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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

3 LATA
GWARANCJI
na elektronarzędzia

i BATERIE

DS12DVF3

UB12D

EB1214S

EB1214S

GRATIS

UC18YG

WALIZKA

DS12DVF3 RA
Wiertarko-wkrętarka
12 V DS12DVF3
+ 2 akumulatory 1,5 Ah EB1214S
+ Ładowarka UC 18YG
+ Zestaw bitów z uchwytem magnetycznym 
+ Latarka akumulatorowa UB12D
+ Walizka transportowa

NOWOŚĆ

było

nowa cena



3PRODUKTYTWÓJ GENERALNY DOSTAWCA

Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

Szlifierka 115/710 W
10.000 obr./min • zabezpieczenie

przeciw zanikowi napięcia NO-VOLT,
• płynny start • 2-pozycyjna rękojeść

boczna • blokada wrzeciona •  2 m przewód

Szlifierka 125/1200 W
10.000 obr./min.

• zabezpieczenie przeciw zanikowi
napięcia NO-VOLT • płynny start

3-pozycyjna rękojeść boczna • blokada
wrzeciona • ogumowany korpus

Szlifierka 125/800 W
• 1-ręczna

• 11 800 obr./min.
• zabezpieczenie
zaniku napięcia

Szlifierka 125/900 W
• 1-ręczna

• 11 800 obr./min.
• zabezpieczenie
zaniku napięcia

Szlifierka 125/900 W
• 1-ręczna

• 11 800 obr./min.• 
zabezpieczenie
zaniku napięcia

• płynny start

Szlifierka 125/1200 W
+ kufer HITACHI

• 10 000/min  • M14

Szlifierka 230/2000 W
• 6 600/min

•  M14

Szlifierka 125/800 W
• 1-ręczna

• 11 800 obr./min
• zabezpieczenie
zaniku napięcia

• płynny start

Szlifierka 125/ 701 W
+ tarcza segmentowa
+ walizka • 10.000 obr./min. 
• blokada wrzeciona • 3 m przewód

Szlifierka oscylacyjna 240 W
• 90 x 187 mm • 15.000 obr./min.

• zaciski mechaniczne i rzep • worek pyłowy

Szlifierka 125/ 701 W
• 10.000 obr./min. • blokada wrzeciona

 • 3-pozycyjna rękojeść boczna • 3 m przewód

CD115

KG1200
DWE4051

DWE4151
DWE4157

G13SW W2
G23ST WA

DWE4057-QS

KG725DD
KA310 KG725

twój ZYSK

twój ZYSK

Szlifierka 125/1010 W
• 1-ręczna

• 11 800 obr./min
• zabezpieczenie
zaniku napięcia

• płynny start

DWE4205 - QS

Szlifierka oscylacyjna • 300 W
• 14000-22000 obr./min.

D26441 - QS

160.75
twój ZYSK

SZLIFIERKI

ELEKTRONARZĘDZIA
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

Szlifierka 125/1200 W
• przeciwpyłowa

+ kufer 
+ tarcza diamentowa

• 1-ręczna
• 11000 obr./min.

• włącznik z blokadą
zaniku napięcia
•  łagodny start

• rękojeść antywibracyjna
• system wyrzucania pyłu

Szlifierka 125/1400 W
• wyrzut pyłu

• włącznik suwakowy
• 10500 obr./min.
• beznarzędziowo

ustawiana osłona

Szlifierka 125/1400 W
• wyrzut pyłu

+kufer
• włącznik suwakowy

• 10500 obr./min.
• beznarzędziowo

ustawiana osłona

Szlifierka 125/1500 W
• wyrzut pyłu

• regulacja obrotów
• 1-ręczna

• 2800-10000 obr./min. • antywibracyjna rękojeść
• beznarzędziowo ustawiana osłona • elektroniczny wyłącznik termiczny

Szlifierka 230/2000 W
• 6600 obr./min

• 2 pozycje ustawień rękojeści
• osłona ochronna wew. i zew. 

• kołnierz mocujący tarcze

Szlifierka 125/1500 W
• regulacja obrotów

• 1-ręczna
• 2800-10500 obr./min.

 • antywibracyjna rękojeść
•  AVC • wyrzut pyłu

• beznarzędziowo ustawiana osłona 

Szlifierka 125/1200 W
• płynny rozruch

• 10500 obr./min.
• włącznik z blokadą zaniku napięcia

• łagodny start
• system wyrzucania pyłu

Szlifierka 230/2000 W  
+ kufer 

6.500 obr./min
• blokada wrzeciona

• łagodny rozruch
• rękojeść boczna

•walizka transportowa
• tarcza do

szlifowania metalu

Szlifierka 125/1200 W • przeciwpyłowa 
• 11000 obr./min. • włącznik z blokadą zaniku napięcia

•  łagodny start • rękojeść antywibracyjna • system wyrzucania pyłu

Szlifierka 230/2200 W
+ tarcza diamentowa

• 6 600/min • M14

DWE4217KD

D28135

D28135K
D28136

DWE490

D28137

D28133

KG2000K

DWE4217G23SW2 W7

twój ZYSK

Szlifierka kątowa
125/18 V XR

2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah 
+ kufer + klucz • 7000 obr./min

• beznarzędziowo ustawiana osłona 
• ładowowarka wielonapięciowa XR

Szlifierka kątowa
125/54V XR + 2 akumulatory Li-Ion 6.0 Ah

FlexVolt 54 V + ładowarka • 125 mm • 1700 W
• 9000 obr./min • bezszczotkowy silnik

• elektroniczny hamulec i sprzęgło• 2-pozycyjna rękojeść boczna

DCG412M2
DCG414T2

twój ZYSK

ELEKTRONARZĘDZIA
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V   
+ 2 akumulatory 2.0 Ah

+ kufer • 40 Nm
• max Ø wiercenia 13 mm

• 2,1 kg 
 

Wiertarka  600 W
• uchwyt samozaciskowy
• 0-2800 obr./min
• max Ø wiercenia 20 mm (drewno) 
• uchwyt 1-tulejowy

DC731KA

KR604CRES Wkrętak akumulatorowy
3,6 V, Li-Ion

+ ładowarka Micro USB
+ 5 końcówek wkrętarskich

• 0-190 obr./min. • max 6 Nm
• dwupozycyjna rękojeść

Wiertarka  udarowa 550 W
• uchwyt na kluczyk • max Ø wiercenia 13 mm (beton)

• 0-2900 obr./min • waga  1,4 kg

Wiertarka  udarowa 600 W
• uchwyt na kluczyk • max Ø wiercenia 16 mm (beton) 

• 0-2900 obr./min. • waga  1,5 kg

Wiertarka  udarowa 600 W
• uchwyt szybkomocujący •  L/P obroty
• max Ø wiercenia 16 mm (beton) • 0-2900 obr./min. • waga 1,5 kg

Wiertarka  udarowa 600 W + kufer
• uchwyt szybkomocujący •  L/P obroty
• max Ø wiercenia 16 mm (beton)
• 0-2900 obr./min. • waga 1,5 kg

Wiertarka  550 W
• max Ø wiercenia 10 mm ( stal)• 0-2800 obr./min.
• max 7,9 Nm • uchwyt szybkozaciskowy

Wiertarka  udarowa 701 W
•  L/P obroty • max Ø wiercenia 13 mm (stal) 
• 0-2800 obr./min. • max 8,6 Nm • uchwyt kluczykowy

Wiertarka 800 W + walizka transportowa • 0-3100 obr./min.
• max Ø wiercenia 32 mm (drewno)• uchwyt 1-tulejowy
 z automatyczną blokadą wrzeciona • metalowa obudowa przekładni
• uchwyt samozaciskowy

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V
+ 2 akumulatory 14.4 V/1.0 Ah 
+ walizka transportowa • 0-750 obr./min.
• max 12 Nm • 24 ustawienia momentu obrotowego • sprzęgło

Wiertarko-wkrętarka 12,0 V
• akumulator 1,2 Ah

• uchwyt  szybkozaciskowy

Wiertarka  550 W +  kufer
• uchwyt  szybkozaciskowy • 0-2800 obr./min. 

• max Ø wiercenia 20 mm (drewno)• uchwyt 1-tulejowy

CS3653LC-XK

DV13SS

DV16SS

DV16VSS NA
DV16VSS WU

DWD014S DWD024
KR805K

EPC14CABK

EPC12CA

KR554CRESK-XK

twój ZYSK

WIERTARKI
WIERTARKO-WKRĘTARKI

ELEKTRONARZĘDZIA
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

Wiertarka  750 W
 + walizka transportowa
• uchwyt samozaciskowy
• 0-1100/0-3100 obr./min • max Ø wiercenia 16 mm  (beton)• uchwyt 
1-tulejowy z automatyczną blokadą wrzeciona • metalowa obudowa 
przekładni

Wiertarka  1100 W
 + walizka transportowa
• uchwyt samozaciskowy
• 0-1100/0-3200 obr./min. • max Ø wiercenia 50 mm (drewno)
• 1-tulejowy z automatyczną blokadą wrzeciona
• metalowa obudowa przekładni

KR7532K

KR1102K

Wiertarko-wkrętarka 18.0 V
+ 2 akumulatory 18.0 V/1.0 Ni-Cd + walizka transportowa
• 0-650 obr./min. • 10 ustawień momentu obrotowego • dioda LED • 
max 12,1 Nm

Wiertarko-wkrętarka 12,0 V
+ latarka + ładowarka
+ 2 akumulatory 12.0 V/1.5 Ah Ni-Cd 
+ kufer + zestaw bitów • max 26 Nm

EPC18CABK

DS12DVF3 RA

twój ZYSK

Wiertarko-wkrętarka 18,0 V - body
 + kufer TSTAK
• bezszczotkowa G2 XR • max Ø wiercenia 13 mm (stal) • 2 biegi
• 0-550/0-2000 obr./min. • max 70 Nm • uchwyt magnetyczny

Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych 540 W / 230V  /  1/4” 
• 0-4000 obr./min. • uchwyt magnetyczny  1/4” pod bity 25 mm
• zapinka do pasa • końcówka uchwytu typu „ustaw i zapomnij”

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V  XR + 2 akumulatory  14,4 V  Li-Ion 1,3 Ah
+ walizka transportowa + ładowarka wielonapięciowa XR
• 0-4000 obr./min • uchwyt magnetyczny • max Ø wiercenia 13 mm
(stal) • 2 biegi • 0-400/0-1300 obr./min. • max 38/22 Nm

Wiertarko-wkrętarka 10,8 V
+ 2 akumulatory  10,8 V 2,0 Ah XR Li-Ion + walizka transportowa
+ ładowarka wielonapięciowa XR • 0-400/1500 obr./min
• max Ø wiercenia 20 mm (drewno) • 2 biegi •  max 24 Nm

Wiertarko-wkrętarka 18,0 V
 + 2 akumulatory 18,0 V  1,5 Ah Li-Ion + walizka transportowa
+ ładowarka • max 41 Nm • L/P obroty
• 22 poziomowa regulacja momentu obrotowego

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V XR
+ 2 akumulatory 14,4 V  1,5 Ah Li-Ion XR + walizka transportowa
+ ładowarka wielonapięciowa XR • 2 biegi • L/P obroty • max 32 Nm
• 0-550 / 0-1900 obr./min. • max Ø wiercenia 35  mm (drewno) 

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V XR
+ 3 akumulatory 14,4 V  1,5 Ah Li-Ion XR + walizka transportowa
+ ładowarka wielonapięciowa XR • 2 biegi • L/P obroty • max 32 Nm
• 0-550 / 0-1900obr./min. • max Ø wiercenia 35  mm (drewno) 

Wiertarka  udarowa 790 W
• płynny start • 2 biegi
• L/P obroty • max Ø wiercenia 40 mm (drewno) • 0-1000/3000
obr./min.• max 54 Nm • uchwyt wiertarski precyzyjny CLASS-TOP

Wiertarko-wkrętarka 14,4 V + 2 akumulatory  14,4 V  1,5 Li-Ion Ah
+ walizka transportowa  + latarka • max 47 Nm • L/P obroty
• 22 poziomowa regulacja momentu obrotowego

DCD791NT

DW274

DCD734C2 DCD710D2

DS18DSFL TG DCD730C2 DCD730C3

DV20VB2NB
DS14DCL TA/WA

twój ZYSK

ELEKTRONARZĘDZIA

Zestaw:
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka DS10DFL 
+ Udarowa zakrętarka akumulatorowa WH10DFL 
+ 2 akumulatory 1,5Ah 10,8V 
+ Ładowarka  + Zestaw 48 bitów

KC10DFL TA

twój ZYSK

Wiertarko-wkrętarka 18,0 V
+ 2 akumulatory 1.5 Ah Li-Ion + ładowarka
+ walizka transportowa + zestaw 80 akcesoriów
0-650 obr./min.• 10 ustawień momentu obrotowego • dioda LED

BDCDC18BAFC
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18,0 V  G2 XR,
+ 2 akumulatory 18,0 V 2,0 Ah Li-Ion XR + kufer TSTAK
+ ładowarka wielonapięciowa XR • 2 biegi • L/P obroty • max 70 Nm
• 0-550 / 0-2000 obr./min. • max Ø wiercenia 40  mm (drewno) 

DCD791D2

twój ZYSK

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18,0 V XR
+ 2 akumulatory 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion XR + walizka transportowa
+ ładowarka wielonapięciowa XR • 2 biegi • L/P obroty • max 60 Nm
• 0-600 / 0-2000 obr./min.• uchwyt wiertarski 1,5-13 mm 

DCD780M2

twój ZYSK

COMBO 18,0 V - DCD795 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z 
udarem XR • max 70 Nm  + DCF886 bezszczotkowa zakrętarka 
udarowa XR • max 165 Nm + 2 akumulatory 18,0 V 5,0 Ah Li-Ion XR  
+  kufer Tough System DS150 + ładowarka wielonapięciowa XR

