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Místo odpočinku po každodenní práci, setkávání rodiny, nebo místo 
pro seberealizaci:
Zahrada i venkovní prostory nabízejí spoustu možností. Pro Vaše 
zařízení i využití – nabízí REHAU řešení na míru pro všechny Vaše 
požadavky!

Od profesionální zahradnické hadice pro intenzivní 
použití až po hadice pro univerzální a jednoduché 
zahradní struktury: 
 - dodávané v rozměrech od 13 mm (1/2") až  
po 50 mm (2") 
 - standardní délky v rolích: 20 m, 25 m,  
30 m a 50 m
 - nestandardní délky v rolích: až  
do 1.000 m/role.

Lepší přehled, snažší výběr
Již známý REHAU systém kategorií zůstavá 
zachován. Zahradní hadice, armatury a příslušenství 
jsou seřazené do rozdílných kvalitativních kategorií. 
Výběr správného výrobků je tím velmi snadný  
a přehledný.

Inovativní design a chytrá řešení produktů jsou vždy 
na prvním místě. Již teď Vám nabízíme zahradní 
program v novém pojetí.

REHAU NABÍDKA ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ
PRO PROFESIONÁLNÍ I HOBBY-ZAHRADNÍKY – 
PRO KAŽDÉHO TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 

PREMIUM COMFORT ALLROUND

Intenzivní trvalé použití Intenzivní použití Normální použití

Silné zatížení Vysoké a střední zatížení Nízké zatížení

Komplexní, mnohavrstvá
zahradní zařízení

Diferencovaná zahradní zařízení Jednoduchá zahradní zařízení

např. štěrk, dřevo, beton, hlína, tráva
např. trávník, dlaždice na cesty, záhony, 
štěrk

např. trávník, dlaždice na cesty

Použití: 
zahradnictví, stavebnictví, průmysl, 
zahrádkářství, sportovní centra

Použití: 
hobby, privátní domácnosti: 
ideálně ve spojení 
s bubnem pro zahradní hadice

Použití: 
hoby a příležitostná využití
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Voda znamená život
REHAU je partnerem otevřeného, mezinárodního seskupení Viva con 
Agua. Pomocí koncertů, srazů, čtení, výstav, jako i dárcovských akcí, 
benefičních sportovních událostí a mnoho dalších, předává Viva con 
Agua povědomí o celosvětové problematice v hospodaření s vodními 
zdroji a darované peníze využívá k realizaci projektů zaměřených 
na vodní zdroje.

www.vivaconagua.org

POLYMERY JSOU NAŠIM MOTOREM
REHAU: DODAVATEL SYSTÉMŮ, NÁPADŮ 
A SPOLEHLIVÝ PARTNER

Konsekventní dodržování kvality, jako i přísné interní výrobní normy, 
které se orientují dle různých národních předpisů, jsou zárukou 
neustále vysoké kvality REHAU produktů.

Vedle inovace, funkčnosti, designu a kvality je pro nás velmi důležitým 
aspektem trvalá udržitelnost našich produktů. Z dlouhodobého 
hlediska je úspěšné obchodování možné pouze při šetrném zacházení 
se životním prostředím a společností.

Trvalá udržitelnost je pevnou součástí našeho „sebevědomého“ 
jednání.

REHAU je v dnešní době znám v mnoha odvětvích průmyslu jako kompetentní partner  
v rámci vývoje, nositel inovativních nápadů i spolehlivý sériový i systémový dodavatel. 
Již přes 60 let byly vždy polymery svázané s požadavky našich spokojených zákazníků, 
motorem našich úspěchů.
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Jednat ohleduplně k životnímu prostředí na všech úrovních.

Tento cíl plníme i s ohledem na naše zákazníky. Pomocí cíleného 
a hospodárného zavlažování s chytrým systémem REHAU, lze 
výrazně šetřit vodní zdroje, energii a peníze.

Výroba šetrná ke zdrojům 
Soustřeďujeme se na energetickou účinnost 

a šetrnost k přírodním zdrojům. 

S ambiciózními cíli a četnými opatřeními 

se zlepšujeme každým rokem. 

Zodpovědný nákup
Samozřejmě očekáváme také od našich 

dodavatelů zodpovědný přístup k člověku 

a životnímu prostředí. Přitom sázíme 

na kooperaci, stejně jako na management 

dodavatele, orientovaný na trvalou 

udržitelnost..

Výzkum & vývoj
Naše kompetence v oblasti materiálů 

a systémů nám umožňuje optimalizovat 

vlastnosti výrobků a zvyšovat efektivitu 

energií a zdrojů.

Energeticky efektivní využití
Použití našich výrobků umožňuje 

našim zákazníkům a konečným 

spotřebitelům ušetřit energii a redukovat 

znečištění životního prostředí. 

Likvidace/recyklace
Jako člen iniciativ jako VinylPlus nebo 

Rewindo se snažíme průběžně zlepšovat 

schopnost recyklace a použití recyklátů.

Nesčetná opatření jsou důkazem ambiciózního 
snažení REHAU, snižovat energetickou náročnost 
hlavně ve výrobním procesu. V našem výrobním 
závodě v bavorském Feuchtwangenu jsme provedli 
v posledních letech následující kroky pro zlepšení 
energetické náročnosti:
 - zateplení budovy
 - zpětné získávání tepla z kompresorů 

 - energeticky úsporná čerpací technika v oblasti 
extruze a provozní vody
 - obnovení osvětlení ve výrobních halách
 - využití absorpčního chladicího zařízení ve spojení  
s blokem vytápěcí elektrárny.

Pouze využitím chytrých absorpčních zařízení bylo 
možné ušetřit ročně více než 500.000 kWh energie. 

V roce 2014 bude závod certifikován pod-

le EN ISO 50001 - Management energií.
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Material no. 10974461200

13 mm (1/2")

Quattroflex Plus

20 m  
13 mm (1/2")

00G1134  08.2013

PreMIuM

PreMIuM

www.rehau.comMaterial no. 10974461200

DE: Gartenschlauch * GB: Garden Hose * FR: Tuyau d’arrosage * ES: Manguera de jardín * CZ: Zahradní 
hadice * DK: Haveslange * HR: Vrtno crijevo * HU: Kerti tömlő * IT: Tubo da giardino * NL: Tuinslang * 
PL: Wąż ogrodowy * RO: Furtun de grădină * RUS: Садовый шланг * HR: Uvoznik: REHAU d.o.o., Franje 
Lucica 34, HR-10090 Zagreb, Proizvodac: REHAU, Zemlja porijekla: Njemacka, Godina uzova: 2014 * 
HU: Locsolotomlo; Tomlojavito, darab, Gyarto: REHAU AG + Co., Nemet termek, Forgalmazo: REHAU Kft, 
2051 Biatorbagy, Rozalia, park 9, Vamtarifaszam: 39173900 * RO: Producator: REHAU AG + Co,  
Distribuitor: S.C. REHAU Polymer, S.R.L., Soseaua De Centura Nr. 14-16, RO-077180 Tunari / Ilfov, 
Tel. 021 2 66 51 80 * RUS: Шланг садовый армированный из ПВХ, Фирма-производитель: 
РЕХАУ АГ+Ко, Рениумхаус, 95111 Рехау, Германия, Поставщик: ООО РЕХАУ, 115088, г.Москва, 
ул.Угрешская, д.2, стр.15. * UA: Виробник: REHAU AG + Co, www.rehau.com, Товар не підлягає 
обов’язковій, сертифікації в Україні, Термін використання: не, обмежений, Гарантія: 2 р., Дата 
виготовлення: 2014р. 
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Quattroflex Plus

diagonal

scanning the Qr code or: www.rehau.com/reinforcement

Dovedeno ke hvězdám

Jasná struktura sortimentu je označená pomocí 
hvězdiček kvality u jednotlivých zahradních hadic. 
Tato systematika pomáhá v orientaci 
a usnadňuje rozhodování i v místě prodeje.

Vidět a být viděn

Zákazník nakupuje očima. Proto jsme nově ztvárnili 
propagační kotouče a papírové karty výrobků 
REHAU. 
Balení je nejen opticky zajímavější, nýbrž umožňuje 
i získat rychlý přehled o hlavních kritériích 
a vlastnostech výrobku u jednotlivých hadicových 
programů.

Zahradní hadice vyrábíme přímo ve výrobním 
závodě v bavorském Feuchtwangenu, a tím získávají 
kvalitu „Made in Germany“.

REHAU je zárukou vysoké kvality a to Vám potvrdí-
me i písemně.
Pomocí tohoto znaku lze rozeznávat délku záruční 
lhůty.

Tento symbol označuje zahradní hadice REHAU 
s ohledem na max. přípustný trhací tlak.

diagonal

Diagonální armování je zárukou pro výbornou kvalitu 
hadic. Jak diagonální armování funguje Vám objasní 
video pod QR-kódem.

Podívejte se na rozsáhlý program REHAU zavlažova-
cích systémů. 
Nenašli jste vhodná řešení hadic – žádný problém. 
Rádi Vám poradíme a dle Vašich individuálních 
požadavků Vám připravíme řešení na míru. Speciální 
materiály, barvy, potisk nebo balení Vám sestavíme 
dle Vaší předlohy.

www.rehau.com/reinforcement
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Technika diagonálního armování:

Při diagonálním armování používaném firmou 
REHAU se na vnitřek hadice nanášejí dvě protiběžné 
vrstvy vlákna ve správném úhlu vláken 54° 
(neutrální úhel). Odolnost proti tlaku přitom rozhodu-
jícím způsobem ovlivňuje rozestup jednotlivých 
vláken, stejně jako jejich pevnost.

Dodržení správného úhlu vláken zaručuje, 
že se hadice pod tlakem chová neutrálně, tj.:

 - žádné změny délky
 - žádné změny v průměru
 - žádné přetočení (torze)
 - žádné zkroucení.

Diagonální armování je zárukou pro vysoké 
hodnoty trhacího tlaku. Tato spolehlivá stabilizační 
metoda se tedy používá především u technických 
hadic.
Spokojenost našich zákazníků je pro nás velmi 
důležitá a proto nabízíme i u zahradních hadic 
nejvyšší kvalitu a bezpečnost pomocí armovací 
technologie.

Při armování oky vzniká na rozdíl od diagonálního 
armování v opletení vnitřní hadice asymetrické 
uspořádání linií a řad ok, což vyvolává nerovnováhu 
sil.
To vede k tomu, že se hadice se zvyšujícím 
zatížením tlakem axiálně otáčí, zvětšuje se 
v průměru, napíná se, a tak se destabilizuje 
geometrie hadice, což způsobuje omezenou 
odolnost vůči trhacímu tlaku, stejně jako kratší 
životnost hadice.

Chcete se dozvědět jak přesně funguje diagonální 
armování?

