPH

k sekánipiero51lé íáVy

35 99o Kč s DPH

46500 Kěs DPH

"f '-,
u"ů

35 990 Kč s DPH

..-.a

o

3599o Kčs DPH

""í.,

k..íla,i.|an' péf l],/.ir

65 ooo Kčs DPH

... přísluŠenstvÍ PARK

11500 Kě s DPH

L!-3 3j0 klr zrlmt b.č]..
Ze..k.!n :.an]..Ťen]_.

10 50o Kč s DPH

2 95o Kčs DPH

jt:abélen] 9J. i .i.n,]_.

35 990 KčsDPH
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PÉČE ZNAČKY STlGA

ffi
,fl,ť

a|

"nff: I!.,l:,le]t:.r g tá]nr'InÝ..lrri.lil | .1.)e..]azlo
sr!(l D.pie]Ie s/ir jI s!.]l.. liÉ]].!Ši. pl..]l!rl.

sTlGA
cARE

ZNACKY STlGAPÉčE
Vlcístnit výrobky stiga je bezpečné, Klomě zóíuky poskytovclné na somotný stroj zólučujeme
dostupnost nóhndních dílů po dobu sedmi až deseti leť. Při oprqvě stroje bude vóš prodejce
vždy používot olíginólní náhradní díly. Koneckonců, clíky tomu ie yoše srigd siigou, Noš/m
cíIem je poskytnout bezproblémové vlastnictví po dlouhé loky.

DOBRÁ RADA NAD ZLAŤO
Váš autolizovaný prodejce Stiga nabízí proíesionální
pomoc, Pomůže Vám Vyblatvhodné nástroje adoporučí
optimálnízpůsob práce Kromě toho U Všech prodejců
najdete serVisní dílnu, kteíá poskytuje autorizoVaný serVis
a ud žbu § o.olr-l ,nird-l"onlŤ dli/-oloíeslo.",ln
o:i,lUoen, c r noc'erne]Šl .l h, oloqll po-1VaŤA, lln

PRoč JsoU oRlGlNÁLNí DíLY LEPší?
KValta or ginálních clílů stiga jé stejně Vysokájako kvalita
samotných strojů, Jsou navrženy, testovány a Vyrobeny
tak, aby dokonale íungovay s c]alšírnisoučástm systému
aby se c]aly dokona]e spojit, aby Umožňovalyjednoduchou
nsta aci, Vézměme si například hnací řemen, Hnací řernen
zpravid a pouze přenášísí u z iedné řemenice na drUhou
U pojezdových sekačekje Vystaven Vysokýrn otáčkám,
VÝčši- ,eo o-" Ť a ,a,ove, ,u, qU,e ,.lo _pojka, Z Ťoho,o
dLlod , ie o. oinal, l len-en !V obe . 7. \pP- -l .| s_ l o,e
smě§iodo]né Vůč vysokým teplotám a]e oboustíanně
VyztUžen, aby odolai Ve]kémLl .arnáhání třením Tam,

Vrl.b..l4|t!9.ep!qe5!é!ýrobitayrrE:q!s.l!!*dljý:h Jr;i

kc]e lry se lrěžný řenen lnoh smršt t .ož může rpŮsob t
o/ o Ld,po . o ,é a i,ó é

St ga Za.hová půVodnítvar J Iak řečeno. pi Výbě tl
náhra.lni.Ií ú ]e beZpečnostnisn'ánka stejně dů ež tá
]ako ceia a kva ta

oRlGlNÁLNí DíLY sTlGA
Komp etni sort]nr€nt náhladní.h dí Ů. které ]so! z.e]a
shodné s rúVoC]nirj .líly

ZVAŽTE, JAKOU HODNOTU MÁ RAZÍTKO
V SERVlSNÍ KNÍŽCE
Pravi.]enýserVsao gilá li lárrac]ni.líy]soUdob,á ]Vest_
ce Získa]íVám spo ellVého společníka pro Vaš zahradL
na d oUho! iadU ler a také Vysokou ho.1not! př případ_

\

Born in sweden

m,ft :,;-;"i:;#ifu,:!;,.ř,",,