COMBO 18,0 V
DCD995 bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka z udarem  XR
• max 70 Nm + DCF886 bezszczotkowa zakrętarka udarowa XR • 
max 165 Nm + 2 akumulatory Li-Ion XR 5,0 Ah z Bluetooth
+  kufer Tough System DS150 + ładowarka wielonapięciowa XR

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18,0 V XR z udarem, 820 W
+ 2 akumulatory 18,0 V 5,0 Ah Li-Ion XR + kufer TSTAK
+ ładowarka wielonapięciowa XR • 0-450/1300/2000 obr./min 
• 0-8600/25500/38250 ud./min. • max 80 Nm • uchwyt wiertarski 
1,5-13 mm • 3 biegi • główka metalowa

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18,0 V XR  XRP z udarem
+ 2 akumulatory 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion XR +  kufer TOUGH SYSTEM
+ ładowarka wielonapięciowa XR • 0-575/1350/2000 obr./min
• max 80 Nm • uchwyt wiertarski • 3 biegi • główka metalowa

Wiertarko-wkrętarka
bezszczotkowa z udarem 
18,0 V G2 XR + 2 akumulatory 18,0 V 5,0 Ah Li-Ion XR  + kufer TSTAK
+ ładowarka wielonapięciowa XR • 2 biegi • L/P obroty • max 70 Nm
• 0-550 / 0-2000 obr./min. • uchwyt wiertarski 1,5-13 mm
• główka metalowa

Wiertarko-wkrętarka
bezszczotkowa 18,0 V XR 
+ 2 akumulatory 18,0 V 4,0 Ah Li-Ion XR
+ kufer TSTAK + ładowarka wielonapięciowa XR • 2 biegi • L/P obroty
• max 60 Nm • 0-600 / 0-2000 obr./min.  • uchwyt wiertarski 1,5-13 mm 
• metalowa główka • zaczep do paska • uchwyt magnetyczny

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18,0 V XR + zaczep do paska
+ 2 akumulatory 18,0 V 5,0 Ah Li-Ion XR  + kufer TSTAK
+ ładowarka wielonapięciowa XR • metalowa główka+ uchwyt
magnetyczny • 2 biegi • L/P obroty • max 60 Nm
 • 0-600 / 0-2000 obr./min. • uchwyt wiertarski 1,5-13 mm 

DCK250P2

DCK255P2B

DCD995P2

DCD985M2K

DCD796P2

DCD790M2

DCD790P2-QW

Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa z udarem 18,0 V
+ 2 akumulatory 18,0 V  5,0 Ah + systemowa walizka transportowa
+ ładowarka • max 50 Nm • L/P obroty • 0-400 / 0-1500 obr./min
• 22 poziomowa regulacja momentu obrotowego

Wiertarko-wkrętarka 18,0 V  z udarem
+ 2 akumulatory  18,0 V  1,5 Ah  Li-Ion +  walizka transportowa
+ ładowarka • max 43 Nm • 0-400/1500  obr./min
• 22 poziomowa regulacja momentu obrotowego

Wiertarko-wkrętarka 18,0 V
+ 3 akumulatory Li-Ion XR  18,0 V 4,0 Ah ze wskaźnikiem naładowania 
+ ładowarka wielonapieciowa XR +  zaczep do paska + uchwyt 
magnetyczny + walizka transportowa • max 60 Nm
• uchwyt wiertarski 1,5-13 mm • 0-600/2000 obr./min

DS18DBEL WP

DV18DCL2
DCD780M3K

ELEKTRONARZĘDZIA

Zestaw 18,0 V:
DCD796 Wkrętarka • 70 Nm
• bezszczotkowa • metalowa główka
+ DCF 887 Zakrętarka udarowa • 205 Nm• bezszczotkowa
+ kufer Tough system DS150 + 2 x akumulator 5 Ah + ładowarka

DCK266P2
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Młotowiertarka  730 W SDS+
+ walizka transportowa 
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości
• energia udaru 2,7 J • max Ø wiercenia 24  mm (beton)

Młotowiertarka 
z podkuwaniem 730 W SDS+
+ walizka transportowa + rękojeść boczna + ogranicznik głębokości
• energia udaru 2,7 J • max Ø wiercenia 24  mm (beton)
• funkcja kucia, podkuwania

Młotowiertarka  800 W SDS+
+ walizka transportowa
+ rękojeść boczna 
+ ogranicznik głębokości • podkuwanie
• energia udaru 3,4 J • max Ø wiercenia 26  mm (beton)

Młotowiertarka  800 W SDS+
+ walizka transportowa + rękojeść boczna + ogranicznik głębokości
• energia udaru 2,6 J • max Ø wiercenia 26  mm (beton)
• 0-1500 obr/min. • częstotliwość udarów 5500 ud/min. • funkcja kucia

Młotowiertarka  900 W SDS+
+ walizka transportowa + rękojeść boczna z lampą
+ ogranicznik głębokości + bezkluczykowy uchwyt wiertarski
• energia udaru 3,0 J • max Ø wiercenia 28  mm (beton)
• 0-1450 obr/min. • częstotliwość udarów 5350 ud/min. 

Młotowiertarka  650 W SDS+
+ walizka transportowa  TSTAK
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości + zestaw wierteł  DT9700 
• energia udaru 1,9 J • max Ø wiercenia 20  mm (beton)
• funkcja kucia • 0-2300 obr/min. • częstotliwość udarów 6200 ud/min. 

Młot udarowy  1100 W SDS-MAX
+ walizka transportowa
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości 
• energia udaru 8,0 J • max Ø wiercenia 40  mm (beton)
• 0-400 obr/min. • częstotliwość udarów 2740 ud/min. 

Młotowiertarka 
z podkuwaniem 830 W SDS+
+ walizka transportowa
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości
• obudowa soft grip • energia udaru 3,2 J • 0-1100 obr/min. 
• max Ø wiercenia 26  mm (beton) • funkcja kucia, podkuwania 

DH24PG

DH24PH WS

D25123K
D25133K

D25144K

D25052KT D25501K

D25323K

DH26PC NS/WS

twój ZYSK

Młotowiertarka  550 W SDS+
+ walizka transportowa
+ 2 wiertła SDS+ (8x110, 10x110)
 + ogranicznik głębokości
• 0-960 obr/min.
• max Ø wiercenia 20  mm (beton)

KD855KA

Młotowiertarka  650 W SDS+
+ walizka transportowa 
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości • podkuwanie
• energia udaru 2,7 J • max Ø wiercenia 22  mm (beton)

Młotowiertarka  710 W SDS+
+ walizka transportowa 
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości • podkuwanie 
• energia udaru 2,0 J • max Ø wiercenia 22 mm (beton)
• 0-1550 obr/min. • częstotliwośćudarów 5680 ud/min.

D25013K

D25033K

Młotowiertarka  800 W SDS+
+ walizka transportowa  TSTAK
+ rękojeść boczna
+ ogranicznik głębokości
+ zestaw wierteł  DT9700 • energia udaru 2,8 J
• max Ø wiercenia 26  mm (beton)• funkcja kucia
• 0-1150 obr/min. • częstotliwość udarów 4300 ud/min. 

Młotowiertarka  710 W SDS+
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości
• energia udaru 1,8 J • max Ø wiercenia 22  mm (beton)
• funkcja dłutowania

KD975

MŁOTOWIERTARKI
MŁOTY UDAROWE

ELEKTRONARZĘDZIA
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Młot udarowy  1250 W SDS-MAX
+ walizka transportowa
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości • energia udaru 8 J
• max Ø wiercenia 45  mm (beton) • 210-410 obr/min.
• częstotliwość udarów 1430-2840 ud/min.

D25601K

twój ZYSK

Młotowiertarka wiercąco-kująca 1150 W SDS MAX
+ walizka transportowa + smar
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości • energia udaru 9,0 J
• 250-500 obr/min. • max Ø wiercenia 40  mm (beton)
• „Brushless Motor” nowość UVP

DH40MEY WS

Młotowiertarka wiercąco-kująca 1500 W SDS MAX
+ walizka transportowa + smar
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości • energia udaru 13,4 J
• 120-310 obr/min. • max Ø wiercenia 45  mm (beton)
• „Brushless Motor” nowość UVP

Młotowiertarka wiercąco-kująca 1400 W SDS MAX
+ walizka transportowa + smar
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości • energia udaru 20,0 J
• 120-310 obr/min. • max Ø wiercenia 50  mm (beton)
• nowość UVP  - vsystem antywibracyjny

Młotowiertarka wiercąco-kująca
1500 W SDS MAX
+ walizka transportowa + smar
+ rękojeść boczna + ogranicznik głębokości • energia udaru 18,0 J
• 110-280 obr/min. • max Ø wiercenia 52  mm (beton) • „Brushless Motor”

DH45MEY WS

DH50MRY NA DH52MEY WS
Młot udarowy  1300 W SDS-MAX
+ walizka transportowa
+ rękojeść boczna
• kontrola  sprzęgła UTC • AVC • P&P
• energia udaru 11,0 J • 137-275 obr/min.
• max Ø wiercenia 48  mm (beton)
• częstotliwość udarów 1260-2520 ud/min. 

D25713K

Wyrzynarka 705 W  -  uchwyt T
+ walizka transportowa + brzeszczot do drewna
• max głębokość cięcia 90 mm • 3.000 skok/min. • odciąg pyłu
• 3-stopniowy ruch wahadłowy • gumowana rękojeść

CJ90VAST WA CJ110MV NA

Wyrzynarka 400 W
+ brzeszczot do drewna
• max głębokość cięcia 65 mm • 3.000 skok/min.
• ogumowana rękojeść • wydmuch wiórów

Wyrzynarka 520 W
+ walizka transportowa
+ brzeszczot do drewna
• max głębokość cięcia 70 mm • 3.000 skok/min. • wydmuch wiórów
• 3-stopniowy ruch wahadłowy • gumowana rękojeść

KS501

KS701PEK

Wyrzynarka 701 W
+ walizka transportowa • nakładka przeciw zarysowaniom
• odsysanie pyłu • max głębokość cięcia 130 mm • skok 26 mm
• zamknięta rękojeść • odchylenie o 45°  w P/L 
•  ruch wahadłowy • łagodny rozruch • 4-stopniowy ruch wahadłowy

Wyrzynarka 701 W
+ walizka transportowa • 4-stopniowy ruch wahadłowy
• max głębokość cięcia 130 mm • skok 26 mm • uchwyt T
• odchylenie o 45°  w P/L  •  ruch wahadłowy • łagodny rozruch

DW331K
DW333K

WYRZYNARKI

Wyrzynarka 720 W
+ walizka transportowa
 • max głębokość cięcia 110 mm • odciąg pyłu
• 3-stopniowy ruch wahadłowy • gumowana rękojeść

Wyrzynarka 720 W (uchwyt T)
+ walizka transportowa
• uchwyt „grzybkowy” • 110 mm
• prędkość skokowa 850-3000/min
• POWER LOCK

CJ110MVA WS

ELEKTRONARZĘDZIA
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Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

Zestaw szlifierek:
G23SR •  230/2000 W
• 6600 obr/min. • M14
+ G13SB3 •  125/1300 W • 11000 obr/min. 
+ 2 tarcze diamentowe segmentowe CARAT  125 mm  i  230 mm

DS18DBEL WP
wiertarko-wkrętarka 18 V • bezszczotkowa
+ 2 akumulatory 5 Ah+ ładowarka
+ walizka transportowa HITSYSTEM  • max 50 Nm 
+ G18DBVL W5 • szlifierka akumulatorowa 18 V • bezszczotkowa
• 125 mm • bez akumulatora 

Młot udarowy  930 W SDS-MAX
+ walizka transportowa + rękojeść boczna
• energia udaru 10,0 J • częstotliwość udarów 3000 ud/min. 

Młot wyburzeniowy, udarowy  1250 W SDS-MAX
+ walizka transportowa + rękojeść boczna
• energia udaru 26,0 J • częstotliwość udarów 1600 ud/min. 

Młot wyburzeniowy, udarowy  1340 W
+ walizka transportowa • uchwyt sześciokątny 30 mm
• energia udaru 42,0 J • częstotliwość udarów 1400 ud/min. 

Młot wyburzeniowy, udarowy  2000 W
+ wózek transportowy • uchwyt sześciokątny 28,5 mm • UVP
• energia udaru 70,0 J • częstotliwość udarów 1000 ud/min. 

G13SB3 G23SR
ZESTAW HITACHI

H41MB WS

H60MC WS H65SB2 WT

H90SG NA

Zestaw szlifierek:
+ G23SW2 NA • 230/2200 W
+ G13SR3 NA •  125/ 730 W

KG23SA W9

MŁOTY WYBURZENIOWE
MŁOTY UDAROWE

ELEKTRONARZĘDZIA

ZESTAWY
SZLIFIEREK
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Pilarka tarczowa, ręczna 1050 W
+ tarcza • 165 mm • max głębokość cięcia 57 mm
•  5500 obr/min. • odchylenie do 45°

Piła łańcuchowa elektryczna 2000 W
• prowadnica 300 mm • waga 5,3 kg

Piła łańcuchowa spalinowa
• prowadnica 350 mm • silnik 32,3cm³  • moc 1,26 KW/1,7 KM
• waga 3,8 kg • silnik pure fire

Pilarka tarczowa, ręczna 1050 W
+ tarcza • 190 mm • max głębokość cięcia 68 mm
•  5500 obr/min.• odchylenie do 45°

Pilarka tarczowa, ręczna 1350 W
+ tarcza • 184  x 16 mm • max głębokość cięcia 65 mm
•  5500 obr/min.• odchylenie do 48° • odciąg pyłu

Pilarka tarczowa, ręczna 1200 W
+ tarcza • 165 mm • max głębokość cięcia 55 mm
•  5500 obr/min.• odchylenie do 48° • odciąg pyłu

Klucz udarowy, akumulatorowy 18 V XR
maszyna bez akumulatora
• 1/2” kwadrat • 203 Nm • max M16 • 0-2300 obr/min.
• częstotliwość udarów 2700 ud/min. 