Nascanujte si, prosím, QR-kód nebo navštivte naše 
webové stránky: 
www.rehau.com/reinforcement

Scanning the QR code or: www.rehau.com/reinforcement

diagonal diagonal

KVALITA MÁ SVOJI PODSTATU
DIAGONÁLNÍ ARMOVÁNÍ – ZÁKLAD ZAHARDNÍCH HADIC REHAU
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Přehled předností diagolnálního armování:

 - stabilní v celém tlakovém rozsahu v rozměrech i torzi
 - vysoká stabilita tvaru, i při vysokých hodnotách trhacího tlaku
 - žádné změny průměru a délky, žádné zkroucení
 - takřka žádná únava materiálu
 - dlouhá životnost hadice 

Pro dosažení požadovaného trhacího tlaku, se omotávají vlákna 
kolem hadice pod úhlem 54°.

Spustit video: 
www.rehau.com/reinforcement
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ZAHRADNÍ HADICE
ZAVLAŽOVÁNÍ NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ
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VÝROBNÍ ŘADA PREMIUM

Technika a design spojuje
Důvěryhodné a současně moderní, spolehlivé  
a exkluzivní, pevné a předse elegantní: tak lze 
nejlépe popsat zahradní hadice z kategorie 
PREMIUM. Silně odolné hadice s vysoce kvalitním 
armováním zaručují vysokou pružnost, flexibilitu  
i tvárnost. Přitom zůstanou hadice i při extrémních 
podmínkách neustále odolné proti tlaku.

Pro dokonalejší optický vzhled jsou doplněné 
o stříbrný designový pruh.

QUATTROFLEX PROFI

Mimořádně silný a pevný QUATTROFLEX PROFI 
připomíná svojí jemnou tmavě červenou barvou 
zralé bobule v zahradě nebo večerní západ slunce. 
Ostré hrany zajistí přilnavost a stabilitu. 

QUATTROFLEX TOP

Nápadný ale nicméně ušlechtilý: pomocí svítivé 
svěží červené vytváří QUATTROFLEX TOP perfektní 
symbiózu s růžemi nebo záplavou květin a zůstává 
vždy: živou PRÉMIOVOU kvalitou v každé zahradě.

QUATTROFLEX PLUS

Zažijte sluneční záření pomocí zlato-žlutě, intenzivně 
zářících hadic QUATTROFLEX PLUS. Stálost 
a spolehlivost v osvědčené kvalitě!
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NOVINKA: QUATTROFLEX PROFI

 - 24-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné  
a stabilní tvarem
 - mimořádně silné stěny: žádné přetočení a zkroucení, žádné zlomy
 - vysoká stabilita a tepelná odolnost (od  –20 °C do +60 °C)
 - velmi dobrá manipulace
 - ostré hrany propůjčují dobrou manipulaci 

 - pro intenzivní trvalé použití
 - pro vysoké zatížení

Oblasti použití: zahradnictví, průmysl, stavebnictví, zahradkářství, 
sportovní centra

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
QUATTROFLEX PROFI
10973761200 13 mm (1/2") 40 m role 2 role v kartonu, 36 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512705
10978961200 13 mm (1/2") 25 m cívka 1 cívka 50 bar 40 07360 515980
10973861200 19 mm (3/4") 40 m role 2 role v kartonu, 16 rolí na paletě 45 bar 40 07360 512736
10979061200 19 mm (3/4") 35 m cívka 1 cívka 45 bar 40 07360 515997

NOVINKA: QUATTROFLEX TOP

 - 24-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné  
a stabilní tvarem
 - mimořádně silné stěny: žádné přetočení a zkroucení, žádné zlomy
 - vysoká stabilita a tepelná odolnost (od  –20 °C do +60 °C)
 - velmi dobrá manipulace
 - výrazná osvěžující červená barva 

 - pro intenzivní trvalé použití
 - pro vysoké zatížení

Oblasti použití: zahradnictví, zahrádkářství, sportovní centra, hoby 

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
QUATTROFLEX TOP
10973961200 13 mm (1/2") 20 m role 5 rolí v kartonu, 60 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512743
10974061200 13 mm (1/2") 30 m role 3 rolí v kartonu, 54 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512750
10974161200 13 mm (1/2") 50 m role 2 role v kartonu, 36 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512767
10974261200 19 mm (3/4") 25 m role 4 role v kartu, 32 rolí na paletě 35 bar 40 07360 512774
10974361200 19 mm (3/4") 50 m role 2 role v kartonu, 16 rolí na paletě 35 bar 40 07360 512781

diagonal

diagonal

* Tyto údaje se vztahují k hadicím 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak se doporučuje 1/3 uvedeného trhacího tlaku.

PROGRAMOVÁ ŘADA PREMIUM
ZAHRADNÍ HADICE
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NOVINKA: QUATTROFLEX PLUS

 - 24-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné 
a stabilní tvarem
 - mimořádně silné stěny: žádné přetočení a zkroucení, žádné zlomy
 - vysoká stabilita a tepelná odolnost (od  –20 °C do +60 °C)
 - velmi dobrá manipulace
 - značkové zboží s vysokým obratem 

 - pro intenzivní trvalé použití
 - pro vysoké zatížení

Oblasti použití: zahradnictví, zahradkářství, sportovní areály, hobby  

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
QUATTROFLEX PLUS
10974461200 13 mm (1/2") 20 m role 5 rolí v kartonu, 60 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512798
10974561200 13 mm (1/2") 25 m role 4 role v kartonu, 48 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512699
10974661200 13 mm (1/2") 30 m role 3 role v kartonu, 54 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512804
10974761200 13 mm (1/2") 50 m role 2 role v kartonu, 36 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512811
10979161200 13 mm (1/2") 30 m cívka 1 cívka 50 bar 40 07360 518103
10974861200 15 mm (5/8") 25 m role 36 rolí ve velkém kartonu 40 bar 40 07360 512828
10974961200 15 mm (5/8") 50 m role 20 rolí ve velkém kartonu 40 bar 40 07360 512835
10975061200 19 mm (3/4") 25 m role 4 role v kartonu, 32 rolí na paletě 35 bar 40 07360 512842
10975161200 19 mm (3/4") 50 m role 2 role v kartonu, 16 rolí na paletě 35 bar 40 07360 512859
10979261200 19 mm (3/4") 40 m cívka 1 cívka 35 bar 40 07360 518110
10975261200 25 mm (1") 25 m role 1 role, 12 rolí na paletě 30 bar 40 07360 512866
10975361200 25 mm (1") 50 m role 1 role, 8 rolí na paletě 30 bar 40 07360 512873
10979361200 25 mm (1") 20 m cívka 1 cívka 30 bar 40 07360 518127
10981891200 32 mm (1 1/4") 25 m role 1 role, 12 rolí na paletě 30 bar 40 07360 516734
10981991200 32 mm (1 1/4") 50 m role 1 role, 4 role na paletě 30 bar 40 07360 512316
10979461200 32 mm (1 1/4") 15 m cívka 1 cívka 30 bar 40 07360 518134
10982091200 38 mm (1 1/2") 25 m role 1 role, 8 rolí na paletě 28 bar 40 07360 512323
10982191200 38 mm (1 1/2") 50 m role 1 role, 5 rolí na paletě 28 bar 40 07360 516741
10982291200 50 mm (2") 25 m role 1 role, 5 rolí na paletě 20 bar 40 07360 512330

diagonal

* Tyto údaje se vztahují k hadicím 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak se doporučuje 1/3 uvedeného trhacího tlaku. .
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Funkce i emoce
Řadíme je do „zlatého středu“ v oblasti zavlažovací-
ho sortimentu. Vysokým i středním nárokům vzdoru-
jí prostřednictvím příjemné obsluhy, pevnosti  
v tlaku, jako i flexibilitou. Zároveň přináší zahradní 
hadice COMFORT speciální atributy jakými jsou 
zvýšená klouzavost nebo to, že neobsahují žádné 
ftaláty.
Pomocí jednotného designu barevných pruhů  
je dělíme do kategorií PREMIUM a ALLROUND.

GREEN LINE

Klidně a harmonicky se vsazuje sytě zelená hadice 
do venkovních struktur a zaručuje svojí stálostí  
v tlaku a tvarovou stabilitou dlouhodobý zájem  
o zahradu. „Zelenáč“ neobsahuje žádné ftaláty. 

SLIDE LINE

Lehce a ohebně klouže SLIDE LINE kolem zahrad-
ních chodníčků a pro svojí transparentní optiku 
přitahuje na sebe mnohé pohledy. Možná je to 
důsledek jedinečné povrchové úpravy hadic.  
Z důvodu použití speciálních materiálů jsou hadice 
velmi šetrné k životnímu prostředí a jejich vnitřní 
část je složená z recyklovatelných materiálů.

PRO LINE ŽLUTO/ZELENÁ

„Jsou zelené až za ušima“, chtělo by se Vám křičet, 
když spatříte výrazné PRO LINE Duo hadice  
v zahradě. Za svěžím, odvážným designem  
se schovávají šetrné materiály k životnímu prostředí 
a vynikající obsluha.

VÝROBNÍ ŘADA COMFORT
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NOVINKA: GREEN LINE

 - 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné a stabilní 
tvarem
 - flexibilita a tepelná odolnost (od –20 °C do +60 °C)
 - dobrá manipulace
 - materiály odpovídají směrnici EU 2005/84/EG (bez obsahu ftalátů) 

 - pro intenzivní použití
 - pro vysoké až střední zatížení

Oblasti použití: hobby, privátní domácnosti: ideální při spojení  
s bubnem pro hadice

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
GREEN LINE
10975461200 13 mm (1/2") 20 m role 66 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513009
10975561200 13 mm (1/2") 30 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513016
10975661200 13 mm (1/2") 50 m role 30 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513030
10975761200 19 mm (3/4") 25 m role 28 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513047
10975861200 19 mm (3/4") 50 m role 12 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513054

NOVINKA: SLIDE LINE

 - 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné a stabilní 
tvarem
 - vysoká flexibilita a tepelná odolnost (od –20 °C do +60 °C)
 - dobrá manipulace
 - vysoká klouzavost dosažená pomocí speciální receptury u povrchu 
hadic (Easy Slide Technology) 

 - pro intenzivní použití
 - pro vysoké až střední zatížení

Oblasti použití: hobby, privátní domácnosti: ideální při spojení  
s bubnem pro hadice

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
SLIDE LINE
10975961200 13 mm (1/2") 20 m role 66 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513061
10976061200 13 mm (1/2") 30 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513078
10976161200 13 mm (1/2") 50 m role 30 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513085
10976261200 19 mm (3/4") 25 m role 28 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513092
10976361200 19 mm (3/4") 50 m role 12 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513108

diagonal

diagonal

VÝROBNÍ ŘADA COMFORT
ZAHRADNÍ HADICE

* Tyto údaje se vztahují k hadicím 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak se doporučuje 1/3 uvedeného trhacího tlaku. .
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NOVINKA: PRO LINE ŽLUTÁ

 - 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné a stabilní 
tvarem
 - flexibilita a tepelná odolnost (od –20 °C do +60 °C)
 - dobrá manipulace

 - pro intenzivní použití
 - pro střední zatížení

Oblasti použití: hobby, privátní domácnosti: ideální při spojení  
s bubnem pro hadice