Klucz udarowy  18 V XR
+ 2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah
+ ładowarka wielonapięciowa
+ walizka transportowa • 1/2” kwadrat • 203 Nm • max M16
• 0-2300 obr/min. • częstotliwość udarów 0-2700 ud/min.

Klucz udarowy sieciowy 1/2”
• 370 W (odpowiednik 440 W silnika szczotkowego)
• 360 Nm • „Brushless motor” • regulacja obrotów • 4 biegi

Klucz udarowy akumulatorowy 18 V XR
+ walizka transportowa TSTAK + ładowarka wielonapięciowa XR
+ 2 akumulatory Li-Ion 5,0 Ah • 1/2” kwadrat • 950 Nm • max M20
• 0-400/1200/1900 obr/min. • częstotliwość udarów 0-2400 ud/min.

Klucz udarowy akumulatorowy 18 V
+ walizka transportowa HITSYSTEM + ładowarka
+ 2 akumulatory Li-Ion 5,0 Ah • uchwyt 1/2”• 480 Nm

Pilarka tarczowa 18 V XR  (body)
+ tarcza • 165 mm • max głębokość cięcia 55 mm
•  3700 obr/min.• odchylenie do 50° • odciąg pyłu

Pilarka tarczowa
XR FlexVolt 54 V + tarcza 
+ walizka transportowa TSTAK
+ ładowarka wielonapięciowa XR DCB118
+ 2 akumulatory Li-Ion XR FLEXVOLT 54 V 6 Ah• 190 mm
 •  max głębokość cięcia 67 mm •  5800 obr/min.• odchylenie do 57°
• odciąg pyłu

C6SS

CS30Y NA

CS33EB WE

C7SS DWE560 DWE550

DCF880N
DCF880M2

WR16SE NA
DCF899P2

WR18DSHL WP

DCS391N

DCS575T2

ELEKTRONARZĘDZIA
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PIŁY ŁAŃCUCHOWE
KLUCZE UDAROWE

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena



12

Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

Pilarka szablasta 1100 W
+ walizka transportowa • skok 29 mm
• liczba skoków 0-2800/min.  • 130 mm

Pilarka szablasta XR FlexVolt 54 V + walizka transportowa
+ 2 akumulatory Li-Ion 6,0 Ah XR • liczba skoków 0-3000/min.
• skok 28,6 mm • niski poziom wibracji •  oświetlenie LED • 130 mm

Pilarka szablasta 1010 W
+ walizka transportowa • skok 29 mm • POWER LOCK
• liczba skoków 0-2800/min. • 130 mm

Pilarka, ukośnica 1520 W
• 255 mm • głębokość cięcia 89/101 mm • 5000/min. 

Pilarka, ukośnica z prowadnicą 1050 W • 216 mm
• głębokość cięcia 65x312/75x262 mm • 5500/min. • waga 14,5 kg 
• laserowy wskaźnik • oświetlenie miejsca • pracy LED 

DWE305PK

DCS388 T2

CR13V2 WS

C10FCE2 UT
C8FSHE NA

Zakrętarka udarowa akumulatorowa
18 V XR • Bezszczotkowa G2 XR • 1/4” 
+ walizka transportowa TSTAK + ładowarka wielonapięciowa XR
+ 2 akumulatory Li-Ion 5,0 Ah • 0-1000/2800/3250 obr/min.
• częstotliwość udarów 0-2400 ud/min.  • 205 Nm

Zakrętarka udarowa akumulatorowa 18 V
+ walizka transportowa + ładowarka + hak + bit 
+ 2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah • uchwyt 1/4”  • 165 Nm
• „BRUSHLESS MOTOR” akumulator slajdowy

Opalarka 2000 W
+ walizka transportowa + 5 dysz
• płynna regulacja temp. 60-600° C
• wydmuch 300-500 l/min • zamknięta rękojeść

Mieszarka 1100 W
+ przedłużka w komplecie
• regulacja obrotów od 150 -360/min.
• mieszadło 120 mm • M 14 • łatwy start

Mieszarka 1500 W
+ przedłużka w komplecie
• regulacja obrotów od 150 -360 /min
• mieszadło 160 mm • M14• łatwy start

Strugarka 600 W
• szerokość 82 mm • głębokość 0-2,5 mm • 15000 obr/min.
• adapter do odsysania pyłu

Laser krzyżowy DEWALT 
+ statyw STANLEY 1-77-201 + walizka transportowa
• laser liniowy do wyznaczania pionu i poziomu • samoustalający
• 2 promienie • dokładność +/-0,3 mm/m • detktor wiązki
• możliwa współpraca z detektorem • zasilanie 3 baterie AA

DCF887P2
WH18DBEL TW KX2000K-XK

UM12VST NA UM16VST NA

DW680 - QS

DW088K

NARZĘDZIA:
ZASILANE SIECIOWO
AKUMULATOROWE
SPALINOWE
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było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena



13PRODUKTYTWÓJ GENERALNY DOSTAWCA

Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

Gwoździarka 18V XR
+ 2 akumulatory Li-Ion 5,0 Ah
+ ładowarka wielonapięciowa XR
+ kufer Tough System DS400 • 2-biegowa
• bezszczotkowa • do konstrukcji szkieletowych
• gwoździe 50- 90 mm • pochylenie 30-34 °

Odkurzacz / dmuchawa ogrodowa 2200 W
• 35 litrów • rozdrabniacz
• wydmuch 260 km/h

DCN692P2K

GW2200
Kosiarka elektryczna
•szerokość koszenia 40 cm
• pojemność kosza 43 l • regulowana wysokość koszenia

Strug elektryczny
•szerokość 82 mm • 17000 obr/min.
• głębokość strugania • 0-1,5 mm • 580W

Szlifierka kątowa 125 mm
+ tarcza segmentowa HITACHI
• 600W • 11 500 obr/min • M14

Szlifierka kątowa 230 mm
• 2000 W • 6 600 obr/min
• M14 • płynny start

Kosiarka spalinowa
SILNIK Briggs&Stratton 500 E• szerokość koszenia 46 cm
• pojemność kosza 70 l • regulowana wysokość koszenia

Myjka ciśnieniowa
• Max ciśnienie robocze 150 Bar
• przepływ 400 l/min • moc 2000 W
• wąż 10 m na zwijadle • dysza turbo
• dysza rotacyjna • automatyczny podajnik
środka pianotwórczego

ML40SR WA

P20ST UT

G13STA YL G23SRU WA

ML140 E LA

AW150 NA

Piła ALLIGATOR
brzeszczot do cegieł POROTHERM klasy 12
1700 W • długość ostrza 430 mm

Polerka samochodowa
+ regulowany uchwyt + wełna polerska
150 mm / 180 mm • 1250 W • 0-600/3500 obr/min. • M14

DWE397

DWP849X

ELEKTRONARZĘDZIA
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     Warto zacząć od tego, kiedy należy rozpocząć pracę z sekatorem w ogrodzie. Pod koniec zimy przycinamy drzewa owocowe 
oraz krzewy i późnym latem pnącza kwitnące. Zasadniczo w tym okresie nie powinniśmy przycinać roślin kwitnących wiosną,
z wyjątkiem tych, które nadmiernie się rozrosły lub potrzebują odmłodzenia. Drzewa owocowe przycinamy co roku, natomiast 
krzewy ozdobne zazwyczaj co kilka lat i w miarę potrzeby (np. gdy roślina jest uszkodzona lub zbyt rozrośnięta). W Polsce zabieg 
„prześwietlenia” ogrodu bądź sadu wykonywany jest zazwyczaj w drugiej połowie lutego i na początku marca, ważne jest aby 
przycinanie drzew i krzewów robić podczas suchych i w miarę ciepłych dni z dodatnią temperaturą powietrza. Przycinanie podczas 
mrozów może uszkodzić rośliny i opóźnić proces gojenia się ran po cięciu. Przejdźmy więc do prostej definicji, ale bardzo ważnej przy 
wyborze sekatora:

Jaki sekator  wybrać?

   Sekator to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi ogrodniczych i podstawowe narzędzie służące do cięcia pędów.
Każdy właściciel ogrodu powinien zaopatrzyć się w 2-3 rodzaje dobrych sekatorów, które umożliwią prawidłową pielęgnacje roślin 
w ogrodzie. W sprzedaży są różne sekatory, które mają różne przeznaczenie. Warto poznać rodzaje sekatorów i zdecydować, które 
z nich przydadzą się właśnie w naszym ogrodzie. 

Dobry sekator powinien być lekki.
Ma to szczególne znaczenie dla osób posia-
dających większy sad. Po kilku – kilkunastu 
godzinach pracy nawet niewielkie różnice 
w ciężarze narzędzi będą odczuwalne.
Aby sekator posłużył nam przez długie lata 
powinniśmy należycie o niego zadbać. 
Po każdym użyciu sekator trzeba dokładnie 
oczyścić i osuszyć. Raz na jakiś czas warto 
przemyć metalowe ostrze roztworem 
alkoholowym lub rozpuszczalnikiem.

   Sekatory krótkie (jednoręczne)
zwykle używa się ich do cięcia pędów lub 
innych części roślin o niewielkiej grubości 
(do 25mm). Są niewielkie, mają mały zasięg i 
można ich używać jedną ręką (drugą zazwy-
czaj przytrzymuje się pęd).

          Sekatory długie (dwuręczne)
z reguły służą do przycinania grubszych gałęzi 
(ok. 45mm). Mają wydłużone rączki z uchwy-
tami (opcjonalnie z regulacją długości 610-
950mm), dzięki czemu ich zasięg jest znacznie 
większy. Cięcie wykonujemy za pomocą obu 
rąk. Dodatkowo sekatory sprawdzają się przy 
cięciu nadmiernie zagęszczonych drzew i krzewów. 

Sekatory z wysięgnikiem
(gąsienicowe)

są wyposażone w regulowany wysięgnik, 
tzw. Żyrafę, bądź przygotowane do ich ob-
sadzenia. Ostrzem „sterujemy” za pomocą 
linki przebiegającej wzdłuż wysięgnika. Se-
katory pozwalają na cięcie gałęzi na wyso-
kich partiach drzewa bez potrzeby korzysta-
nia z drabiny.

Sekatory nożycowe
są wyposażone w dwa ostrza, przy czym 
jedno z nich jest wygięte, a drugie ma ha-
kowaty kształt. Oba ostrza zachodzą na 
siebie (nie stykając się – podobnie jak no-
życe). Sekator nożycowy służy do wykony-
wania precyzyjnych cięć niezdrewniałych 
lub żywych fragmentów roślin (młodych 
pędów jednorocznych, bylin, traw).

Sekatory kowadełkowe
są wyposażone w jedno ostrze, które pod-
czas cięcia jest dociskane do metalowej 
stalnicy. Taka technologia sprawia, że cięcie 
jest łatwiejsze (nie wymaga używania tyle 
siły – jak w przypadku sekatorów nożyco-
wych). Cięty pęd nie ześlizguje się z kowa-
dełka posiadającego ząbkowane krawędzie. 
Sekatory kowadełkowe są popularniejsze od 
nożycowych. Służą do efektywnego cięcia 
zdrewniałych i suchych części roślin. Używa-
nie ich w przypadku młodych gałęzi i pędów 
zielnych jest niewskazane – mogą powodo-
wać ich miażdżenie. W ogrodzie powinno się 
jednak używać obu typów sekatorów zarów-
no kowadełkowych jak i nożycowych, gdyż 
każde z nich ma inne zastosowanie.

  Ważnym kryterium, 
jakim powinniśmy się kierować przy 
zakupie sekatora jest ostrze, które powinno 
być naprawdę ostre (zapewni to dokład-
ne i gładkie cięcie) skorzystają na tym 
zarówno rośliny jak i my sami- ostrza 
dobrej jakości mniej kaleczą cięte miej-
sca. Dzięki temu rany po cięciu szybciej 
się goją i są mniej narażone na ryzyko 
infekcji. 

Należy zwrócić również uwagę na wygo-
dę jego użytkowania. Sekator powinien 
być lekki oraz powinien dobrze leżeć 
w dłoniach. Dobrze jest zatem przed 
zakupem spróbować go „na sucho”. 
Rączki sekatora powinny być ergono-
miczne, odpowiednio wyprofilowa-
ne i pokryte antypoślizgową powłoką. 
Należy skupić się też na wszystkich 
rozwiązaniach, które minimalizują opór 
podczas cięcia i pozwalają zredukować 
zmęczenie naszych ramion i poprawić 
komfort pracy.

Pod względem budowy mechanizmu tnącego:

Dzielimy je na kilka grup:
Pod względem zasięgu:

ARTYKUŁ

Jan Ogrodnik z IMETu radzi:
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KT-RG1027/8

YT-8844 YT-8843

YT-8833 KT-W1238 YT-8836

YT-8835 YT-8841YT-8838

YT-8839

YT-8832YT-8831 YT-8834

KT-W1066 YT-8815

YT-8816 YT-8817 YT-8791

YT-8850 YT-8876

YT-8805

YT-8811

YT-8800 YT-8809 YT-8801

YT-8837 YT-8807

YT-8842

YT-8840 YT-8840

YT-8808

YT-8790 YT-8749

YT-8845

YT-8701

KT-W1076

YT-8802

YT-8812

Indeks Producent Masa
[kg]

Cięcie do
[mm]

Dł. całkowita
[mm]

Ostrze
materiał

Cena netto
[szt.]