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
PRO LINE ŽLUTÁ
10976461200 13 mm (1/2") 20 m role 66 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 499990
10976561200 13 mm (1/2") 30 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513115
10976661200 13 mm (1/2") 50 m role 30 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513122
10976761200 15 mm (5/8") 25 m role 48 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513139
10976861200 15 mm (5/8") 50 m role 24 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513146
10976961200 19 mm (3/4") 25 m role 28 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513153
10977061200 19 mm (3/4") 50 m role 12 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513160
10982661200 25 mm (1") 25 m role 1 role, 12 rolí na paletě 20 bar 40 07360 513177
10982761200 25 mm (1") 50 m role 1 role, 10 rolí na paletě 20 bar 40 07360 516758

NOVINKA: PRO LINE ZELENÁ

 - 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné a stabilní 
tvarem
 - flexibilita a tepelná odolnost (od –20 °C do +60 °C)
 - dobrá manipulace 

 - pro intenzivní použití
 - pro střední zatížení

Oblasti použití:hobby, privátní domácnosti: ideální při spojení  
s bubnem pro hadice

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
PRO LINE ZELENÁ
10977161200 13 mm (1/2") 20 m role 66 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513184
10977261200 13 mm (1/2") 25 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513191
10977361200 13 mm (1/2") 30 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513207
10977461200 13 mm (1/2") 50 m role 30 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513214
10979561200 13 mm (1/2") 40 m cívka 1 cívka 30 bar 40 07360 518141
10977561200 19 mm (3/4") 25 m role 28 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513221
10977661200 19 mm (3/4") 50 m role 12 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513238
10979661200 19 mm (3/4") 45 m cívka 1 cívka 30 bar 40 07360 518158

diagonal

diagonal

* Tyto údaje se vztahují k hadicím 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak se doporučuje 1/3 uvedeného trhacího tlaku. .
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Hospodárný všeuměl
Celou řadu uzavírá segment ALLROUND. To správné 
řešení právě pro příležitostního uživatele s nízkým 
zatížením.

S hadicí ECO zabodují i v oblasti hobby kvalita  
a funkce.

ECO

V nové barvě i pod novým názvem je Allround právě 
ta správná volba pro jednoduché zahradní struktury 
a přivedou vodu právě tam, kde ji potřebujete.

VÝROBNÍ ŘADA ALLROUND
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NOVINKA: ECO

 - 18-vláknové diagonální armování 
 - flexibilita a tepelná odolnost (od –20 °C do +60 °C)
 - dobrá manipulace 

 - pro normální použití
pro nízké zatížení

Oblasti použití: hobby s nízkou zátěží

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
ECO
10977761200 13 mm (1/2") 20 m role 66 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513245
10977861200 13 mm (1/2") 20 m role v setu 66 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513252
10977961200 13 mm (1/2") 25 m role 54 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513269
10978061200 13 mm (1/2") 30 m role 54 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513276
10978161200 13 mm (1/2") 50 m role 30 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513283
10978261200 19 mm (3/4") 25 m role 28 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513290
10978361200 19 mm (3/4") 50 m role 12 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513306
10978461200 25 mm (1") 25 m role 1 role, 12 rolí na paletě 15 bar 40 07360 513313
10978561200 25 mm (1") 50 m role 1 role, 8 rolí na paletě 15 bar 40 07360 521349

diagonal

VÝROBNÍ ŘADA ALLROUND
ZAHRADNÍ HADICE

* Tyto údaje se vztahují k hadicím 13 mm (1/2").

**  Jako maximální provozní tlak se doporučuje 1/3 uvedeného trhacího tlaku. .
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Vždy o krok napřed
Ať už trvale udržitelné nebo s nový designem – za-
hradní hadice z této kategorie mají jedno společné: 
jsou jiné, jsou nové, jsou inovativní. Vždy jsou ale 
naše produkty nositelem osvědčené REHAU kvality. 

Každou zahradní sezonu v novém.

CYCLE LINE

Představte si zahradní hadici, u které je vnitřní  
i vnější hadice vyrobená z 85 % recyklovaného 
materiálu.
Chcete říct „Není možné!“. „Ale je!“ říkáme  
a představujeme Vám zahradní hadici CYCLE LINE.
Tato zavlažovací hadice je právě ta správná volba 
pro ekologicky uvědomělé zahradníky.

DESIGN LINE

Ani v zahradě nemusíte, s okamžitou platností, 
upustit od moderních barev. „Voda vpřed!" to je 
heslo tohoto kandidáta, který rozjasní každou 
zahradu. Nové zahradní hadice z řady TREND jsou 
doplněné i o barevně sladěné armatury. 

Solární hadice

Myslet již na zítřek a využít sluneční energii: nové 
solární hadice Vám to umožní. Velmi pohodlně 
dopravíte ohřátou vodu do zahradní sprchy nebo 
bazénu. 

VÝROBNÍ ŘADA TREND
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NOVINKA: CYCLE LINE

 - 18-vláknové diagonální armování: tlakuvzdorné  
a stabilní tvarem
 - vysoká flexibilita a tepelná odolnost (od –20 °C do +60 °C)
 - dobrá manipulace
 - vyrobeno z 85 % recyklovaného materiálu, velmi šetrné  
k životnímu prostředí
 - pro intenzivní použití
 - pro vysoké až střední zatížení

Oblasti použití: hobby, privátní domácnosti: ideální při spojení  
s bubnem pro hadice

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
CYCLE LINE
10972661100 13 mm (1/2") 20 m role 5 rolí v kartonu, 120 rolí na paletě 30 bar 40 07360 456061
10972761100 13 mm (1/2") 30 m role 3 role v kartonu, 90 rolí na paletě 30 bar 40 07360 456078
10972861100 13 mm (1/2") 50 m role 2 role v kartonu, 60 rolí na paletě 30 bar 40 07360 456085

NOVINKA: DESIGN LINE 

 - 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné  
a stabilní tvarem
 - vysoká flexibilita a tepelná odolnost (od –20 °C do +60 °C)
 - dobrá manipulace
 - potisk v moderním designu, včetně multifunkční sprchy,  
zavírání vody, rychlospojky, jako i koncovky na kohoutek
 - materiály odpovídají směrnici EU 2005/84/EG 
(bez obsahu ftalátů)

 - pro intenzivní použití
 - pro vysoké až střední zatížení

Oblasti použití: hobby, privátní domácnosti: ideální při spojení  
s bubnem pro hadice

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
DESIGN LINE
10978661200 13 mm (1/2") 25 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 516765

diagonal

diagonal

VÝROBNÍ ŘADA TREND 
ZAHRADNÍ HADICE

* Tento údaj se vztahuje na hadice 13mm (1/2“).

**  Jako maximální provozní tlak se doporučuje 1/3 uvedeného trhacího tlaku. .
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 NOVINKA: Solární hadice

 - 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné 
a stabilní tvarem
 - vysoká flexibilita a tepelná odolnost (od –20 °C do +60 °C)
 - dobrá manipulace
 - materiály odpovídají směrnici EU 2005/84/EG 
(bez obsahu ftalátů)

 - pro intenzivní použití
 - pro vysoké až střední zatížení

Oblasti použití: ideální pro ohřev vody, pro zahradní sprchy nebo  
k napouštění bazénů

Číslo zboží Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
Solární hadice
10978761200 13 mm (1/2") 25 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 516772
10978861200 25 mm (1") 25 m role 1 role, 12 rolí na paletě 30 bar 40 07360 516789

diagonal

* Tyto údaje se vztahují k hadicím 13 mm (1/2").

**  Jako maximální provozní tlak se doporučuje 1/3 uvedeného trhacího tlaku. .
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Ochránit, co je vzácné 
Voda je modré zlato budoucnosti – vědomé 
zacházení s tímto zdrojem je nepostradatelné.
Chytré speciální systémy Vám pomohou šetřit vodu  
i peníze a zásobují rostliny požadovaným množstvím 
vláhy.

Takhle může být trvalá udržitelnost i zábavná.

Kapací hadice

REHAU kapací hadice můžete použít nad zemí  
i pod zemí, a tím dodávat rostlinám potřebné 
množství vláhy. Zabudované, tlakově kompenzované 
kapače jsou kombinací labyrintu a membrány 
ze silikonu.

Perlicí hadice

Cílené a hospodárné zavlažování rostlin 
v řadách a v okrajích záhonů, tam je 
odborníkem perlicí hadice REHAU, vyrobená 
z recyklovaného materiálu. Díky předávání vody  
po kapkách můžete ušetřit až 70 % vody.

Rozprašovací hadice

Povrch REHAU rozprašovací hadice je opatřen 
spoustou malých zářezů. Z těchto pronikají jemné 
vodní paprsky, které zavlažují klíčící sadbu nebo 
mladé rostlinky. Umožňuje to rovnoměrné rozložení 
tlaku pomocí 3kanálového systému.

SPECIÁLNÍ SYSTÉMY
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KAPACÍ HADICE
PŘIVEDE VODU PŘÍMO K ROSTLINĚ

REHAU Kapací hadice

Oblasti použití:
Kapací hadice můžete např. uložit nad zemí 
přímo do květinových záhonů nebo pod zemí,  
a to buď rovně, nebo také ve smyčkách -  
např. pod trávníkem v hloubce asi 10 cm  
nebo pod květinovým záhonem v hloubce  
asi 15 cm.

Upozornění:
V letním období od dubna do září doporučujeme při podzemním 
uložení zavlažovat alespoň 1x týdně po dobu 20 minut, jinak porostou 
kořínky ve směru ke kapacímu otvoru.

Kapače jsou zabudovány ve vzdálenosti 30 cm. Při pracovním tlaku 
mezi 0,8 a 3,5 bar je množství předané vody na jeden kapač 
cca 1,6 l/hod. Maximální délka pokládky je 120m.

Ke spojení více hadic nebo k větvení lze použít sadu příslušenství 
kapací/perlicí hadice - číslo zboží 12416701100. 
Pro upevnění kapací hadice jsou vhodné odpovídající uchycovací  
kolíky - číslo zboží 12025931100.

Oblasti použití v zahradě
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REHAU Kapací hadice
Rozsah dodávky: role 50 m, vnější průměr 16 mm, včetně následujících armatur: 
1x přípojka na vodovodní kohoutek, 1x T-spojka 16 mm, 1x koncová zátka 16 mm, 1x objímka na hadici 
16mm x 21mm (1/2“) s vnějším závitem (ke spojení s přípojkou na kohoutek).

Číslo zboží Popis Balení v metrech Kód EAN
Kapací hadice 50 m
12025941100 Kapací hadice 2 x 50 40 07360 381059

REHAU příslušenství - Uchycovací kolík
Uchycovací kolík z PE se hodí ideálně pro upevnění kapací hadice do země. Na kartónu je vždy 20 ks, 
(Tip: vhodné i pro REHAU perlicí hadice).