KT-RG1027/8 Bradas - 25 225 hartowane carbon 

YT-8844  Yato  0.177  15  180 stal 

YT-8843 Yato 0.183 14 180 stal nierdzewna

YT-8831 Yato 0.875 25 625 stal węglowa

YT-8832 Yato 1.083 25 635 stal cs1050

YT-8834 Yato 1.417 35 700 stal cs1050

YT-8833 Yato 1.208 35 700 stal cs1050

KT-W1238 Bradas 1,06 40 720 stal hartowana

YT-8836 Yato 1.708 44 770 stal cs1050

YT-8835 Yato 1.667 44 780 stal cs1050

YT-8838 Yato 1.500 35 630-960 stal+ptfe

YT-8839 Yato 1.666 32 630-960 stal+ptfe

YT-8841 Yato 2.125 32 690-930 stal

KT-W1066 Bradas 0.16 15 178 stal

YT-8815 Yato 0.146 15 180 stal

YT-8816 Yato 0.139 15 190 stal

YT-8817 Yato 0.139 15 190 stal

YT-8791 Yato 0.215 20 200 stal

YT-8850 Yato 0.200 15 200 stal nierdzewna

YT-8876 Yato 0.917 28 325 stal

YT-8812 Yato 0,225 15 185 stal cs1040

YT-8808 Yato 0.914 19 200 stal+ptfe

YT-8802 Yato 0.2600 19 200 stal+ptfe

YT-8701 Yato - 40 720 stal+ptfe

YT-8845 Yato 0.243 20 200 stal

KT-W1076 Bradas 0.230 200 stal

YT-8842 Yato 1.983 41 660 - 910 stal

YT-8840 Yato 1.916 38 640-885 stal

YT-8805 Yato 0.1900 13 180 stal

YT-8811 Yato 0.250 15 190 stal

YT-8790 Yato 0.225 20 200 stal

YT-8849 Yato 0.278 15 200 stal

YT-8800 Yato 0.190 15 205 stal

YT-8809 Yato 0.278 19 210 stal+ptfe

YT-8801 Yato 0.230 25 220 stal+ptfe

YT-8837 Yato 1,300 35 700 stal+ptfe

YT-8807 Yato 0.194 19 200 stal+ptfe

SEKATORY

super cena
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

   Nawadnianie pełni niezwykle  ważną rolę w zaopatrzeniu drzewek ozdobnych, warzyw, owoców i roślin w wodę. Na rynku jest dostępnych 
kilka typów  nawodnień, ale najefektywniejsze i najpopularniejsze są linie kroplujące. Stanowią świetne rozwiązanie w nawodnieniu 
przydomowych ogrodów.

Nawadniane to polega na powolnym i równomiernym kropelkowaniu do gleby poprzez kroplowniki wody z przewodów (z linii kroplującej). 
System automatycznego nawadniania kroplowego znajduje swoje zastosowanie jako narzędzie do precyzyjnego podlewania strefy 
korzeniowej roślin w stałych, małych dawkach wody. Linie kroplujące to elastyczne przewody z filtrem UV z wtopionymi w procesie
produkcji emiterami. Emitery linii mogą być przykryte warstwą kory w celu redukcji transpiracji (parowania) i z powodów czysto estetycznych. 
System kroplowy nadaje się wszędzie tam, gdzie roślinność jest wrażliwa na polewanie od góry.

Linie dzielimy ze względu na częstotliwość zamontowanych emiterów (otworów) 33,40,50 lub 60cm, wydatek z emitera (od 1,5 l/h
i 2,5 l/h) oraz średnicę (ø16 - ø20). Jednak najczęściej stosowaną średnicą jest ø16. Odpowiednie ciśnienie do działania systemu 
nawadniania w ogrodzie przydomowym to 1-2 bar. Przy zastosowaniu samej linii kroplującej bądź mikrozraszaczy konieczne jest zasto-
sowanie reduktora ciśnienia, który montujemy tuż za filtrem liniowym wody (mesh).

Podstawy montażu instalacji
Standardowym połączeniem jest łączenie linii 
kropelkowej z rurą LDPE (rura zasilająca), HDPE 
(typowa rura wodociągowa PE) lub połączenie 
bezpośrednio z wężem ogrodowym przy pomocy 
szybkozłączki bezpośrednio do zaworu ogrodo-
wego (czerpalnego). Przewody te są zazwyczaj 
podwieszane, leżą na powierzchni ziemi lub 
pod nią. Linie kroplujące łączymy za pomocą 
złączek wciskanych. Są one także wykorzy-
stywane do wszelkich innych połączeń linii (np. 
przy bocznych odgałęzieniach). Układanie linii 
kroplujących nie sprawia większych trudności.    
Należy je wciskać płynnym ruchem nadgarstków 
w górę i w dół aż do całkowitego wejścia 
złączki w rurę. Dla pewności szczelności połączenia 
możemy zastosować specjalną opaskę zaciskową. 

Oto kilka najistotniejszych argumentów przemawiających
za nawodnieniem kropelkowym:

•  Uzyskiwanie podwyższonych plonów o wysokiej jakości handlowej

•  Utrzymanie ogrodu w dobrej kondycji

•  Racjonalne wykorzystywanie zasobów wody

•  Zapobieganie chorobom  grzybowym

•  Redukcja erozji gleby

•  Możliwość stosowania niezależnie od warunków pogodowych

•  Możliwość wykonywania równolegle innych prac

•  Szansa całkowitej automatyzacji procesu

•  Możliwość wykorzystania wód zdegradowanych np. pochodzących z drenażu

•  Przystępna cena i dobra dostępność

•  Wytrzymałość na warunki atmosferyczne i co za tym idzie wielosezonowość

•  Prosty i szybki montaż 

SPOSOBY NAWADNIANIA
jaki sposób nawadniania wybrać ?Jan Ogrodnik z IMETu radzi:

ARTYKUŁ
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
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jaki sposób nawadniania wybrać ?Jan Ogrodnik z IMETu radzi:                                                                                                                                                                                          
System nawadniania można stworzyć również przy pomocy:    
Zraszaczy
Stosujemy je do podlewania powierzchni trawiastych, aby zachować trawnik w jak najlepszej kondycji, stosujemy zraszacze wynurzalne, które nie prze-
szkadzają w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych. Podczas podlewania trzpień zraszacza wynurza się na określoną wysokość (od 5cm-30cm) nad 
powierzchnię trawnika, a po zakończonej pracy chowa się z powrotem w zakopanej w gruncie obudowie z tworzywa sztucznego. Zraszacze te dzielimy 
na:  zraszacze statyczne (możliwość podlewania w prostokącie, zasięg od 3-9m), zraszacze rotacyjne (turbinowe zasięg od 6-25m). Minimalne ciśnienie 
robocze to 2,5 bar.
Podstawowymi cechami są: regulacja zasięgu promienia, regulacja przepływu, wymiana dysz w zraszaczach statycznych.

Mikrozraszaczy
Mikrozraszanie (delikatne zraszanie) znajduje swoje zastosowanie w systemach nawadniania niedużych obszarów zieleni, w tym rabat, skalniaków, donic. 
Ze względu na małą wagę elementów istnieje możliwość zamontowania mikrozraszaczy nie tylko w pozycji stojącej na szpilce, ale także w pozycji odwrotnej- 
jako system nawadniania podwieszany w tunelach foliowych oraz szklarniach. Ciśnienie robocze tych zraszaczy wynosi 1-3,5 bar.

Podstawowymi cechami są: niski zakres ciśnienia roboczego, małe wymagania wodne, konieczność stosowania filtrów, szybki montaż nie wymagający 
narzędzi oraz kompaktowość.

Kroplowników (emiterów) indywidualnych
System nawadniania kroplownikami indywidualnymi stosowany jest do nawadniania roślin o nieregularnym rozstawie na rabatach, do nawadniania roślin 
w szklarniach i tunelach foliowych oraz do systemów nawadniania donic. Odpowiednio dobrany kroplownik wkłuwamy w LDPE lub PE po uprzednim wy-
konaniu otworu o średnicy nie większej niż 3mm. Do kroplownika zależnie od potrzeb mocujemy pojedynczy wężyk, dwójnik, czwórnik lub pozostawiamy 
emiter bez elastycznego przewodu. Wężyki zakończone kroplospływami możemy umieścić w strefie korzeniowej rośliny, aby nawadnianie stało się jak 
najbardziej precyzyjne i efektywne. W przypadku, gdy rośliny mają większe wymagania wodne niż 8 l/h można zastosować do nawadniania jednej rośliny 
kilka kroplowników. Istnieje także możliwość zasilenia z jednego emitera dwóch roślin przy użyciu podwójnego wężyka. Przy tego typu nawodnieniu ważne 
jest aby przy ciągu powyżej 80mb zastosować kroplowniki z kompensacją ciśnienia, w celu równomiernego zraszania (pod stałym ciśnieniem). 
Podstawową cechą kroplowników jest: precyzyjne podawanie wody do strefy korzeniowej rośliny, możliwość ich indywidualnego rozstawu.

Studzienki rozdzielcze i odwadniające
Studzienki stosuje się w celu zabezpieczenia umieszczanych w nich zaworów elektromagnetycznych lub kulowych (w zależności od rodzaju sterowania) 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Montujemy je w dostępnych miejscach, umożliwiających prowadzenie prac związanych z ustawianiem zaworów 
oraz ich odwadnianiem na okres zimowy. Sposób montażu zaworów w studzienkach powinien umożliwiać grawitacyjny odpływ wody . W celu ochrony 
przed zamuleniem studzienki w trakcie opadów deszczu wykonujemy podsypkę żwirową o grubości ok. 15 cm. W pewnych sytuacjach możemy uniknąć 
stosowania studzienek rozdzielczych, np. w przypadku, kiedy istnieje możliwość montażu zaworów w piwnicy, garażu lub budynku gospodarczym (często w 
pomieszczeniu, gdzie znajduje się hydrofor). Studzienki spustowe stosujemy w celu odwodnienia instalacji na okres zimowy. 

Automatyka nawadniania
Aby całkowicie zautomatyzować system nawadniania należy dobrać odpowiednie elektrozawory, sterowniki nawadniania oraz czujniki pogodowe. Użycie 
wszystkich trzech elementów zapewnia użytkownikowi pełen komfort korzystania z systemu. Bardzo ważne przy instalowaniu sterownika jest poprawny 
wybór miejsca montażu. Należy pamiętać, że jeżeli sterownik przeznaczony jest do instalacji wewnątrz budynku to zainstalowanie go na zewnątrz bez 
skrzynki hermetycznej może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Płukanie instalacji
Jest to bardzo ważna czynność, którą musimy wykonać w celu poprawnego działania systemu. Przeprowadzamy ją zawsze przed montażem elementów, 
które mogą ulec zapchaniu przez zanieczyszczenia i odpady powstałe w trakcie montażu instalacji (piasek w rurach, skrawki polietylenu po wierceniu otwo-
rów pod obejmy itp.). Szczególnie istotne jest, aby płukanie przeprowadzić przed założeniem okularów na końcówki linii kroplujących.

Test poprawności działania systemu
Test sprawdzający wykonujemy po całkowitym zakończeniu montażu instalacji, ale przed zasypaniem rur. Obsypujemy tylko zraszacze i studzienki w celu 
ich unieruchomienia. Następnie otwieramy ze sterownika kolejno wszystkie sekcje, aby sprawdzić, czy nie występują przecieki. Jeśli instalacja jest szczelna 
możemy przystąpić do zasypywania rur. Do tego celu używamy ziemi wydobytej z wykopów oraz darni (jeśli była zdejmowana). Ostatnią czynnością pozo-
stającą do wykonania jest ustawienie sektorów i zasięgów działania zraszaczy. Następnie należy zaprogramować sterownik czasowy.

Eksploatacja systemu nawadniającego
Odwodnienie i zabezpieczenie instalacji na okres zimowy. W przypadku odwadniania w sposób grawitacyjny należy otworzyć zawory kulowe zlokalizowane 
w studzienkach spustowych. Po zakończeniu odwadniania zawory te należy zostawić w pozycji półotwartej. Jeśli nie przewidziano studzienek odwadniają-
cych, instalację należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza za pomocą kompresora. 
Konieczność corocznej wymiany baterii przed nowym sezonem.  Sterownik należy odłączyć od zasilania 220-230V. 
Okresowe czyszczenie filtra siatkowego i dyskowego (jeśli występuje w instalacji). 
Bardzo przydatny może być szkic instalacji wraz z informacją na jakiej głębokości ułożony jest rurociąg. Takie informacje mogą zapobiec zniszczeniu instalacji 
podczas wykonywania w przyszłości innych prac montażowych na działce.

ARTYKUŁ
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

DSA-8415 • 1.0 BAR GW3/4” x  GZ3/4
DSA-8425 • 1.7 BAR GW 3/4” x GZ 3/4
DSA-8445 • 2.07 BAR  GW 3/4” x GZ 3/4”
DSA-8445 • 3.1 BAR GW3/4” x GZ3/4

DSA-8415
1.0 BAR GW3/4” x  GZ3/4
DSA-8425
1.7 BAR GW 3/4” x GZ 3/4
DSA-8445
2.07 BAR  GW 3/4” x GZ 3/4”
DSA-8445
3.1 BAR GW3/4” x GZ3/4

WL-2222 • 1” x 3/4”
z dwoma zaworami

DSA-9243
  2 x GZ 3/4”

DSWA05-3416L
GW 3/4” x wtyk wąż 16mm

DSWA05-3416L
DS łącznik GW 3/4” 
x wtyk wąż 16mm

DS3020
na wąż 16mm 

DSWA09-16L
wtyk 16mm

DSWA09-16L
wtyk 16mm

WL-2199 •  3/4 x 1” 

DSWZ08-1616L
2x wtyk na wąż 16 mm

DSWA02-16L
3/4 x 1”  wtyk
na wąż 16mm

DSWA03-16L
wtyk na wąż 16mm

DSA-9213
•2 x wtyk na wąż 16

WL-2120 • 1/2” 

WL-2140 • 1/2” 

DS REDUKTOR CIŚNIENIA

DS REDUKTOR CIŚNIENIA

ROZDZIELACZ TYPU Y

PRZYŁĄCZE KRANU

ZAWÓR

WĄŻ KROPLUJĄCY 16 x 1,1 mm

DS KOLANKO

DS TRÓJNIK

DS FILTR LINIOWY  

ADAPTER

ADAPTER

DS KOREK OKULAR

KOREK / ZAŚLEPKA

KOREK / ZAŚLEPKA

DS FILTR LINIOWY

SZYBKOZŁĄCZKA

SZYBKOZŁĄCZKA ZE STOPEM

Indeks Rozstaw otworów [cm]/ wydajność [l/h]
/ długość [mb]

DS3315200 33 / 1.5 / 200
DS3325100 33 / 2.5 / 100
DS3325200 33 / 2.5 / 200
DS332550 33 / 2.5 / 50

DS4015200 40 / 1.5 / 200
DS4025100 40 / 2.5 / 100
DS4025200 40 / 2.5 / 200
DS5015100 50 / 1.5 / 100
DS5015200 50 / 1.5 / 200
DS5025100 50 / 2.5 / 100
DS5025200 50 / 2.5 / 200
DS6015200 60 / 1.5 / 200
DS6025100 60 / 2.5 / 100

PRZYKŁADOWE SCHEMATY LINII NAWADNIAJĄCYCH

ARTYKUŁ
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DSWA05-3416L
GW 3/4” x wtyk wąż 16mm

DSWA05-3420L
GW 3/4” x wtyk wąż 20mm

DSWA05-3420L
GW 3/4” x wtyk wąż 20mm

WL-EN8T
SUPER SPRAY

CH-2302/90
na statywie • mosiężny

DSA-4834
GZ 3/4” x wtyk GZ 3/4”

DSWA05-3416L
GW 3/4” x wtyk wąż 16mm

DSWA01-16L
DS łącznik GW 3/4” 
x wtyk wąż 16mm

DS ŁĄCZNIK

GL-5807 •  3/4 x 1” 

GL-5807 •  3/4 x 1” 

DSWA02-16L
3/4 x 1”  wtyk
na wąż 16mm

DSWA03-16L
wtyk na wąż 16mm

DSF-034L
mesh 120
GW 3/4” / GZ 3/4

DSA-9325 •  1.7 BAR 2 xGZ 1” typ Y filtr

WL-3120 • WL-3130

DSA-8415 1.0 BAR GW3/4” x  GZ3/4
DSA-8425 1.7 BAR GW 3/4” x GZ 3/4
DSA-8445 2.07 BAR  GW 3/4” x GZ 3/4”
DSA-8445 3.1 BAR GW3/4” x GZ3/4

DSA-8205 • GW 3/4” / GZ 3/4

WL-2130 • 3/4” 

WL-2120 • 1/2” 

WL-2140 • 1/2” 

PRZYŁĄCZE KRANU

PRZYŁĄCZE KRANU

DS KOLANKO

DS TRÓJNIK

ADAPTER

ADAPTER

ADAPTER

ZRASZACZ PISTOLETOWY

ZRASZACZ PULSACYJNY

ZAWÓR OGRODOWY

ADAPTER

DS FILTR LINIOWY

REDUKTOR CIŚNIENIA Z FILTREM

ZEGAR PRZEPŁYWU WODY 
STEROWNIK NAWADNIANIA

DS REDUKTOR CIŚNIENIA

DS ZAWÓR ZWROTNY NYPLOWY

SZYBKOZŁĄCZKA

SZYBKOZŁĄCZKA

SZYBKOZŁĄCZKA ZE STOPEM

DSWA09-16L
wtyk 16mm

DSA-3913
na wąż 16 mm

Czego możesz potrzebować?
Pytaj swojego opiekuna.

DSA-3116GP
na wąż 16 mm

DSE-0301
z zaworem

DSWA09-16L
wtyk 16mm

KOREK / ZAŚLEPKA

OPASKA ZACISKOWA

SZPILKA Z UCHWYTEM

EMITER REGULOWANY

KOREK / ZAŚLEPKA

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW
Z DZIAŁU OGRÓD
ZNAJDZESZ
NA STRONACH
str. 24-28

LE7208
str. 26

PRZYKŁADOWE SCHEMATY LINII NAWADNIAJĄCYCH

ARTYKUŁ

WL-EN8T
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

Najczęstsze błędy przy projektowaniu i wykonywaniu instalacji
nawadniającej i sposoby jak ich uniknąć.
a) odpowiednia filtracja wody
BŁĄD: Brak filtracji lub nieodpowiednia filtracja wody
Z uwagi na bardzo małe przekroje emiterów jakość podawanej na instalację wody jest niezwykle ważna dla prawidłowego działania systemu. Woda za-
brudzona pogorsza równomierność wypływu wody na skutek blokowania emiterów- częściowego lub całkowitego. Do oczyszczania wody stosuje się np. 
filtry siatkowe.
W przypadku zanieczyszczenia związkami żelaza należy zaopatrzyć instalację w filtr piaskowo-żwirowy bądź filtr piaskowy. Stosuje się go zazwyczaj przy 
wielohektarowych uprawach polowych, gdzie woda pobierana jest z ujęcia własnego lub otwartych zbiorników wodnych. 
W przypadku wody dobrej jakości można zastosować filtr dyskowy bądź filtr siatkowy. Stosuje się je zazwyczaj w instalacjach na mniejszej powierzchni, 
prywatnych lub publicznych. Są to filtry odpowiednie do oczyszczania wody z pyłów i drobnych zanieczyszczeń np. gdy woda pobierana jest z miejskiej sieci 
wodociągowej lub prywatnej studni. 

b) jaki powinien być rozstaw emiterów linii kroplującej?
BŁĄD: Nieprawidłowy rozstaw emiterów do rodzaju upraw i rodzaju gleby
W doborze rozstawu emiterów linii kroplującej należy brać pod uwagę:
- strukturę gleby, jej przepuszczalność i możliwości chłonne- im bardziej gleba jest piaszczysta i przepuszczalna tym częściej powinny być umiejscowione 
emitery i o możliwie największym litrażu. Zapewni to odpowiednią wilgotność gleby. W przypadku gleby gliniastej proponujemy rozstaw kroplowników 
rzadszy i o mniejszym przepływie, aby uniknąć wody stojącej, w których mogą rozwijać się patogeny i grzyby.
- należy pamiętać iż należy podlewać strefę korzeniową roślin wieloletnich, a nie roślinę punktowo- oznacza to tyle, że jeżeli np. rozstaw roślin wynosi ok. 
60 cm, to nie polecamy używania przewodu kroplującego z emiterem co 60 cm, ale częstszym. Roślina podlewana punktowo traci na swojej stabilności, a 
jej system korzeniowy jest zbyt zwarty. W przypadku przesunięcia przewodu z emiterem co 60 cm, może się także okazać, że nie trafi on akurat pod roślinkę 
i pozostawi ją niepodlaną. Należy także brać pod uwagę, iż częstszy emiter oznacza krótszy czas podlewania.

c) czy można linię kroplującą połączyć na sekcji ze zraszaczami?
BŁĄD: Linia kroplująca połączona na sekcji ze zraszaczami
System nawadniania kroplowego powinien być rozdzielny z systemem nawadniania trawnika za pomocą zraszaczy. Powierzchnie trawiaste i nasadzenia z 
krzewów lub roślin zielnych wymagają innej częstotliwości podlewania oraz innej dawki wody.

d) reduktor ciśnienia linii kroplującej
BŁĄD: Zbyt wysokie ciśnienie dla prawidłowego działania linii kroplującej
Przy projektowaniu nawadniania kroplowego należy pamiętać o tym, iż jest to system niskociśnieniowy. Standardowe ciśnienie z ujęcia miejskiej sieci wodo-
ciągowej jest zazwyczaj za wysokie, aby linia prawidłowo działała. Podawanie wody na instalację pod właściwym dla linii ciśnieniem przedłuża jej żywot-
ność, zapobiega odkształceniom, uszkodzeniom emiterów, redukuje ryzyko pęknięcia przewodu. Aby zadbać o odpowiednie ciśnienie należy w przypadku, 
gdy jest ono za wysokie zastosować reduktor ciśnienia.

e) jaki powinien być rozstaw linii kroplującej?
jak rozkładać linię kroplującą?
BŁĄD: Linia rozłożona w równoległych pasach za daleko od siebie
Prawidłowy rozstaw linii kroplującej w pasach równoległych wynosi, przy zwar-
tych rabatach, rabatach z roślinami okrywowymi, rabatach kwietnych, od 30 do 
50 cm. Przy planowaniu linii kroplującej wzdłuż żywopłotu można zastosować 
pasy dwustronne (po obu stronach krzewu) lub pojedyncze oplatane pomiędzy 
roślinami „wężykiem”.

f) czy można zakopać linię kroplującą pod ziemią? 
BŁĄD: Przysypywanie ziemią linii kroplującej naziemnej
Nie należy przysypywać ziemią linii kroplującej naziemnej z uwagi na nieprzysto-
sowane do warunków podziemnych emitery. Linia naziemna może być zama-
skowana za pomocą kory. Należy pamiętać, że wszelka roślinność swoimi korze-
niami będzie dążyć do najwilgotniejszych miejsc w glebie- a więc będzie sięgać 
wprost do emiterów powodując ich trwałe zatory.

g) co ile wbić szpilkę do linii kroplującej?
BŁĄD: Brak szpilek mocujących do linii kroplującej lub zbyt rzadko wbijane szpilki
Szpilki do linii kroplującej przytwierdzają przewód sztywno do podłoża zapobie-
gając jego przemieszczeniom. Szpilki powinny być umiejscowione co 50 cm, aby 
linie pozostały w pożądanym ułożeniu.

jaki sposób nawadniania wybrać ?Jan Ogrodnik z IMETu radzi:

ARTYKUŁ
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

• Szpadel do przekopywania grządek, kopania dołów, przenoszenia ziemi, powinien być wykonany z solidnej blachy i mieć wygodnie ukształtowany
 uchwyt. Wysokiej klasy modele mają amortyzatory, zapobiegające odbiciu przy uderzenie w twardy element, np. kamień.
• Grabie o ostrych zębach do wygrabiania martwych pędów i kłączy z trawnika, grabienia powierzchni przekopanej gleby w celu usunięcia kamieni, korzeni,
 patyków oraz jej wyrównania. Szerokość „grzebienia” grabi to średnio 18-41 cm.
• Grabie wachlarzowe z tworzywa sztucznego lub aluminium do grabienia liści, ściętej trawy i innych lekkich odpadów ogrodowych. Szerokość takich grabi 
 to zwykle 27-50 cm. W niektórych modelach można ją regulować.
• Widły do kopania do przekopywania gleby bez odwracania skiby, wzruszania gleby podczas odchwaszczania, do rozluźniania twardego podłoża (przez 
 pionowe wbijanie zębów i lekkie poruszanie na boki) co prowadzi do lepszego napowietrzenia podłoża, do przerzucania kompostu, skoszonej trawy, stert 
 chwastów czy liści. Szczególnie polecany do zabiegów wykonywanych na powierzchniach porośniętych roślinami.
• Łopatka, pazurki, motyczka (czasami pazurki i motyczka połączone są w jedno narzędzie) do prac na grządkach: wzruszania gleby, odchwaszczania, 
 sadzenia niewielkich roślin i cebul.
• Wąska łopatka (wycinak) do usuwania chwastów (zwłaszcza tych z korzeniem palowym).
• Sekator nożycowy do usuwania pędów zielonych i zdrewniałych o średnicy do 25 mm; ewentualnie sekator kowadełkowy do grubszych pędów zdrewniałych.
• Sekator o przedłużonych rękojeściach czyli oburęczny (nożycowy lub kowadełkowy) do cięcia grubszych i twardych pędów o średnicy do 45 mm.
• Piła ogrodowa „lisi ogon” do usuwania drobniejszych gałęzi lub piła kabłąkowa do usuwania grubszych gałęzi i cięcia drewna.
• Konewka pojemności 7,5-12,5 l do podlewania rabat, roślin w donicach, skrzynkach i pojemnikach oraz pojedynczych egzemplarzy posadzonych w gruncie.
• Nożyce do trawy (ręczne lub akumulatorowe) do docinania brzegów trawnika przy chodniku, murze, rabatach.
• Kosiarka – do małego trawnika wystarczy bębnowa o napędzie ręcznym. Na większym (do 500 m²) sprawdzi się elektryczna, a powyżej 500 m²
 lepiej zaopatrzyć się w spalinową.
• Wąż ogrodowy z zestawem zraszaczy – zależnie od wielkości, kształtu i rodzaju powierzchni podlewanych mogą być wahadłowe, dookolne,
 sektorowe oraz końcówki ręczne.
• Wiadro lub pojemnik (metalowe lub z tworzywa sztucznego) do gromadzenia i przenoszenia odpadów ogrodowych oraz wody.
• Taczki do przewożenia odpadów ogrodowych i ziemi, a także narzędzi i różnych urządzeń.
• Rękawice ogrodowe. Warto mieć kilka par: na przykład cieńsze wzmocnione warstwą lateksu do prac wymagających większej precyzji,
 czyli pielęgnacji roślin kwitnących czy sadzenia, grubsze wzmocnione PCW oraz solidne skórzane chroniące przed urazami.
• Myjki

NIEZBĘDNIK
ogrodnika

artykuły dostępne na platformie zakupowej B2B.phuimet.pl

KT-YG565A ML140 E LA5871 REXG 2032PS303 S1025319 5320 YT-8831

NIEZBĘDNIK OGRODNIKA.Jan Ogrodnik z IMETu radzi:

ARTYKUŁ
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

RĘKAWICE BRUKARSKIE

RĘKAWICE
DO PRAC
OGRODOWYCH 
RFLOWER

RĘKAWICE
ROBOCZE
GUMOWE
RTELA

RĘKAWICE
ROBOCZE
GUMOWE
RTELA

Indeks Rozmiar Opakowanie Cena netto
[para]

5875 10,5 12 par
5871 10,5 12 par

Indeks Rozmiar Opakowanie Cena netto
[para]

RFLOWER M M 24 pary
RFLOWER S S 24 pary

Indeks Rozmiar Opakowanie Cena netto
[para]