Číslo zboží Popis Balení v kusech Kód EAN
Příslušenství - Uchycovací kolík

12025931100 Uchycovací kolík 10 40 07360 381042

REHAU sada příslušenství Kapací-/perlicí hadice
Kompatibilní s kapací hadicí, vhodné pro spojování, větvení nebo odklonění jedné nebo více hadic.
Jednoduše ponořte konec hadice krátce do horké vody a nasaďte armaturu.

Číslo zboží Popis Balení v kusech Kód EAN
Sada příslušenství Kapací-/ perlicí hadice

12416701100 Sada příslušenství 10 50 13855 416709

NOVINKA: Vodní filtr
Vodní filtr je ideálním doplněním perlicích a kapacích hadic. Filtruje nečistoty z vody (zejména důležité při 
použití užitkové vody), a tím prodlužuje i životnost hadic. 
(Tip: vhodné i ve spojení s postřikovači). 

Číslo zboží Popis Balení v kusech Kód EAN
Vodní filtr

12168181100 Vodní filtr vnější závit 26,5 mm (3/4") 180 mesh 5 40 07360 517724
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PERLICÍ HADICE
VODA JEN KAPKA PO KAPCE A UŠETŘÍTE PENÍZE

REHAU Perlicí hadice

Perlicí hadice REHAU funguje při nízkém tlaku vody a pokládá se buď 
nad, nebo pod zem. 

Dodáváme ji ve dvou různých délkách, vybavenou armaturami, 
připravenými na připojení.

Pomocí stopspojky je možné hadici jednoduše prodlužovat a zkracovat.

Přehled vlastností:
 - pomocí stopspojky možné prodloužení bez přídavného dílu
 - možnost pokládky nad i pod zemí
 - možnost zkrácení dle individuálních požadavků
 - možnost prodloužení až na maximálně 45 m
 - nestrhává hlínu na svazích
 - funguje už při minimálním tlaku (0,5 bar)
 - spotřeba vody při 0,5 bar cca 3–4 l/m/h

Perlicí hadice

Číslo zboží Popis Balení v metrech Kód EAN
Perlicí hadice

12682631100 7,5 m role 12 x 7,5 40 07360 043704
12682731100 15 m role 8 x 15 40 07360 043711
NOVINKA: 12167981100 25 m role 1 x 25 40 07360 517731
NOVINKA: 12168081100 50 m role 1 x 50 40 07360 517748

Sada příslušenství Perlicí-/kapací hadice
Vhodné pro spojování, větvení nebo odklonění jedné nebo více hadic.

Číslo zboží Popis Balení v kusech Kód EAN
Sada příslušenství Perlicí-/kapací hadice

12416701100 Sada příslušenství 10 50 13855 416709
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ROZPRAŠOVACÍ HADICE
ZAVLAŽOVÁNÍ ŠETRNÝM ZPŮSOBEM

Rozprašovací hadice REHAU dodáváme ve dvou různých délkách, 
hadice je vybavená armaturami připravenými na připojení 
se snadnou manipulací.
Díky vhodným armaturám můžete hadici zkrátit nebo prodloužit podle 
individuálních potřeb.

Přehled vlastností:
 - šetrné zavlažování díky jemným paprskům/postřiku
 - rovnoměrné rozdělení tlaku pomocí 3kanálového systému
 - jednoduchá manipulace - hadice je připravena k napojení
 - jednou ji položíte, vždy je připravená k použití
 - neobsahuje kadmium
 - možnost prodloužení až na maximálně 30 m
 - dosah postřiku při tlaku 2 bar cca 3 m

Rozprašovací hadice

Číslo zboží Popis Balení v metrech Kód EAN
Rozprašovací hadice

12518951200 7,5 m role 10 x 7,5 40 07360 008284
12519051200 15 m role 10 x 15 40 07360 008291

Rozprašovací hadice - příslušenství

Číslo zboží Popis Balení v kusech Kód EAN
Rozprašovací hadice - příslušenství

12417301200 Sada k opravě 10 50 13855 417300

REHAU Rozprašovací hadice
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
UKLÁDÁNÍ HADIC & 
ŘÍZENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Perfektní doplnění
Jakým způsobem můžeme skladovat zahradní 
hadice bezpečně a bez nároků na místo? Jak si lze 
ulehčit práci na zahradě?

Bez rozdílu zda se jedná o ukládání hadic, převážení 
hadic nebo automatické zavlažování – zde naleznete 
to, co hledáte:

- vozík na hadice

- držák hadic

- nástěnný držák hadic

- vedení hadic a kabelů

- box na hadice

- řízení zavlažování

3333



SPOLEHLIVÉ PŘEVÁŽENÍ HADIC

U nového COMFORT vozíku 
na hadici z plastu, zůstanou Vaše 
ruce vždy čisté, a to díky 
souběžnému vedení hadic při 
jejich navíjení.

Držadlo má ideální výšku  
a umožní pohodlné dopravování 
vozíků po zahradě ve vzpřímené 
poloze.

Speciální podpůrná noha 
zajistí stabilitu v požadované 
poloze.

Do praktického úložného 
prostoru lze odložit např. zahradní 
rukavice.

Pro bezpečné a místo šetřící uskladnění a bezpečný transport 
REHAU zahradních hadic Vám nabízíme rozsáhlý sortiment držáků  
a vozíků.
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PREMIUM vozík z kovu
Až 90 m hadice na vodu o rozměru 19mm (3/4“) a 120 m hadice o rozměru 13mm (1/2“) navinete  
bez problémů na tento vozík. Rám a buben jsou zhotovené z pozinkované oceli. Proto je vozík mimořádně 
robustní a stabilní.
Rozsah dodávky: vozík na hadici včetně přípojek pro vodní hadice 13 mm (1/2") a 19 mm (3/4").  
Rám a buben z pozinkované oceli.

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
PREMIUM vozík na hadici, kov
12308291100 Vozík na hadici z kovu Karton 56 x 50 x 51 cm 1 40 07360 380830

COMFORT vozík z kovu
na vozíku z kovu naleznete místo pro hadice o délce max. 50 m 13 mm (1/2") a max. 30 m 19 mm (3/4") 
Vozík je mimořádně robustní a stabilní. 
Rozsah dodávky: vozík na hadici včetně 1 přípojky na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici 13 mm (1/2"). 
Rám a buben z pozinkované oceli. 

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
COMFORT vozík na hadici, kov
12349701100 Vozík na hadici z kovu Karton 40 x 32 x 40 cm 1 40 07360 203023

NOVINKA: COMFORT vozík z plastu
Nový vozík na hadice COMFORT nabízí vysokým držákem, vedením hadice, jako i odkládacím prostorem 
(např. pro rukavice) spoustu příjemností. Postranní disky jsou z plastu, držadlo a noha jsou z lakované oceli. 
Přepravovat můžete hadice až do 60 m 13 mm (1/2") nebo 30 m 19 mm (3/4"). 
Rozsah dodávky: vozík na hadici včetně 2 přípojek na kohout a 2 rychlospojek pro hadici 13 mm (1/2").

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
COMFORT vozík na hadici, plast
12168281100 Vozík na hadice z plastu Karton 55 x 38 x 57 cm 1 40 07360 517755

NOVINKA: ALLROUND vozík z plastu 
Na vozík lze navinout hadice na vodu o rozměrech od 60 m 13 mm (1/2") až po 30 m 19 mm (3/4"). 
Držadlo a noha jsou z lakované oceli, postranní disky z plastu.
Mimořádně komfortní: Držadlo je výškově nastavitelné a zaručuje proto pohodlnou práci na zahradě!
Rozsah dodávky: vozík na hadici včetně 2 přípojek na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici 13 mm (1/2").

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
ALLROUND vozík na hadice, plast
12039241100 Vozík na hadice z plastu Karton 49 x 13 x 36 cm 1 40 07360 407278

NOVINKA: ALLROUND držák z plastu
Stejně jako u vozíku jsou i u držáku ALLROUND držadlo a noha zhotovené z lakované oceli a postranní disky 
z plastu. Je vhodný pro transport hadic od 50 m 13 mm (1/2") po 25 m 19 mm (3/4").
Rozsah dodávky: držák na hadici včetně 2 přípojek na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici 13 mm (1/2").

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
ALLROUND držák na hadici, plast
12168381100 Držák na hadici z plastu Karton 33 x 13 x 38 cm 1 40 07360 517762
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Kovový nástěnný držák hadice 
Praktická možnost uskladnění pro zahradní hadici REHAU, z pozinkované oceli (dodává se komplet  
pro upevnění na stěnu se 2 hmoždinkami a 2 šrouby).

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
Nástěnný držák, kov
12308201100 Nástěnný držák kovový Karton 5 40 07360 201722

Plastový nástěnný držák
Praktická možnost uskladnění pro zahradní hadici REHAU, z plastu. Součastí dodávky jsou i hmoždinky.

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
Nástěnný držák, plast
12168481300 Nástěnný držák plastový volně, kód EAN 20 40 07360 517779

Vedení hadic a kabelů
Vodicí prvky pro hadice a kabely vedou zahradní hadici bez problémů kolem stěn domu a kolem záhonů 
a obrubníků. Tím se zabrání zalomení hadice. Rostliny jsou optimálně chráněny.

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
Vedení hadic a kabelů
12471781200 Vedení hadic a kabelů volně, kód EAN 20 40 07360 165482

UKLÁDÁNÍ HADIC
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Flexibilní box na hadice REHAU zaručuje rychlejší, pohodlnější a čistší 
použití hadice.

Integrovaná technika boxu na hadice zaručí komfortní manipulaci 
s hadicí:
Hadici jednoduše vytáhněte na požadovanou délku a krátkým 
zatáhnutím aktivujte aretační zařízení. Po zavlažování stačí znova 
zatáhnout za hadici, a ta se automaticky navine zpět do boxu 
na hadice.
Box na hadice REHAU můžete pomocí dodávané konzoly upevnit 
jednoduše na zeď; držák se tak může otáčet o 180°. To umožňuje 
flexibilní použití v libovolném směru. Rukojeť upevněná na boxu na 

hadice umožňuje komfortní přenos, např. při demontáži před zimou.

Rozsah dodávky:
 - box na hadice REHAU s kvalitní zahradní hadicí REHAU, rozměr 
13 mm (1/2"), trhací tlak 30 bar při 20 °C, 15 m kompletně  
smontováno
 - 1,5 m přípojná hadice s armaturami
 - příslušenství pro upevnění na zeď (hmoždinky, šrouby, konzola)
 - podrobný návod k použití 

BOX NA HADICE – FLEXIBILNÍ V KAŽDÉM SMĚRU

Box na hadice

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
Box na hadice

12242551200 Box na hadice kompletní  
včetně hadice 13 mm (1/2") 15 m  
a armatur

Karton ca.  
38 x 46 x 22 cm

1 40 07360 279066
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Zavlažovací hodiny:
 - jednoduchá instalace a programování
 - připravený k připojení na vodní kohout s vnějším závitem 
26,5 mm (3/4")
 - vhodné pro automatické zavlažování zahrad
 - zpožděná startovací funkce
 - ruční funkce zastavení
 - ukazatel stavu baterie
 - 11 časovačů zavlažování: od 1 minuty po 1 týden
 - délka zavlažování v 10stupních: od 5 sekund po 60 minut

Zavlažovací počítač:
 - jednoduchá instalace a programování pomocí LCD-displaye
 - připravený k připojení na vodní kohout s vnějším závitem 
26,5 mm (3/4")
 - vhodné pro automatické, individuální zavlažování zahrad
 - programovatelná startovací funkce
 - ruční funkce zastavení
 - ukazatel stavu baterie
 - časovač zavlažování od 1 minuty po 99 dní, plynule nastavitelné
 - délka zavlažování od 5 sekund po 99 hodin, také plynule nastavitelné
 - s uzavíracím víčkem

NOVINKA: Zavlažovací hodiny a zavlažovací počítač

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
Zavlažovací hodiny

12064661100 Zavlažovací hodiny Blister 5 40 07360 446581
Zavlažovací počítač

12064561100 Zavlažovací počítač Blister 5 40 07360 446574

ŘÍZENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Díky automaticky řízenému zavlažování zahrady od firmy REHAU si můžete užívat volného času dle Vaší libosti. Užitečné zavlažovací hodiny 
a zavlažovací počítač se postarají o to, že zálivka je provedena vždy v pravý čas. A jde to lehce: jednoduše nastavíte délku a interval, případně 
požadovaný program a už se zahrada zavlažuje sama!
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ARMATURY
PREMIUM, COMFORT, ALLROUND

Program armatur REHAU nabízí pro každé použití 
vhodné řešení. Systémy speciálně vyladěné  
pro požadavky současných zahradních struktur 
umožňují cílený výběr potřebné armatury.

Pohodlná manipulace

Funkce a ergonomie armatur jsou navrhnuty podle 
požadavků práce na zahradě. Lamelové držáky  
a měkčené díly umožňují pohodlnou a jednoduchou 
práci i při delším používání. Všechny armatury 
můžete navíc díky „nacvakávacímu“ systému lehce 
vzájemně spojovat (nacvakávací systémy jsou 
kompatibilní se všemi běžnými systémy nabízenými 
na trhu).

Zajímavý vzhled

Podle jednotného designu a barvy poznáte armatury 
REHAU na první pohled. To navíc zdůrazňuje 
i nový design balení.
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PŮSOBIVÁ ROZMANITOST

Armatury a příslušenství kategorie PREMIUM jsou ideální pro profesionální použití. Díky svému materiálové-
mu složení plast/kov mají velmi dlouhou životnost.

PREMIUM: MOSAZ, KOV

Připojovací armatury, 
multifunkční sprchy a profesio-
nální stříkačky s různou formou 
paprsků

Zalévací tyče s pohyblivou 
hlavou pro cílené zavlažování

Zadešťovač k automatickému 
zavlažování větších ploch
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Multifunkční postřikovací sprchy v kovovém provedení a nastavitelnou profi sprchou
Kvalitní, robustní armatury v kovovém provedení s lamelovým držákem, určené k ručnímu zavlažování, jsou 
kompatibilní se všemi běžnými spojovacími systémy na trhu.

Číslo zboží Balení Balení
v ks

Kód EAN

Multifunkční postřikovací sprchy, 7 vodních paprsků
12470581300 Papírový obal 5 40 07360 165369

Nastavitelná profi sprcha
12470681300 Papírový obal 5 40 07360 165376

Zalévací tyč s pohyblivou hlavou
Kvalitní, robustní zalévací tyč s 10 vodními paprsky. Velmi vhodná pro zalévání visacích květníků nebo 
truhlíků ve vyšších polohách.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Zalévací tyč dlouhá, 10 vodních paprsků, s pohyblivou hlavou
12242481300 Papírový obal 5 40 07360 279035

Kvalitní, robustní zadešťovač 
Max. oblast postřiku: 15 m v průměru, max. plocha zavlažování: 175 m², vodní paprsek lze plynule nastavit 
od plného proudu až po mžení, s přesnými mosaznými tryskami.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Kruhový zadešťovač Duo
12471681300 Karton 1 40 07360 165475

Čtyřúhelníkový zadešťovač
Kvalitní, robustní zavlažovač v kovovém provedení s 20 přesnými tryskami. 6 trysek lze ručně připojit nebo 
odpojit. Průtok vody a oblast zavlažování si můžete nastavit individuálně. 
Max. plocha zavlažení: 330 m², max. rozptyl 20 m.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Čtyřúhelníkový zadešťovač, 20 otvorů
12064771300 Karton 1 40 07360 449650

Základní vybavení, mosaz
Vše v sadě: základní mosazné vybavení se skládá z přípojky na kohoutek, rychlospojky na hadice, stopspoj-
ky a postřikovací sprchy.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Základní vybavení
12495461100 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 50 13855 495469
12470481100 pro hadici 15 mm (5/8") blistr 10 40 07360 165352
12471041100 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 50 13855 471043

Fan

Fan
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Stopspojky a rychlospojky na hadice, mosaz
Pomocí této spojky budete mít průtok vody vždy pod kontrolou. Při spojování se průtok vody automaticky 
zastaví nebo uvolní. Při výměně nástavců si ušetříte cestu k vodovodnímu kohoutku.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Stopspojky
12495761100 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 50 13855 495766
12470281100 pro hadici 15 mm (5/8") blistr 10 40 07360 165338
12471141100 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 50 13855 471142
Rychlospojky
12495661100 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 50 13855 495667
12470381100 pro hadici 15 mm (5/8") blistr 10 40 07360 165345
12471241100 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 50 13855 471241

Dvojitá spojka a postřikovací sprcha, mosaz
Mosazná spojka pro rychlé prodloužení hadice pomocí rychlospojky (číslo zboží 12495661100) nebo 
stopspojka (číslo zboží 12495761100). Mosazný postřikovač lze plynule nastavit od sprchovacího paprsku 
po proud vody.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Dvojitá spojka 

12495861100 blistr 10 50 13855 495865
Postřikovací sprcha

12495561100 blistr 10 50 13855 495568

Přípojka na kohoutek, spojka na přišroubování nástroje, dvoucestný rozdělovač, mosaz
Systémové připojení na vodní kohoutek G 21mm G 21 mm (G 1/2", číslo zboží 12653131003) nebo G 
26,5 mm (G 3/4", číslo zboží 12653231003) resp. vodovodní kohoutek s kulovým ventilem G 21 mm (G 
1/2", číslo zboží 12402051003) nebo G 26,5 mm (G 3/4", číslo zboží 12402151003).

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Přípojka na kohoutek
12495961100 s G 26,5 mm (G 3/4") blistr 10 50 13855 495964
12434091100 s G 33,3 mm (G 1") blistr 10 40 07360 166021

Spojka na přišroubování nástroje (2 ks v blistru)
12386831100 s G 26,5 mm (G 3/4") blistr 10 40 07360 191191

Dvoucestný rozdělovač
12386931100 s G 26,5 mm (G 3/4") blistr 5 40 07360 191207

Opravný kus a Y-spojka
Pro jednoduchou a perfektní opravu, nebo bezproblémové spojování hadic: opravný kus z mosazi je vhodný 
pro hadice 13 mm (1/2") nebo 19 mm (3/4").
Pomocí Y-spojky z mosazi rozdělíte rychle a jednoduše proud vody na dvě části, např. trávník můžete 
zároveň postřikovat i zavlažovat.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Opravný kus
12336941100 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 40 07360 191658
12836741100 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 40 07360 250058

Y-spojka
12836691100 - blistr 10 40 07360 250041
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COMFORT: PLAST

VELMI PŘÍJEMNÉ

Pohodlná manipulace a vysoká funkčnost: jednoručné ovládání sprchy. Příjemně měkký povrch stejně jako 
funkční prohlubně na držáku umožňují dobré držení při práci na zahradě. Příjemnější a pohodlnější snad  
již zavlažování být nemůže. Všechny armatury lze lehce pomocí „systému zásuvného tlačítka“ propojovat 
a jsou kompatibilní i se všemi dostupnými systémy na trhu.
Program armatur Comfort propojuje atraktivní vzhled s moderním barevným provedením. 

Multifunkční postřikovací 
sprchy

Pulsní postřikovač s možností 
nastavení vodního paprsku, 
plynule nastavitelný od plného 
proudu až po rozprašování

Čtyřúhelníkový zadešťovač  
k automatickému zavlažování 
větších ploch
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Multifunkční postřikovací sprchy
Kompatibilní se všemi běžnými spojovacími systémy na trhu, s 8 různými druhy postřikování, 
obsluha jednou rukou.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Multifunkční postřikovací sprchy

12032811100 Papírový obal 5 40 07360 397685

Pulsní postřikovač
Kompatibilní se všemi běžnými spojovacími systémy na trhu, se 3 různými druhy postřikování, obsluha 
jednou rukou.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Pulsní postřikovač

12032791100 Papírový obal 5 40 07360 397678

Přípojky
Armatury pro připojení hadic, s měkčeným povrchem a funkčním tvarováním, kompatibilní se všemi 
běžnými spojovacími systémy na trhu. 
 

Číslo zboží Popis Balení Balení v ks Kód EAN
Rychlospojka pro hadice

12032761100 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 40 07360 397654
12032771100 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 40 07360 397661

Stopspojka
12032711100 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 40 07360 397630
12032751100 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 40 07360 397647

Přípojka ke kohoutku 
12032691100 s G 26,5 mm (G 3/4") a G 33,3 mm (G 1") blistr 10 40 07360 397623

Čtyřúhelníkový zadešťovač
Kvalitní zadešťovač z plastu s 18 přesnými tryskami. Max. plocha zavlažení: 310 m², max. rozptyl: 18 m.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Čtyřúhelníkový zadešťovač 18 otvorů

12092631100 Karton 1 40 07360 479022

Positions
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ALLROUND: PLAST

VŠESTRANNÝ 

Program armatur je doplněný o hodnotnou řadu Allrounder pro hobby zahradníky. Široká nabídka sortimentu 
splní každé Vaše přání.

Multifunkční postřikovací 
sprchy s připojovací armaturou

Zadešťovač s kolíkem  
a různými paprsky

Čtyřúhelníkový zadešťovač  
k automatickému zavlažování 
větších ploch
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Základní vybavení
Skládá se vždy z přípojky na kohoutek (G 26,5mm (3/4“) s redukcí na G 21mm (1/2“)), rychlospojky, 
stopspojky a postřikovače, kompatibilní se všemi běžnými plastovými spojovacími systémy na trhu.
Základní vybavení pro hadice 13 mm (1/2") se hodí i pro napojení hadic 15 mm (5/8").

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Základní vybavení
12681031300 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 40 07360 043544
12698491300 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 40 07360 056889

Přípojky
Armatury pro připojení a spojení hadic, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy na trhu. Rozměr 
pro hadice 13mm (1/2“) se hodí i pro napojení hadic 15mm (5/8“).