2496 7 12 par
2498 8 12 par
2499 9 12 par
2537 10 12 par
2578 11 12 par

Indeks Rozmiar Opakowanie Cena netto
[para]

1003/7 7 12 par
1003/8 8 12 par
1003/9 9 12 par

1003/10 10 12 par
1003/11 11 12 par

5875 RECOREX 5871 REXG

OCHRONA RĄK

OCHRONA NÓG

WĘŻE OGRODOWE
KALOSZE

Model Rozmiar Opakowanie Cena netto
[para]

032 36 ÷ 42 7 par
034 42 ÷ 48 5 par
007 37 ÷ 41 -
010 42 ÷ 46 -

032 DAMSKIE EVA

007 DAMSKIE PVC

034 MĘSKIE EVA

010 MĘSKIE PVC, DŁUGIE

WĄŻ OGRODOWY 
SPRINT

WĄŻ OGRODOWY 
CARAT

WĄŻ OGRODOWY 
GOLD LINE

WĄŻ OGRODOWY 
REFLEX

Indeks Średnica
[cal]

Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

WFS1/220 1/2" 20
WFS1/230 1/2" 30
WFS1/250 1/2" 50
WFS5/820 5/8" 20
WFS5/830 5/8" 30
WFS5/850 5/8" 50
WFS3/420 3/4" 20
WFS3/430 3/4" 30
WFS3/450 3/4" 50

Indeks Średnica
[cal]

Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

WFC/220 1/2"  20
WFC/230 1/2" 30
WFC/250 1/2" 50

WFC5/830 5/8" 30
WFC5/850 5/8" 50
WFC3/425 3/4" 25
WFC3/450 3/4" 50

WFC125 1" 25
WFC150 1" 50

Indeks Średnica
[cal]

Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

WGL120 1" 20
WGL130 1" 30
WGL150 1" 50

Indeks Średnica
[cal]

Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

WFR1/220 1/2" 20
WFR1/230 1/2" 30
WFR1/250 1/2" 50
WFR3/425 3/4" 25
WFR3/450 3/4" 50

WĄŻ OGRODOWY 
WHITE LINE

Indeks Średnica
[cal]

Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

WL1/220 1/2" 20
WL1/230 1/2" 30
WL1/250 1/2" 50
WL3/420 3/4" 20
WL3/430 3/4" 30
WL3/450 3/4" 50

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

AKCESORIA DO WĘŻY

KOMPLET ZRASZAJĄCY

ZESTAW
OGRODOWY
ROZCIĄGLIWY
TRICK HOSE

WĄŻ OGRODOWY 
SUNFLEX

WĄŻ PŁASKI
AGROFLAT
BLUE

Indeks Średnica
[cal]

Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

RM1/2 (20M) 1/2" 20
RM1/2 (30M) 1/2” 30
RM3/4 (20M) 3/4” 20

RM3/4 (30M) (1) 3/4” 30

Indeks Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

WTH515BL 5 ÷ 15 
WTH722B 7,5 ÷ 22

Indeks Średnica
[cal]

Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

WMS1/220 1/2" 20
WMS1/230 1/2" 30
WMS1/250 1/2" 50
WMS3/420 3/4" 20
WMS3/430 3/4" 30
WMS3/450 3/4" 50

WMS120 1" 20
WMS130 1" 30
WMS150 1" 50

Indeks Średnica
[cal]

Długość
[mb]

Cena netto
[szt.]

G70006* 1" 20
WAF2B100050 1” 50

G70007* 1” 50
G70008* 1” 100

WAF2B100100 1” 100
G70016* 2" 20
G70015* 2” 50

WAF2B200050 2” 50
G70010* 2” 100

WAF2B200100 2” 100
WAF2B300050 3" 50
WAF2B300100 3” 100

* produkt nie podlega reklamacji ani zwrotowi

STOJAK DO WĘŻA

WÓZEK DO WĘŻA
Indeks Opis Kolor Cena netto

[szt.]

GL3701 1/2" - 45mb
GL3501 1/2" - 60mb
LE3101 1/2" - 60mb

A I YT-99852 1/2" - 50mb
AG210 1/2" - 50mb
AG212 1/2" - 60mb
AG310 1/2" - 80mb

AG3318 3/4" - 80mb
AG3317 3/4" - 90mb

GL3601 LE3201

LE3101 AG210

GL3501

YT-99852

Indeks Opis Kolor Cena netto
[szt.]

GL3601 1/2" - 60 mb
LE3201 1/2" - 60 mb

Indeks Opis Kolor Cena netto
[szt.]

ECO-PWB3033 na kran 1"
WL-3033 na kran 1"

Indeks Opis Kolor Cena netto
[szt.]

AG130 1/2” 50 mb / ruchomy
AG131 1/2” 50 mb / przenośny

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

WL-2210 white line

ROZDZIELACZ Z 4 NIEZALEŻNYMI
REGULOWANYMI ZAWORAMI
Z REDUKCJĄ NA 3/4”

BĘBEN
ŚCIENNY

ROZDZIELACZ TYPU „Y” DO ŁĄCZENIA
3 SZYBKOZŁĄCZEK

WL-2210

AG131

ECO-PWB3033 WL-3033

AG130

Indeks Rozmiar
[cal] Kolor Cena netto

[szt.]

WL-2222  1" GW x 3/4" GW
GL5002 3/4" GW

Indeks Cena netto
[szt.]

89348

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

ECO-WF114 ocynk
ECO-WF115 tworzywo

ROZDZIELACZ TYPU „Y”
Z DWOMA ZAWORKAMI

PROWADNICA
WĘŻA
OGRODOWEGO

WIESZAK
NA WĄŻ
OGRODOWY

ECO-WF114

ECO-WF115GL5002

WL-2222

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

REPARATORY, SZYBKOZŁĄCZKI I PRZYŁĄCZA

Indeks Opis Kolor Cena netto
[szt.]

CH-KT4111Z 1/2"
CH-KT4113Z 3/4"

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

RS2146 1/2" ze stopem
RS2156 3/4" ze stopem

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

WL-2126 1/2"
WL-2136 3/4"

SZYBKOZŁĄCZKA
CYNK-CHROM

SZYBKOZŁĄCZKA
RAINSTAR

SZYBKOZŁĄCZKA
WHITE LINE
TPR

CH-KT 4111Z

Indeks  Na wąż Kolor Cena netto
[szt.]

GL5808 1/2"
GL5818 3/4"
WL-2112 1"

WL-2100 1/2" 
WL-2110 3/4"

ECO-PWB2112 1"
CH-KT4035Z 1/2"
CH-KT4036Z 3/4"

Indeks Opis Kolor Cena netto
[szt.]

GL5708 1/2" x 3/4"
ECO-PWB2111 1" x 3/4"

WL-2101 1/2" x 3/4"
WL-2111 1" x  3/4"

Indeks Opis Kolor Cena netto
[szt.]

GL5809P 1/2"
GL5819P 3/4" 
WL-2120 1/2"
WL-2130 3/4" 
GL5810P 1/2" ze stopem
GL5820P 3/4" ze stopem
WL-2140 1/2" ze stopem
WL-2150 3/4" ze stopem

CH-KT4036Z

ECO-PWB2111

GL5808
GL5708

WL-2120GL5809P 

REPARATOR
DO WĘŻA

REPARATOR
REDUKCYJNY

SZYBKOZŁĄCZKA

Indeks Cena netto
[szt.]

ECO-PWB2231  

ZŁĄCZE DO ŁĄCZENIA DWÓCH
SZYBKOZŁĄCZEK

PRZYŁĄCZE KRANU Z ZAWOREM NYPEL DO SZYBKOZŁĄCZKI

PRZYŁĄCZE KRANU 
Indeks Opis Kolor Cena netto

[szt.]

GL5812 1/2" x 3/4"
LE5812 1/2" x 3/4"

LE-2198 1/2" x 3/4"
WL-2198 1/2" x 3/4"
GL5807 3/4" x 1"

WL-2199 3/4" x 1"
CH-KT4018Z 3/4" x 1"
CH-KT4012Z 3/4"
CH-KT4019Z 1"

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

WL-2232 3/4" GW / 3/4" GZ  

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

ECO-PWB2186 1/2"
ECO-PWB2185 3/4"

GL5812 LE5812 CH-KT4018Z
CHROM

CH-KT4019Z
CHROM

WL-2198

NARZĘDZIA OGRODOWE
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KOMPLETY ZRASZAJĄCE, AKCESORIA

Indeks Opis Kolor Cena netto
[szt.]

WL-5500-12 na wąż 1/2”
LE5814 na wąż 1/2”

YT-99820 na wąż 1/2”
YT-99821 na wąż 3/4”

WL-5500-34 na wąż 3/4”LE5814
SERIA LIME

WL-5500-12, WL-5500-34
SERIA WHITE LINE

YT-99820, YT-99821
SERIA YATO

Indeks Rozmiar Cena netto
[szt.]

R2111 1" GW
R2110 1 1/4 GW

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

R2210 regulowana dysza  

Indeks Cena netto
[szt.]

R2141  

Indeks Cena netto
[szt.]

R2130
R2132

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

R2121 zwykłe
R2120 redukcyjne

Indeks Rozmiar Cena netto
[szt.]

R2114 1" GZ  

Indeks Rozmiar Cena netto
[szt.]

R2161 1" x 1"
R2160 1" x 3/4"

PRZYŁĄCZE
KRANU

SZYBKOZŁĄCZKA ROZDZIELACZ TYPU Y ZŁĄCZE TYPU I

ZRASZACZ PROSTY

NYPEL REPARATOR

R2132
redukcyjny

R2130

ZRASZACZE

ZRASZACZ PROSTY, REGULOWANY Indeks Cena netto
[szt.]

WL-4710
GL7201P
RS4720

GL7201P WL-4710 RS4720

ZRASZACZ PULSACYJNY Indeks Gwint
[cal] Opis Zasięg

zraszania [m]
Cena netto

[szt.]

AJ-TS6001 GZ 1/2" plastikowy 17
AJ-TS6002 GW 1" plastikowy 17
AJ-TS6010 GW 1" 5-drożny 36
AJ-TS6008 GW 1" 3-drożny 28 ÷ 36
AJ-TS6009 GW 1" 4-drożny 35
AJ-TS6011 GW 1 1/2" 4-drożny 60AJ-TS6001 AJ-TS6008 AJ-TS6009 AJ-TS6011

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

Indeks Opis Seria Cena netto
[szt.]

ECO-4447 prosty, krótki ECO
GL7208P prosty GOLD LINE
LE7208 prosty LIME

ECO-2100 regulowany ECO

ECO-KT207ADS profi, regulowany, 
metalowy ECO

ECO-7205 zebra ECO
WL-EN3T prosty WHITE LINE

GL7206 prosty, regulowany, 
metalowy GOLD LINE

ECO-4441 z płynną regulacją ECO
ECO-4480 6-funkcyjny ECO

ECO-4443 z płynną regulacją, 
quick stop ECO

GL7210PB z płynną regulacją, 
quick stop GOLD LINE

WL-EN8T super spray WHITE LINE
WL-EN9T exclusive WHITE LINE
ECO-7203 zebra, 7-funkcyjny ECO
ECO-4442 7-funkcyjny ECO
ECO-4440 7-funkcyjny ECO
ECO-KT615 7-funkcyjny ECO

GL7202P 8-funkcyjny GOLD LINE
ECO-KT233FRS regulowany ECO

ZRASZACZ PISTOLETOWY

LE7208

GL7210PB

ECO-4442

ECO-KT615

ECO-KT233FRS

WL-EN8T

ECO-4480

ECO-4443

GL7208P

ECO-7205

WL-EN3T

ECO-4441

ECO-7203

ECO-2100

GL7206

WL-EN9T

ECO-4440

GL7202P

ECO-4447

ECO-KT207ADS

ZRASZACZ PULSACYJNY WBIJANY

ZRASZACZ OBROTOWY, REGULOWANY ZRASZACZ OBROTOWY, STOJĄCY

ZRASZACZ
PULSACYJNY
NA KÓŁKACH

ZRASZACZ
WBIJANY

ZRASZACZ PULSACYJNY
NA STATYWIEIndeks Opis

Zasięg
zrasza-
nia [m]

Seria Cena netto
[szt.]

WL-6023 tworzywo 17 WHITE LINE
GL8103DPB plastikowy 24 GOLD LINE
ECO-KT 230B metalowy 27 ECO
WL-KT263B tworzywo, 

korpus metal 14 WHITE LINE
ECO-6023 tworzywo 17 ECO

Indeks Gwint
[cal] Opis Zasięg

zraszania [m]
Cena netto

[szt.]

GK803000 1/2” mosiężny 26
GK604424 3/4” mosiężny 32
GK656331 1/2” mosiężny 35

Indeks Opis Zasięg
zraszania [m]

Cena netto
[szt.]

ECO-PW3345 2-ramienny 15
ECO-PW3325 3-ramienny 15

WL-3325 3-ramienny 15

Indeks Opis Seria
Cena 
netto
[szt.]

CH-2302/90 mosiężny CHROM

Indeks Opis
Zasięg

zraszania 
[m]

Cena 
netto
[szt.]

ECO-TS1031 tworzywo 12
GL8111PB tworzywo 14

GL8109PB tworzywo 24
WL-Z16 3-ramienny okrągły 10
WL-Z13 4-funkcyjny metalowa 

podstawa 21

Indeks Zasięg
zraszania [m]

Cena netto
[szt.]