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Rychlospojka pro hadice
12681231300 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 40 07360 043568
12669551300 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 40 07360 068349

Stopspojka
12681331300 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 40 07360 043575
12669451300 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 40 07360 068332

Přípojka ke kohoutku
12681431300 s G 26,5 mm (G 3/4") blistr 10 40 07360 043582

Postřikovač
12681131300 - blistr 10 40 07360 043551

Systémové spojky
Armatury pro připojení a spojení hadic, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy na trhu.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Dvoucestný rozdělovač
12386631300 - blistr 5 40 07360 191177

Spojka na přišroubování nástroje, 2 ks v blistru
12386531300 s G 26,5 mm (G 3/4") blistr 10 40 07360 191160

Dvojitá spojka
12681531300 - blistr 10 40 07360 043599

Opravný kus na hadice
12681631300 pro hadici 13 mm (1/2") blistr 10 40 07360 043605
12387031300 pro hadici 19 mm (3/4") blistr 10 40 07360 191214 

Y-spojka
12697471300 - blistr 10 40 07360 056865
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Postřikovací pistole
Armatury pro ruční zavlažování, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy na trhu.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Multifunkční postřikovací sprchy, 7 vodních paprsků

12471881300 Papírový obal 5 40 07360 165499
Pulsní postřikovač, nastavitelný

12472181300 Papírový obal 5 40 07360 165529
Postřikovací pistole, nastavitelné

12472281300 Papírový obal 5 40 07360 165536

Přípojky ke kohoutku
Přípojka ke kohoutku G 33,3 mm (G 1") s redukcí na G 26,5 mm (G 3/4") a G 21 mm (G 1/2").
Univerzální přípojka ke kohoutku pro vodní kohoutky bez závitu s vnějším průměrem 14–17 mm.
Multipřípojka ke kohoutku pro ploché vodovodní kohoutky o šířce max. 30 mm a hloubce max. 30 mm.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Přípojka ke kohoutku

12386731300 blistr 10 40 07360 191184
Univerzal - přípojka ke kohoutku

12477141300 blistr 10 50 13855 477144
Multipřípojka na kohoutek

12477041300 blistr 10 50 13855 477045

NOVINKA: Čtyřúhelníkový zadešťovač
Zavlažovač pro čtyřúhelníkové zavlažování ploch, přičemž dosah postřiku můžete individuálně měnit. 
Lze ho napojit na všechny běžné plastové systémy.
Těleso z nárazuodolného plastu, hliníkový oblouk s tryskami s 15 stříkacími otvory, otočná převlečná 
připojovací matka, vnitřní závit 26,5 mm (3/4“) se standardním spojovacím konektorem, 4 možností 
nastavení plochy, max. plocha postřiku: 240 m², max. oblast postřiku: 17 m.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Čtyřúhelníkový zadešťovač, 15 otvorů

12165231300 Karton 1 40 07360 513818

Pulsní zadešťovač
Těžký zinkový a mosazný zadešťovač pro kruhové zavlažování ploch a kruhových výsečí s maximálním 
průměrem do 26 m (tlak vody cca 2-3 bar), což odpovídá ploše cca 530 m². Kvalitní mosazný zadešťovač  
s robustním kovovým kolíkem může díky oběma nastavovacím kroužkům optimálně zavlažovat libovolnou 
kruhovou výseč od 0 do 360°. Pomocí standardního spojkového konektoru s vnitřním závitem 26,5 mm  
(G 3/4“) jej lze bez problémů připojit na všechny běžné systémy plastových zavlažovacích systémů. Max. 
oblast postřiku: 26 m v průměru.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Pulsní zadešťovač

12697171100 Papírový obal 10 40 07360 056834
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Plošný zadešťovač, kruhový zadešťovač, zadešťovač s kolíkem
U multifunkčních zavlažovačů lze individuálně nastavit 8 různých postřikovaných ploch. Lze ho napojit 

na všechny běžné plastové systémy.
Max. plocha postřiku: 95 m², max. oblast postřiku: 11 m v průměru.

U kruhového zadešťovače Trio lze pomocí přesných trysek plynule nastavit oblast postřiku.
Max. plocha postřiku 175 m², max. oblast postřiku: 15 m v průměru.

NOVINKA: Zadešťovač pro kruhové zavlažování plochy, se 6 různými paprsky, až do max. 70 m² při 
nutném tlaku vody pouze 3,5 bar. Lze ho napojit na všechny běžné plastové systémy, max. oblast postřiku: 
9,5 m v průměru.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
1 Plošný zadešťovač, 8násobně nastavitelný, kulatý
12471981300 Papírový obal 5 40 07360 165505
2 Kruhový zadešťovač Trio
12472081300 Papírový obal 5 40 07360 165512
3 Zadešťovač s kolíkem, 6 násobně nastavitelný
12168581300 Papírový obal 10 40 07360 517786

NOVINKA: Profi přípojky
Profi přípojky pro připojení hadic na vodní hadice 19 mm (3/4") zvyšují průtok vody až o 25%.
Informace: tento systém není kompatibilní k běžně dostupným systémům na trhu.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
1 Profi postřikovač
12165241300 blistr 10 40 07360 513825
2 Profi rychlospojka pro hadice 19 mm (3/4")
12165251300 blistr 10 40 07360 513832
3 Profi přípojka ke kohoutku G 33,3 mm (1") / G 26,5 mm (3/4")
12165261300 blistr 10 40 07360 513849

NOVINKA: Hranatá přípojka ke kohotku
Hranatá přípojka ke kohotku zabraňuje zalomení hadice u vodovodního kohoutku.
V místě ohybu se může hranatá přípojka ke kohoutku otočit o 360° a dodatečně uvést do pozice pod úhlem 
45°.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Hranatá přípojka ke kohotku
12165271300 blistr 10 40 07360 513856

NOVINKA: Redukce průtoku
Pomocí redukce průtoku lze upravit požadované množství protékající vody (stupně: plný - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 
vypnuto). Ideální využití u kapacích a perlicích hadic, kdy můžete nastavit požadovaný tlak vody.

Číslo zboží Balení Balení v kusech Kód EAN
Redukce průtoku
12165951300 blistr 10 40 07360 521134

8 Spray
Patterns

8 Wasser-
strahlformen
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TECHNICKÁ MOSAZ

Prostě odolné

Zaměřeno na vysoké zatížení: 
robustní armatury z mosazi jsou trvanlivé 
a extrémně odolné proti zlomení a hodí se kromě 
použití v zahradách i pro velkozahradnictví 
a dílny. Široký sortiment rozměrů od 13 mm (1/2“) 
až po 38 mm (1 1/2“) umožňuje připojení nejrůzněj-
ších rozměrů hadic.

Nabízené výrobky:

 - rychlospojky s objímkami a závity
 - postřikovače a postřikovací sprchy
 - šroubení pro hadice
 - svorky na hadice a svorkové čelisti
 - spojky a rozdvojky pro hadice a průmyslové 
spojky hadic
 - vodní a kulové kohouty
 - čerpadlové armatury
 - šroubení
 - náhradní těsnění
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TECHNICKÁ MOSAZ

Rychlospojka na hadice
Rychlospojka s čelisťovým upínáním (běžná vzdálenost čelistí 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním 
pro jednoduché a rychlé připojení hadic na všechny rychlospojkové díly.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Rychlospojka na hadice
12650131003 pro hadici 13 mm (1/2") volně, kód EAN 10 40 07360 085278
12650231003 pro hadici 19 mm (3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085285
12650331003 pro hadici 25 mm (1") volně, kód EAN 10 40 07360 085292
12650431003 pro hadici 32 mm (1 1/4") volně, kód EAN 5 40 07360 085308
12694991003 pro hadici 38 mm (1 1/2") volně, kód EAN 5 40 07360 085315

Rychlospojka s vnějším závitem
Rychlospojka s čelisťovým upínáním (běžná vzdálenost čelistí 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním  
pro sešroubování s přípojkami nebo přípojnými díly s vnitřním závitem (např. čerpadla, mosazné armatury 
atd.).

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Rychlospojka s vnějším závitem
12650531003 G 21 mm  (G 1/2") volně, kód EAN 10 40 07360 085322
12650631003 G 26,5 mm  (G 3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085339
12650731003 G 33,3 mm  (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 085346
12650831003 G 42 mm  (G 1 1/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085353
12695091003 G 47,9 mm  (G 1 1/2") volně, kód EAN 5 40 07360 085360

Rychlospojka s vnitřním závitem
Rychlospojka s čelisťovým upínáním (běžná vzdálenost čelistí 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro 
sešroubování s přípojkami nebo přípojnými díly s vnějším závitem (např. čerpadla, vodovodní kohoutky atd.).

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Rychlospojka s vnitřním závitem
12650931003 G 21 mm  (G 1/2") volně, kód EAN 10 40 07360 085377
12651031003 G 26,5 mm  (G 3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085384
12651131003 G 33,3 mm  (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 085391
12651231003 G 42 mm  (G 1 1/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085407
12695191003 G 47,9 mm  (G 1 1/2") volně, kód EAN 5 40 07360 085414
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Rychlospojka s odbočkou, stopspojka, rozdělovač
Perfektně sladěné:

Speciální díl s rychlospojkou vč. čelisťového upnutí (běžná vzdálenost čelistí 40mm) z lisované mosazi 
s NBR těsněním pro větvení hadicových vedení, např. pro přechod z hadice 19 mm (3/4“) na hadici 
2 x 13 mm (1/2“).

Speciální díl s rychlospojkou vč. čelisťového upnutí (běžná vzdálenost čelistí 40 mm) z lisované mosazi 
s NBR těsněním pro uzavření rozdvojky nebo jiných rychlospojkových dílů.

Speciální díl z lisované mosazi pro větvení hadicových vedení, použitelný pro rychlospojková spojení 
nebo sešroubování hadic, např. pro přechod z hadice 19 mm (3/4“) na hadici 2 x 13 mm (1/2“).

Číslo zboží Popis Balení Balení 
v ks

Kód EAN

Rychlospojka s odbočkou
12654331003 - volně, kód EAN 5 40 07360 085421

Stopspojka
12654431003 - volně, kód EAN 10 40 07360 085438

Rozdělovač
12654531003 G 26,5 mm (G 3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 085445

Sací a vysokotlaká rychlospojka
Pocit bezpečí: rychlospojka s čelisťovým upínáním (běžná vzdálenost čelistí 40 mm) z lisované mosazi 
s NBR těsněním pro připojení sacích a vysokotlakých hadic, zajištěná proti samovolnému uvolnění. 
Max. provozní tlak: 40 bar, vakuově těsná do cca 9,9 m vodního sloupce.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Sací a vysokotlaká rychlospojka
12655931003 pro hadici 19 mm (3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 085452
12656031003 pro hadici 25 mm (1") volně, kód EAN 5 40 07360 085469
12656131003 pro hadici 32 mm (1 1/4") volně, kód EAN 5 40 07360 085476

Postřikovač s rychlospojkou
Postřikovací tryska v těžkém provedení s rychlospojkou (běžná vzdálenost čelistí 40 mm) z lisované mosazi 
s NBR těsněním, plynule nastavitelná od postřiku po plný proud.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Postřikovač s rychlospojkou
12652531003 pro hadici 13 mm (1/2") volně, kód EAN 5 40 07360 085483
12652631003 pro hadici 19 mm (3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 085490

Šroubení pro hadice, jednodílné, s plochým těsněním
1/3 - hadicová objímka, s plochým těsněním, pro připojení hadic na díly s vnitřním závitem např. 
na rozdělovač 3/4" (číslo zboží 12654531003).

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Šroubení pro hadice, jednodílné, s plochým těsněním
12653631003 pro hadici 13 mm (1/2") x G 26,5 mm (G 3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085537
12653731003 pro hadici 19 mm (3/4") x G 26,5 mm (G 3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085544
12653831003 pro hadici 19 mm (3/4") x G 33,3 mm (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 085551
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Šroubení pro hadice, dvoudílné, s plochým těsněním
2/3- hadicové šroubení, s plochým těsněním, s hadicovou objímkou a převlečnou maticí, pro připojení dílů 
s vnějším závitem, např. jako připojení na vodovodní kohoutek.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Šroubení pro hadice, dvoudílné, s plochým těsněním
12651531003 pro hadici 13 mm (1/2") x G 26,5 mm (G 3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085568
12651331003 pro hadici 13 mm (1/2") x G 33,3 mm (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 085575
12651631003 pro hadici 19 mm (3/4") x G 26,5 mm (G 3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085582
12651431003 pro hadici 19 mm (3/4") x G 33,3 mm (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 085599
12695291003 pro hadici 25 mm (1") x G 33,3 mm (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 085605
12378571003 pro hadici 25 mm (1") x G 42 mm (G 1 1/4") volně, kód EAN 10 40 07360 199128

Šroubení pro hadice, třídílné, s plochým těsněním
3/3- hadicové šroubení, s plochým těsněním, se dvěma objímkami na hadice a převlečnou matkou, ideální 
spojení hadic od firmy REHAU.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Šroubení pro hadice, třídílné, s plochým těsněním
12651731003 pro hadici 13 mm (1/2") x G 26,5 mm (G 3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085612
12651831003 pro hadici 19 mm (3/4") x G 33,3 mm (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 085629

Šroubení pro hadice, jednodílné s páskem a O-kroužkem
1/3-objímka na hadice s O-kroužkem (NBR) pro utěsnění, zvláště pro připojení na čerpadla a meziventily.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Šroubení pro hadice, jednodílné s páskem a O-kroužkem
12653331003 pro hadici 19 mm (3/4") x G 26,5 mm (G 3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085636
12302891003 pro hadici 19 mm (3/4") x G 33,3 mm (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 199821
12653431003 pro hadici 25 mm (1") x G 33,3 mm (G 1") volně, kód EAN 10 40 07360 085643
12653531003 pro hadici 32 mm (1 1/4") x G 42 mm (G 1 1/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085650

Hadicová spojka
V těžkém provedení z mosazné trubky, pro spojení hadic stejných rozměrů, 
např. při opravě nebo prodloužení vedení.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Hadicová spojka
12653931003 pro hadici 13 mm (1/2") volně, kód EAN 10 40 07360 085711
12654031003 pro hadici 19 mm (3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 085728
12654131003 pro hadici 25 mm (1") volně, kód EAN 10 40 07360 085735
12654231003 pro hadici 32 mm (1 1/4") volně, kód EAN 5 40 07360 085742
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Svorky na hadice, spojené do páru
Svorky se šnekovým závitem podle DIN 3017 z kvalitní oceli s povrchovou hliníkovo-zinkovou úpravou  
a šestihranem s rýhou, pro upevnění hadic na hadicové objímky.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Svorky na hadice, spojené do páru
12651931100 8–12 mm Papírový obal 10 40 07360 052140
12651931003 8–12 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085759
12652031100 10–16 mm Papírový obal 10 40 07360 052157
12652031003 10–16 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085766
12652131100 12–20 mm Papírový obal 10 40 07360 052164
12652131003 12–20 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085773
12652231100 20–32 mm Papírový obal 10 40 07360 052171
12652231003 20–32 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085780
12652331100 25–40 mm Papírový obal 10 40 07360 052188
12652331003 25–40 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085797
12652431100 32–50 mm Papírový obal 10 40 07360 052195
12652431003 32–50 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085803
12695391100 40–60 mm Papírový obal 10 40 07360 056032
12695391003 40–60 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085810

Svěrací čelisti
Svěrací čelisti z lisované mosazi, pro bezpečné spojení sacích a vysokotlakých hadic, s pozinkovanými 
imbusovými šrouby a maticemi.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Svěrací čelisti
12698091003 pro hadici 19 mm (3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 085827
12698191003 pro hadici 25 mm (1") volně, kód EAN 5 40 07360 085834
12698291003 pro hadici 32 mm (1 1/4") volně, kód EAN 4 40 07360 085841

Vhodné velikosti pro hadicové svorky, svěrací čelisti a velikosti hadic:

Číslo zboží Rozměr hadicové svorky Šířka Vnitřní průměr hadice

Hadicové svorky
12651931100/003 8–12 mm 9 mm 6 mm (1/4") – 10 mm (3/8")
12652031100/003 10–16 mm 9 mm 10 mm (3/8") – 13 mm (1/2")
12652131100/003 12–20 mm 9 mm 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")
12652231100/003 20–32 mm 12 mm 19 mm (3/4") – 25 mm (1")
12652331100/003 25–40 mm 12 mm 25 mm (1") – 32 mm (1 1/4")
12652431100/003 32–50 mm 12 mm 38 mm (1 1/2") – 44 mm (1 3/4")
12695391100/003 40–60 mm 12 mm 38 mm (1 1/2") – 50 mm (2")

Svěrací čelisti Vnitřní průměr hadice
Vhodné velikosti pro svěrací čelisti:
pro hadici 19 mm (3/4") 18–20 mm
pro hadici 25 mm (1") 24–26 mm
pro hadici 32 mm (1 1/4") 31–32 mm
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Spojka
Pro opravy nebo spojení hadic stejných rozměrů, materiál acetal-kopolymer (POM), přírodní.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Spojka
12656631003 3 x 4 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085858
12656731003 3 x 6 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085865
12656831003 2 x 8 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085872
12656931003 2 x 10 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085889
12657031003 2 x 12 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085896

Redukce, v páru
Pro opravu nebo spojení hadic s rozdílným vnitřním průměrem.  
Materiál acetal-kopolymer (POM), přírodní.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Redukce, v páru
12657131003 6–4 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085902
12657231003 8–6 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085919
12657331003 12–8 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085926

T-spojky, v páru
T-kus (90°) pro větvení hadic stejných rozměrů, materiál acetal-kopolymer (POM), přírodní.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

T-spojky, v páru
12657431003 4 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085933
12657531003 6 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085940
12657631003 8 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085957
12657731003 10 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085964
12657831003 12 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085971

T-spojky redukované, v páru
T-kus (90°) pro větvení hadic různých rozměrů, materiál acetal-kopolymer (POM), přírodní.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

T-spojky redukované, v páru
12657931003 4–6–4 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085988
12658031003 6–4–6 mm volně, kód EAN 10 40 07360 085995
12658131003 8–6–8 mm volně, kód EAN 10 40 07360 086008
12658231003 8–12–8 mm volně, kód EAN 10 40 07360 086015
12658331003 12–6–12 mm volně, kód EAN 10 40 07360 086022
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Vodovodní kohouty
Výtokový ventil s dvoudílným šroubením na hadice, s plochým těsněním z mosazi. Max. provozní tlak 8 bar.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Vodovodní kohout se šroubením na hadice, leštěná mosaz
12379371100 G 21 mm (G 1/2"), pro hadici 1/2" Papírový obal 5 40 07360 199203
12379471100 G 26,5 mm (G 3/4"), pro hadici 3/4" Papírový obal 5 40 07360 199210

Vodovodní kohout se šroubením na hadice, matný chrom
12653131003 G 21 mm (G 1/2"), pro hadici 1/2" volně, kód EAN 5 40 07360 086039
12653231003 G 26,5 mm (G 3/4"), pro hadici 3/4" volně, kód EAN 5 40 07360 086046
12406451003 G 33,3 mm (G 1"), pro hadici 1" volně, kód EAN 4 40 07360 086053

Vodovodní kohout s kulovým ventilem a šroubením na hadice
Výtokový ventil s dvoudílným šroubením na hadice, s plochým těsněním z mosazi, matně chromovaný, 
s pozinkovanou kovovou pákou červeně lakovanou. Max. provozní tlak 8 bar.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Vodovodní kohout s kulovým ventilem a šroubením na hadice
12402051003 G 21 mm    (G 1/2") volně, kód EAN 5 40 07360 086060
12402151003 G 26,5 mm (G 3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086077

Kulový kohout
Kulový kohout z mosazi, matně chromovaný, s pákou potaženou plastem, pro rychlé uvolnění celého 
množství vody, vhodný jen pro vodovodní vedení. Max. provozní tlak: 25 bar.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Kulový kohout
12695991003 IG 21 mm (IG 1/2") volně, kód EAN 5 40 07360 086091
12696091003 IG 26,5 mm (IG 3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086107
12696191003 IG 33,3 mm (IG 1") volně, kód EAN 5 40 07360 086114

Uzavírací ventily přípojek
Uzavírací ventily přípojek z mosazi s ručním kolečkem z ocelového plechu, červeně lakovaným. 
Max. provozní tlak: 12 bar, vhodné pouze pro vodovodní vedení.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Uzavírací ventily přípojek
12696391003 IG 26,5 mm (IG 3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086138
12696491003 IG 33,3 mm (IG 1") volně, kód EAN 5 40 07360 086145 
12696591003 IG 42 mm (IG 1 1/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086152

Závitová páska Teflon 12 m
Těsnicí páska z teflonu (PTFE) testovaná DVGW, pro utěsnění kovových šroubení bez gumového těsnění 
nebo bez O-kroužku. Šířka: 12 mm, tloušťka: 0,1 mm.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Závitová páska Teflon 12 m
12695591003 - volně, kód EAN 10 40 07360 086428
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Patní ventil s objímkou
Meziventil s uzavírací pružinou zamezuje zpětnému toku a je funkční v jakékoliv montážní poloze. Je odolný 
vůči vodě, oleji, benzinu a petroleji. Sací košík z nerezové oceli s jemnými oky s vnějším závitem z teflonu 
(PTFE) je našroubovaný do meziventilu.
Patní ventil = meziventil a sací koš
Objímka = šroubení pro hadice, jednodílné, s páskem a O-kroužkem

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Patní ventil s objímkou
12655231003 pro hadici 19 mm (3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086169
12655331003 pro hadici 25 mm (1") volně, kód EAN 5 40 07360 086176
12655431003 pro hadici 32 mm (1 1/4") volně, kód EAN 4 40 07360 086183

Meziventil
Odpružený meziventil s ventilovým kuželem z polyamidu (PA) a dosedacím těsněním z nitrilového kaučuku 
(NBR) je funkční v jakékoliv montážní poloze. Je vhodný pro vodu, olej, benzin, petrolej, stlačený vzduch 
atd.; zabraňuje zpětnému toku nasávaného média. Max. teplota použití 100 °C.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Meziventil
12654931003 IG 26,5 mm (IG 3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086206
12655031003 IG 33,3 mm (IG 1") volně, kód EAN 5 40 07360 086213
12655131003 IG 42 mm (IG 1 1/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086220

Sací košík

Sací košík z nerezové oceli s jemnými oky s vnějším závitem z ABS pro našroubování do meziventilů. 