WL-230BW 17
RS3365 16

WL-6023 GL8103DPB
ECO-KT
230B ECO-6023 WL-KT263B

GK604424

WL-Z13

RS3365
WL-230BW

GL8111PB

GK656331

GK803000

WL-Z16GL8109PB

ECO-TS1031

ECO-PW3325 ECO-PW3345 WL-3325

ZRASZACZ OSCYLACYJNY (WAHADŁOWY) ZRASZACZ RĘCZNY, SITKO Z ZAWOREM

ZRASZACZ LANCA Z PŁYNNĄ REGULACJĄ

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

ECO-2807 20 dysz mosiężnych
ECO-2813 16 dysz, ramię plastik
ECO-2814 16 dysz, ramię aluminium

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

ECO-2301 tworzywo
CH-KT288M chrom

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

ECO-4445 26” QUICK STOP
CH-KT436AFT 36” COMFORT

ECO-2807 ECO-2814

ECO-2301

CH-KT288M

CH-KT436AFT ECO-4445

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

Kosa,
podkaszarka spalinowa
• 5,25 KM
+ osprzęt 10 części

G81061

Kosa, podkaszarka
spalinowa do trawy

+ tarcza do cięcia + szelki +  okulary ochronne
• 1,80 KM • prosta sztyca • uchwyt kierownicowy

Kosa, podkaszarka
spalinowa do trawy • 3,0 KM
+ nóż trójzębny + żyłka 1 szt. 

+ pojemnik do mieszanki paliwowej 
+ narzędzia do złożenia kosy  

CG40EAS NA
G81062

GRABIE

Indeks Ilość
zębów Opis

Cena 
netto
[szt.]

2032 15 metalowe, regulowane
99400 15 metalowe, regulowane

KT-CX20H 20 plastikowe, oprawione
KT-CX22H 22 plastikowe, oprawione
KT-CX23H 23 plastikowe, oprawione
KT-CX24B 24 plastikowe, oprawione

99401 22 metalowe, nieoprawione
35787 20 plastikowe, nieoprawione
35786 23 plastikowe, nieoprawione

KT-W120-1 23 regulowane, oprawione
G01 23 oprawione, trzon drewno

GRABIE WACHLARZOWE

2032

99401
regulowane,
FLO

35787
KT-CX20H
trzon
drewniany

Indeks Ilość
zębów Opis Cena netto

[szt.]

4813 10 -
4816 12 -
4815 14 -
4814 16 -
1083 18 -
6480 10 spawane, strong
6481 12 spawane, strong
6482 14 spawane, strong

Indeks Ilość
zębów Opis Cena netto

[szt.]

6483 16 spawane, strong
GN12 12 oprawione, trzon drewno
GN14 14 oprawione, trzon drewno

DGM04 14 trzon metal, DAMSKIE
GN16 16 oprawione, trzon drewno

Indeks Ilość
zębów Opis Cena netto

[szt.]

00155 12 nieoprawione, do siana
00138 16 nieoprawione, do siana, 

tworzywo
00139 18 nieoprawione, do siana, 

tworzywo, wzmacniane

GRABIE

GN12

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

GRABKI STALOWE, 5-ZĘBNE

MOTYCZKA Z PAZURKAMI, 3-ZĘBNA, 2 w 1

PAZURKI OGRODNICZE 3-ZĘBNE MOTYCZKI

Indeks Cena netto
[szt.]

D I YT-8866
KT-Y6004

D I YT-8744

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

D I YT-8868 stalowe
KT-YG565B fiberglass
KT-YG565A fiberglass

Indeks
Szer. 

robocza
[cm]

Opis
Cena 
netto
[szt.]

6512 10 oprawiona, trzon 25cm
6513 12 oprawiona, trzon 25cm
6514 15 oprawiona, 2-pałąkowa, trzon 25cm
6515 10 oprawiona, trapez, trzon 25cm
6516 12 nieoprawiona
6517 14 nieoprawiona
6518 16 nieoprawiona
6519 18 nieoprawiona
6520 16 nieoprawiona, 2-pałąkowa
6523 18 nieoprawiona, 2-pałąkowa

35677 - nieoprawiona

Indeks Szer. robocza
[cm] Opis Cena netto

[szt.]

YT-8867 6,5 stal
KT-Y6005 8,5 de luxe

YT-8744 YT-8866
KT-YG565A YT-8868

KT-Y6004
DE LUXE

KT-Y6005
YT-8867

6514

6520 35677
motyczka
do kopania 
ziemniakow

65156512

6516

NARZĘDZIA MINI

WIDŁY

90116

W301

W302

W306

PS303 2843

PS300

2832

2834
2831

WIDŁY NIEOPRAWIONE WIDŁY Z TRZONEM DREWNIANYMWIDŁY Z TRZONEM METALOWYM

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

2832 2-zębne, krajowe
2834 3-zębne, krajowe
2835 4-zębne, krajowe
2837 5-zębne, krajowe
2829 3-zębne, czarne
2830 4-zębne, zielone
90117 4-zębne, krajowe, do kopania
90116 4-zębne, do kopania
2831 10-zębne do ziemniaków

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

W306 2-zębne
W309 3-zębne
W302 4-zębne
W312 5-zębne
W315 6-zębne do buraków
W324 10-zębne do ziemniaków
W301 4-zębne ogrodowe do kopania
W300 4-zębne, hartowane

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

2843 3-zębne, krajowe
2842 4-zębne, krajowe
W303  4-zębne
W311  5-zębne

PS303 4-zębne
PS300 4-zębne, do kopania
KS300 do kopania, krajowe
W300 4-zębne

ŁOPATKA SAPERKA
WIELOFUNKCYJNA,
STALOWA, FLO

SAPERKA WIELOFUNKCYJNA, SKŁADANA,
STALOWA, FLO

Indeks Dł.
[mm] Opis

Cena 
netto
[szt.]

D I YT-8865 350 wąska, stalowa

Indeks Szerokość robocza
[mm]

Cena netto
[szt.]

99053 100 

Indeks Szerokość robocza
[mm]

Cena netto
[szt.]

99054 95

YT-8865

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

SZPADLE

NOŻYCE

MAGAZYNOWANIE I PRZEWOŻENIE
PIŁY SADOWNICZE

SZPADEL Z TRZONEM METALOWYM
Indeks Opis Cena netto

[szt.]

KS104  ostry 
TS104  ostry
PS104  ostry
KS103  prosty
PS103  prosty
TS103  prosty
1422  prosty
S104  hartowany
S103  hartowany

JS103  ostry
JS098 prosty, damski
JS097 ostry, damski

S103

S1011403 S102

S104

TS104

PS104

PS103

KS104

KS103 JS103

JS099

JS098

JS097

TS103 1422

SZPADEL Z TRZONEM DREWNIANYM
SZPADEL
PROSTY,
NIEOPRAWIONY

Indeks Opis Cena netto
[szt.]

S101 hartowany, prosty
S102 hartowany, drenarski
1403 hartowany, prosty

JS099 prosty, damski

Indeks Cena netto
[szt.]

1407

YT-8853

YT-8854

YT-8852

YT-8852

YT-8851

NOŻYCE DO TRAWY
Indeks Cena netto

[szt.]

KT-W1324
D I YT-8851
D I YT-8853
D I YT-8854
D I YT-8852

KT-W1317
79501
79500

KT-W1324

KT-W1317

T-069 ocynk5761

79501
Nożyce
akumulatorowe
do trawy
i żywoopłotu
• 3,6V Li-ion
+ uchwyt
na kółkach

79500
Nożyce
akumulatorowe
do trawy
i żywoopłotu
• 3,6V Li-ion

WIELOFUNKCYJNY
KOSZ OGRODOWY 
NA KÓŁKACH

Indeks Pojemność
zbiornika [l]

Cena netto
[szt.]

TQ-M160 160

WIADRO
BUDOWLANE

Indeks Pojemność
[l] Opis Cena netto

[szt.]

01-5 5  tworzywo
01-12 12  tworzywo
01-16 16  tworzywo
01-20 20  tworzywo
5319 5  ocynk / ø22 cm
5317 7  ocynk / ø22 cm

4950 12  ocynk / ø30 cm
4951 15  ocynk / ø32 cm

tworzywo

ocynk

TACZKA NA KOLE POMPOWANYM
Indeks Opis Kolor Cena netto

[szt.]

57601 blacha 1,5 mm zielony
5761 blacha 2,0 mm niebieski
5760 blacha 2,0 mm niebieski
5769 blacha 2,0 mm czarny

T-069 poj. 80 l / 90 kg ocynk

Indeks Długość
[mm]

Cena netto
[szt.]

28641 180
28642 300

KT-W1403 560
12491 350
1233 350

12341 350
1230 350

28641

28642

KT-W1403

12491

12341

1233

1230

NARZĘDZIA OGRODOWE
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

KONEWKA
Indeks Pojemność

[l] Materiał Cena netto
[szt.]

KTK05 5 tworzywo
KTK10 10 tworzywo

KTKO2,5 2,5 tworzywo
5320 10 metalowa / ocynk

KTK0 2,5
Ogrodnicza KTK 05

Ogrodnicza
5320
Metalowa
z sitkiem

MYJKI CIŚNIENIOWE

Indeks Moc
[W]

Ciśnienie robocze 
[bar]

Cena netto
[szt.]

AW100 NA 1400 100
AW130 NA 1600 130
AW150 NA 2000 150

AW130 NA AW150 NA

Produkt Cena
po rabacie netto PLN 

Burak ćwikłowy Czerwona Kula 2 - 15g

Burak ćwikłowy Opolski - 15g

Cebula Wolska - 3g

Fasola zwykła karłowa Złota Saxa (żółtostrąkowa) - 25g

Fasola zwykła karłowa Jagusia (zielonostrąkowa) - 25g

Groch siewny łuskowy Cud Kelvedonu - 40g

Kapusta głowiasta biała Kamienna Głowa - 2g

Koper Ambrozja - 4g

Marchew jadalna Amsterdam 3 - 4g

Marchew jadalna Berlikumer 2 - Perfekcja TOR - 4g

Ogórek Śremianin F1 - 4g

Ogórek kruchy i słodki korniszon - 2g

Pietruszka korzeniowa Halblange - Berlińska TOR - 3g

Rzeżucha ogrodowa - 10g

Rzodkiewka Opolanka - 8g

Rzodkiewka Carmen - 5g

Sałata głowiasta Królowa Majowych - 1g

Sałata głowiasta krucha lodowa - 0,5g

Szczypiorek Jowisz - 1g

Bazylia zielona - 0,5g

BIOPON
  NASIONA WARZYW

/ NOWOŚĆ

NARZĘDZIA OGRODOWE / NOWOŚĆ
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

Produkt Cena
po rabacie netto PLN 

Bób Windsor Biały - 30g

Burak ćwikłowy Czerwona Kula 2 - 15g

Burak ćwikłowy Opolski - 15g

Cebula Avalon (biała) - 2g

Cebula Wolska - 3g

Cebula Siedmiolatka - 0,5g

Dynia Olbrzymia - typ Halloween - 3g

Dynia zwyczajna - cukinia - 2g

Fasola zwykła karłowa Złota Saxa (żółtostrąkowa) - 25g

Fasola zwykła karłowa Jagusia (zielonostrąkowa) - 25g

Fasola zwykła tyczna Goldmarie (żółtostrąkowa) - 10g

Fasola wielokwiatowa Piękny Jaś - 30g

Groch siewny łuskowy Sześciotygodniowy - 40g

Kalafior śnieżnobiały - 1g

Kapusta głowiasta biała Kamienna Głowa - 2g

Kapusta głowiasta czerwona Topas - 1g

Koper Ambrozja - 4g

Koper do kiszenia i konserwowania ogórków - 4g

Marchew jadalna Amsterdam 3 - 4g

Marchew jadalna Berlikumer 2 - Perfekcja TOR - 4g

Ogórek do kwaszenia i konserwowania - 5g

Ogórek Śremianin F1 - 4g

Ogórek na sałatki i mizerie - 2g

Ogórek kruchy i słodki korniszon - 2g

Pietruszka korzeniowa Halblange - Berlińska TOR - 3g

Pietruszka naciowa Festival 68 - 1g

Pomidor Malinowy Kujawski - 0,2g

Pomidor Bawole Serce - 0,2g

Por Bulgaarse Reuzen - typ Varna - 1g

Rzeżucha ogrodowa - 10g

Rzodkiewka Caro - 8g

Rzodkiewka łagodna w smaku - 8g

Rzodkiewka Opolanka - 8g

Rzodkiewka Carmen - 5g

Sałata głowiasta Królowa Majowych - 1g

Sałata głowiasta krucha lodowa - 0,5g

Seler korzeniowy Giant Prague - 0,5g

Szczypiorek Jowisz - 1g

Bazylia zielona - 0,5g

Lawenda lekarska  - 0,2g

Lubczyk lekarski - 0,2g

Melisa lekarska - 0,2g

Tymianek właściwy - 0,2g

Aksamitka wysoka - mieszanka - 1g

Aksamitka niska - mieszanka - 1g

Aster wysoki chryzantemowy - mieszanka - 1g

Cynia wytworna chryzantemowa - mieszanka - 1g

Maciejka - różowa - 3g

Słonecznik kwiatowy - pełny niski żółty - 2g

Bratek wielkokwiatowy - mieszanka - 0,4g

BIOPON NOWOŚĆ
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

BIOPON
  NASIONA WARZYW  I KWIATÓW

Produkt Cena
po rabacie netto PLN 

Arbuz-kawon Crimson Sweet - 0,8g
Bób Windsor Biały - 30g

Brokuł włoski Calabrese natalino - 2g
Burak ćwikłowy Czerwona Kula 2 - 15g

Burak ćwikłowy Egipski - 15g
Burak ćwikłowy Okrągły Ciemnoczerwony - 15g

Burak ćwikłowy Opolski - 15g
Burak ćwikłowy do zimowego przechowywania - 15g

Cebula Avalon (biała) - 2g
Cebula Octavia - 3g

Cebula do długiego przechowywania - 3g
Cebula Karmen (czerwona) - 2g

Cebula Wolska - 3g
Cebula Siedmiolatka - 0,5g

Cykoria liściowa Radicchio Palla Rosa - 1,5g
Dynia Olbrzymia - typ Halloween - 3g

Dynia zwyczajna - cukinia - 2g
Dynia zwyczajna Złoty Cepelin - kabaczek - 2g

Dynia zwyczajna Disco - patison - 2g
Fasola zwykła karłowa Złota Saxa (żółtostrąkowa) - 25g

Fasola zwykła karłowa bezwłókniste strąki (żółtostrąkowa) - 25g
Fasola zwykła karłowa Jagusia (zielonostrąkowa) - 25g

Fasola zwykła karłowa Aura - 35g
Fasola zwykła tyczna Goldmarie (żółtostrąkowa) - 10g

Fasola wielokwiatowa Piękny Jaś - 30g
Groch siewny łuskowy Sześciotygodniowy - 40g

Groch siewny łuskowy Cud Kelvedonu - 40g
Groch siewny cukrowy Iłówiecki - 40g

Kalafior śnieżnobiały - 1g
Kalafior Beta - 1g

Kalarepa Delikates Witte - 2g
Kapusta głowiasta biała doskonała na surówki - 2g

Kapusta głowiasta biała Kamienna Głowa - 2g
Kapusta głowiasta czerwona Topas - 1g

Kapusta włoska Aubervilliers - 1g
Kapusta pekińska Bristol - 0,5g

Koper Ambrozja - 4g
Koper do kiszenia i konserwowania ogórków - 4g

Marchew jadalna Amsterdam 3 - 4g
Marchew jadalna Berlikumer 2 - Perfekcja TOR - 4g

Marchew jadalna Dolanka - 4g
Marchew jadalna z wysoką zawartością witamin i karotenu - 4g

Ogórek Edyp F1 - 2g
Ogórek do kwaszenia i konserwowania - 2g
Ogórek do kwaszenia i konserwowania - 5g

Ogórek Śremianin F1 - 4g
Ogórek Julian F1 - 2g

Ogórek na sałatki i mizerie - 2g
Ogórek kruchy i słodki korniszon - 2g

Papryka słodka California Wonder - 0,5g
Papryka ostra de Cayenne - 0,5g

Pietruszka korzeniowa Halblange - Berlińska TOR - 3g
Pietruszka korzeniowa do długiego przechowywania - 3g

Pietruszka korzeniowa Ołomuńcka - 3g
Pietruszka naciowa Festival 68 - 1g
Pomidor Malinowy Kujawski - 0,2g

Pomidor doskonały na soki - 0,2g
Pomidor Malinowy Kapturek - 0,1g

Pomidor Bawole Serce - 0,2g
Por Bluegreen Winter - typ Arkansas - 1g

Por Bulgaarse Reuzen - typ Varna - 1g
Roszponka warzywna - 2g

Rucola - 0,5g

Produkt Cena
po rabacie netto PLN 

Rzeżucha ogrodowa - 10g
Rzodkiewka Caro - 8g

Rzodkiewka łagodna w smaku - 8g
Rzodkiewka Opolanka - 8g

Rzodkiewka Carmen - 5g
Sałata głowiasta Królowa Majowych - 1g

Sałata głowiasta masłowa o miękkich liściach - 1g
Sałata głowiasta krucha lodowa - 0,5g

Seler korzeniowy Giant Prague - 0,5g
Seler naciowy Gevone Snij - 0,2g

Słonecznik ogrodowy - 10g
Szczaw Belwilski - 2g

Szczypiorek Jowisz - 1g
Szpinak Matador - 10g

Bazylia zielona - 0,5g
Czarnuszka siewna - 0,5g

Cząber ogrodowy - 0,5g
Kminek zwyczajny - 2g

Kolendra siewna - 2g
Lawenda lekarska  - 0,2g

Lebiodka pospolita (oregano) - 0,2g
Lubczyk lekarski - 0,2g

Majeranek - 0,5g
Melisa lekarska - 0,2g

Mięta - 0,1g
Szałwia lekarska - 1g

Tymianek właściwy - 0,2g
Rozmaryn - 0,05g

Aksamitka wysoka - mieszanka - 1g
Aksamitka niska - pomarańczowa - 1g

Aksamitka niska - mieszanka - 1g
Aksamitka wąskolistna - żółta - 0,3g

Aster chiński karłowy - mieszanka - 1g
Aster wysoki bukietowy - mieszanka - 1g

Aster wysoki chryzantemowy - mieszanka - 1g
Aster wysoki igiełkowy - mieszanka - 1g

Aster wysoki książęcy - mieszanka - 1g
Aster wysoki piwoniowy - mieszanka - 1g

Chaber bławatek - mieszanka - 1g
Cynia wytworna daliowa - mieszanka - 1g

Cynia wytworna chryzantemowa - mieszanka - 1g
Dalia zmienna - mieszanka - 1g

Gipsówka - biała - 1g
Goździk chiński - mieszanka - 1g

Goździk Chabaud - mieszanka - 0,5g
Groszek pachnący - mieszanka - 3g

Lobelia zwisająca - mieszanka - 0,2g
Lwia paszcza - mieszanka - 0,5g

Łubin Hartwega - mieszanka - 3g
Maciejka - różowa - 3g

Nagietek - pomarańczowy - 3g
Nasturcja niska - mieszanka - 5g

Nasturcja pnąca - mieszanka - 5g
Słonecznik kwiatowy - pełny niski żółty - 2g

Werbena zwisająca - mieszanka - 0,1g
Złocień trójbarwny - mieszanka - 1g

Bratek wielkokwiatowy - mieszanka - 0,4g
Bratek Rokoko - mieszanka  - 0,4g

Dzwonek karpacki - niebieski - 0,5g
Łubin trwały - mieszanka - 2g

Malwa - mieszanka - 1g
Naparstnica dwuletnia - mieszanka - 1g

Stokrotka pomponowa - mieszanka - 0,1g

NOWOŚĆ BIOPON
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
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HITACHI ZESTAW

tarcza 115,
segmentowa

tarcza segmentowa 
115

szkifierka
115 mm / 600 W

HIATCHI

6800962 1 szt.

773070 1 szt.

G12STA 1 szt.

było

nowa cena
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

TRAWY  BIOPON

Jeżeli wśród chwastów znajdują się takie uciążliwe odmiany (mniszek, chwastnica, gwiazdnica ,perz)  lub jest ich dużo  warto użyć oprysku z herbicydami 
(Roundup, Dominator czy Awans.). Należy pamiętać że preparaty te przenikają przez liście, w związku z czym oprysk warto wykonać w momencie gdy 
chwasty będą wysokie na co najmniej 10cm. Poczym dopiero po około czterech tygodniach, gdy rośliny zaschną należy przekopać podłoże , usuwając 
największe fragmenty chwastów.
W wyniku przeprowadzenia niedokładnych prac porządkowych, na wymarzonym trawniku mogą pojawić się place żółknącej zaschniętej trawy.

PRZYGOTOWANIE GLEBY POD TRAWNIK I KSZTAŁTOWNIE TERENU

WYSIEW TRAWY
Na trawniki przydomowe i tereny zielone zwykle wykorzystywane są mieszanki gazonowe. Trawniki ogólnie podzielić możemy na ozdobne i użytkowe, i na 
każdy z tych rodzajów wybieramy mieszankę traw o cechach charakterystycznych dla danego trawnika. W zależności od warunków glebowych i nasłonecz-
nienia terenu, który zamierzamy obsiać trawą mamy do wyboru szereg różnego rodzaju specjalnych mieszanek trawnikowych.
Po właściwym przygotowaniu podłoża i wybraniu odpowiedniej mieszanki przystępujemy do wysiewu nasion. Najlepszy dzień na wysiew trawy do dzień 
bezwietrzny i pogodny. 

Przed założeniem trawnika w pierwszej kolejności warto pokusić się o prace porządkowe 
oraz usunięcie chwastów. Stanowi to podstawę dalszych prac. Podczas prac porządkowych 
nie możemy zapomnieć o wszelkich pozostałościach po budowie (resztki wapna murarskiego, 
cegły, kamienie), śmieciach (szkło, folia, kawałki styropianu itd.) korzenie , zdrewniałe pędy 
czy chwasty.

PRACE
PORZĄDKOWE I ODCHWASZCZANIE

S103
str. 29

JS097
str. 29

99400
str. 27

4813
str. 27

FLOWER
str. 22

094705761
str. 29

Kolejnym bardzo ważnym krokiem w dążeniach do idealnego 
trawnika jest praca z podłożem- glebą. Jeżeli teren zasie-
wowy jest niewielki do przekopania wystarczy szpadel, 
w momencie gdy teren jest większy warto posłużyć się 
glebogryzarką (kultywatorem) co w znacznym stopniu 
ułatwi i przyspieszy pracę.  

1 Następnie powinniśmy przekopać 
glebę na głębokość szpadla lub wer-
tykulatorem i wyrównać grabiami.  
Po tym zabiegu należy obficie podlać 
glebę i odczekać około 2 tygodnie,

aby ustabilizować grunt. 

W celu przyspieszenia działań 
można podłoże zwałować - ubić. 
Aby sprawdzić, czy gleba dosta-
tecznie osiadła - stajemy na niej, 
jeżeli zostawiamy wgłębienie należy 

ponownie wałować powierzchnię, aż stanie 
się twarda. Po ubiciu podłoża najprawdopo-
dobniej zaczną pojawiać się chwasty, wówczas 
należy je ponownie usunąć.

NAWOŻENIE 
Nawożenie najlepiej jest przepro-
wadzić co najmniej na 7 dni przed 
wysiewem traw. Aby zasilić 
podłoże w niezbędne minerały 

można wybrać odpowiedni nawóz do trawników. 
Dawki nawozów stosujemy według zaleceń 
na opakowaniu.

2 3

BIOPON nawóz
do regeneracji 
trawnika granulat 
1kg

Siatka KRET-UNINET AV
• 1 mb x 100 mb •  czarna

Siatka KRET-UNINET AV
• 1 mb x 200 mb •  czarna

Siatka KRET-UNINET AV
• 2 mb x100 mb •  czarna

Siatka KRET-UNINET AV
• 2 mb x 200 mb •  czarna

BIOPON nawóz
do trawnika
z mchem granulat 1kg

BIOPON nawóz
jesienny do trawnika 
granulat 1kg

B1185

AS-UN10100BK AS-UN10200BK AS-UN20100BK AS-UN20200BK

B1049 B1077

twój ZYSK

NOWOŚĆ

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena

1003
str. 22
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
z obowiązującymi GWARANCJAMI na warunkach danego producenta. NAWET 3 LATA GWARANCJI

   Trawę można wysiewać ręcznie lub przy pomocy siewnika. Bardzo ważną kwestią jest odpowiednia ilość nasion.
Zbyt mała ilość nasion spowoduje że trawnik będzie się zagęszczał bardzo powoli , a w pustych przestrzeniach pojawią się chwasty.
Zbyt duża ilość wysianych nasion , jest przyczyną pojawienia się konkurencji wzrostowej wśród roślin, a co za tym idzie
będą miały zbyt mało miejsca będą rosły słabo i będą podatne na choroby.  Aby uniknąć powyższych sytuacji należy
powierzchnię trawnika podzielić na mniejsze części. 
    Kolejną kwestią jest kwestia wagi nasion , które w mieszankach mają różny ciężar. Warto przed siewem wymieszać
nasiona z glebą i dodatkowo w trakcie wysiewu co jakiś czas je mieszać. 

   Najlepszą metodą na wysiew jest metoda krzyżowa- wysiew wzdłuż i w  poprzek terenu.  Po zakończonym wysiewie 
dobrze jest przykryć nasiona warstwą gleby. W tym celu delikatnie plastikowymi grabiami zgrabiamy powierzchnię
trawnika tak aby nie przesuwać zbytnio nasion. Następnie należy dokładnie udeptać lub zwałować powierzchnię
trawnika dzięki temu nasiona zostaną dobrze dociśnięte do podłoża i zapobiegnie to ich wypłukiwaniu
w czasie podlewania, a także ułatwi podsiąkanie wody. Nasiona traw Biopon

GL7201P
str. 25

ECO-2807
str. 26

AJ-TS6001
str. 25

WL-6023
str. 26

GL8109PB
str. 26

ECO-PW3325
str. 26

LE7208
str. 26

PIELĘGNACJA PO SIEWIE
Po siewie bardzo ważne jest regularne zraszanie naszego trawnika. W przypadku trawnika z siewu odpowiednia wilgotność zapewnia prawidłowe
kiełkowanie nasion i wzrost trawy.

PIERWSZE KOSZENIE
Pierwsze koszenie trawnika z siewu wykonujemy, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm. 

ML40SR WA
str. 13

NOWOŚĆNAWOZY BIOPON

G81061
str. 27

CG40EAS NA
str. 27 

G81062
str. 27

już wkrótce w sprzedaży
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Brakuje wybranego towaru na miejscu?
Zamów w swoim sklepie - gwarancja stałej ceny.

PRODUKTY www.phuimet.pl

Ceny oferowanych towarów są wartościami brutto

Wiertarko-wkrętarka 18,0 V
+ ładowarka
+ 2 akumulatory 18.0 V/1.5 Ah 
+ kufer + zestaw 80 bitów
• max 26 Nm

BDCDC18BAFC

BLACK&DECKER ZESTAW

było

nowa cena



było

nowa cena
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Sklepy partnerskie IMETu, otrzymują towar nowy, pełnowartościowy
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HITACHI

Wiertarka  udarowa 550 W
• uchwyt na kluczyk • max Ø wiercenia 13 mm
• 0-2900 obr./min • waga  1,4 kg

DV13SS

Szlifierka kątowa 125 mm • 600W
+ tarcza segmentowa HITACHI
• 11 500 obr/min • M14

G13STA YL

DV18DJL WK
Wiertarko-wkrętarka 18,0 V
+ 2 akumulatory  18,0 V  1,5 Ah  Li-Ion 
+ ładowarka • max 53 Nm
• 0-1250 obr./min
• 22 poziomowa
  regulacja
  momentu
  obrotowego

Wiertła
do betonu
 / uniwersalne
• 4/5/6/8/10

780890

tarcza
 INOX •  125 x 1mm

1121240

było

nowa cena

było

nowa cena

było

nowa cena
było

nowa cena

było

nowa cena
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