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Sací košík
12655631003 G 26,5 mm (G 3/4")  volně, kód EAN 5 40 07360 086244
12655731003 G 33,3 mm (G 1")   volně, kód EAN 5 40 07360 086251
12655831003 G 42 mm (G 1 1/4")  volně, kód EAN 5 40 07360 086268

Zalévací sprchy
Kvalitní robustní zalévací sprchy v různých provedeních pro cílené zavlažování rostlin (profesionální kvalita).

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Zalévací sprchy
12380271100 Zalévací sprcha 60 cm Papírový obal 5 40 07360 199296

12380371100 Zalévací sprcha 90 cm Papírový obal 5 40 07360 199302

12303291100 Super-zalévací sprcha Papírový obal 5 40 07360 199906
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Mosazná rohová spojka
Úhel 90° pro změnu směru, např. trubky za účelem provedení ostrých ohybů ve spojovacích systémech.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Mosazná rohová spojka
12697491003 IG/AG 26,5 mm (IG / AG 3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086282
12697591003 IG/AG 33,3 mm (IG / AG 1") volně, kód EAN 5 40 07360 086299
12697691003 IG/AG 42 mm (IG / AG 1 1/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086305
12697791003 IG 26,5 mm (IG 3/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086312
12697891003 IG 33,3 mm (IG 1") volně, kód EAN 5 40 07360 086329
12697991003 IG 42 mm (IG 1 1/4") volně, kód EAN 5 40 07360 086336

Závitová vsuvka
Mosazné vsuvky, oboustranně opatřené vnějším závitem, použití např. pro čerpadla.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Závitová vsuvka
12696691003 26,5 mm (3/4") AG  x  26,5 mm (3/4") AG volně, kód EAN 5 40 07360 086343
12696791003 33,3 mm (1") AG x 33,3 mm (1") AG volně, kód EAN 5 40 07360 086350
12696891003 26,5 mm (3/4") AG x 21 mm (1/2") AG volně, kód EAN 5 40 07360 086367
12696991003 33,3 mm (1") AG x 26,5 mm (3/4") AG volně, kód EAN 5 40 07360 086374

Závitová vsuvka
Mosazné vsuvky s kombinovaným vnitřním a vnějším závitem, pro redukci závitů. 
Použití pro čerpadla a další šroubová spojení.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Závitová vsuvka
12697091003 26,5 mm (3/4") AG x 21 mm       (1/2") IG volně, kód EAN 5 40 07360 086381
12697191003 26,5 mm (3/4") AG x 33,3 mm    (1")  IG volně, kód EAN 5 40 07360 086398
12697291003 33,3 mm (1")     AG x 26,5 mm    (3/4") IG volně, kód EAN 5 40 07360 086404
12697391003 42 mm (1 1/4")  AG x 33,3 mm    (1") IG volně, kód EAN 5 40 07360 086411

Těsnění
Náhradní těsnění z nitrilkaučuku (NBR) pro všechny mosazné spojky nebo sešroubování hadic z mosazi. 
Max. teplota použití: 100 °C.

Číslo zboží Popis Balení Balení
v ks

Kód EAN

Náhradní těsnění rychlospojky, v páru
12654631003 2 x volně, kód EAN 10 40 07360 086435

Gumové těsnění
12654731003 5 x pro hadici G 21 mm    (1/2") volně, kód EAN 10 40 07360 086442
12654831003 5 x pro hadici G 26,5 mm (3/4") volně, kód EAN 10 40 07360 086459
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SACÍ HADICE RAUSPIRAFLEX

Optimální doplněk k vašemu programu jsou sací hadice RAUSPIRAFLEX.
Dodržujte, prosím, technické pokyny 12T725. 

RAUSPIRAFLEX POND
Černě potažená hadice z PVC, spirálově armovaná: nepropouští světlo, velmi ohebná, uvnitř hladká, zvenku 
zvlněná, žádná tvorba řas, oblast teploty: –10° C do +55° C.
Oblasti použití: ponorné filtry, kašny, fontánky a umělé potůčky

Číslo zboží ID 

(mm)

Tloušťka stěny
mezi 
spirálou (mm)

Vakuum 
m WS 
(při 20  °C)

Úhel ohybu 
mm  
(při 20  °C)

Délka role 
(m) 

Kód EAN

RAUSPIRAFLEX POND
10778641025 19 0,6 3 19 25 40 07360 348991
10778741025 25 0,6 3 25 25 40 07360 349004
10778841025 32 0,7 3 32 25 40 07360 349011
10778941025 38 0,8 3 38 25 40 07360 349028

RAUSPIRAFLEX GARDEN
Průhledná zelená hadice z PVC, spirálově armovaná: lehká a ohebná, uvnitř hladká, zvenku lehce zvlněná, 
oblast teploty: –5° C do +60° C.
Oblasti použití: hadice pro nenáročné využití v domácnostech, k využití u zahradních a ponorných čerpadel, 
k odsávání a odvádění vody nebo jiných nemastných kapalin.

Číslo zboží ID 

(mm)

Tloušťka stěny
mezi 
spirálou (mm)

Vakuum 
m WS 
(při 20 °C)

Úhel ohybu 
mm  
(při 20 °C)

Délka role 
(m) 

Kód EAN

RAUSPIRAFLEX GARDEN
10766901004 19 2,6 7 85 25 40 07360 016173
10766901005 19 2,6 7 85 50 40 07360 018375
10767501001 22 2,6 7 100 50 40 07360 018368
10767001003 25 2,6 7 105 25 40 07360 016180
10767001005 25 2,6 7 105 50 40 07360 018382
10767101002 32 3,1 7 125 25 40 07360 018399
10767101004 32 3,1 7 125 50 40 07360 016197
10767201002 38 3,4 7 150 25 40 07360 018405
10767201003 38 3,4 7 150 50 40 07360 016890

RAUSPIRAFLEX GARDEN SET
Pro okamžité použití nabízíme naše hadicové sady ve dvou různých provedeních. Smontované, s armatura-
mi z mosazi nebo plastu.

Číslo zboží ID 

(mm)

Tloušťka stěny
mezi 
spirálou (mm)

Vakuum 
m WS 
(při 20 °C)

Úhel ohybu 
mm  
(při 20 °C)

Délka role 
(m) 

Kód EAN

RAUSPIRAFLEX souprava sací hadice s mosaznou armaturou
12885541001 25 2,6 6 120 7 40 07360 341176

RAUSPIRAFLEX souprava sací hadice s plastovou armaturou
12623131001 22 2,6 6 120 4 40 07360 037420
12602791001 22 2,6 6 120 7 40 07360 037413

62



CENTRUM HADIC
HADICE NA MÍRU

Víme, jak důležitá je pro vás optimální, čistá a zároveň lehce použitelná 
prezentace zboží.

REHAU pro vás má řešení: Nové centrum hadic, které umožňuje ještě 
flexibilněji a variabilněji obsadit jednotlivé úrovně regálů. Dostanete 
propracovaný přehled sortimentu přesně podle vašeho přání, ať už se 
jedná o technické hadice nebo hadice na vodu, v novém centru hadic 
REHAU nabízíme našim zákazníkům hadice na míru!

Přednosti nových center hadic REHAU:

Vzhled
Přehledná prezentace umožňuje rychlé získání přehledu o výrobním 
programu. Nové REHAU centrum hadic má systém a je uspořádané.

Kompatibilní
Nové REHAU centra hadic jsou vhodné pro všechny běžné regálové 
systémy (šířky 1 m, 1,25 m a 1,33 m).

Jednoduchá montáž
Jednotlivé díly lze rychle a jednoduše smontovat, stabilní osy 
s pevnými šroubovými spojeními zaručují centrum, které se „nekýve“.

Rychlé doplnění zboží
Jednoduše odeberete postranní kotouče a osy z prázdné cívky 
a upevníte je na novou cívku.

Snadná identifikace výrobků
Pomocí scanerů lze přiřadit rychle a jednoduše každému výrobku 
etiketu/kód EAN.

Inteligentní stopka hadice
Nový druh vedení hadice zabraňuje samovolnému vytočení hadice 
z cívky.

Ekologické
Díky vícenásobnému použití postranních kotoučů z plastu odpadá 
při doplňování zboží nákladná likvidace starého balení.
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CENTRUM HADIC
HADICE NA MÍRU

Přehled výrobků: cívky na hadice

Číslo zboží Rozměr Délka role Šířka cívky* Kód EAN
RAUCLAIR-E průhledná průmyslová hadice
10300301200 4/1 mm 200 m 155 mm  40 07360 296285 
10303701200 4/1,5 mm 200 m 155 mm  40 07360 380748 
10304401200 5/1,5 mm 150 m 155 mm  40 07360 380755 
10305001200 6/1,5 mm 100 m 155 mm  40 07360 296292 
10305701200 7/1,5 mm 100 m 155 mm  40 07360 380762 
10306101200 8/1,5 mm 50 m 155 mm  40 07360 296308 
10306201200 8/2 mm 50 m 155 mm  40 07360 380779 
10306601200 9/2 mm 50 m 155 mm  40 07360 337469 
10307001200 10/2 mm 40 m 155 mm  40 07360 296315 
10307801200 12/2 mm 35 m 155 mm  40 07360 296322 
10308501200 13/3 mm 25 m 155 mm  40 07360 376512 
10302201200 16/2 mm 20 m 155 mm  40 07360 296339 
10024021200 19/2,5 mm 40 m 310 mm  40 07360 296346 
10310201200 19/4 mm 35 m 310 mm  40 07360 380786 
10304491200 22/3 mm 30 m 310 mm  40 07360 380793 
10332901200 25/3 mm 25 m 310 mm  40 07360 296353 
10302801200 25/4 mm 20 m 310 mm  40 07360 380809 
10304591200 30/4 mm 15 m 310 mm  40 07360 380816 
10302391200 32/4 mm 15 m 310 mm  40 07360 296360 
RAUFILAM-E hadice s tkaninou
10285311200 6/3 mm 50 m 155 mm  40 07360 296254 
10285511200 8/3 mm 50 m 155 mm  40 07360 332013 
10285611200 9/3 mm 40 m 155 mm  40 07360 296261 
10285711200 10/3 mm 40 m 155 mm  40 07360 332020 
10285811200 12/3 mm 30 m 155 mm  40 07360 296278 
10286011200 13,2/3,3 mm 60 m 310 mm  40 07360 332037 
10286211200 16,2/3,7 mm 40 m 310 mm  40 07360 332044 
10286311200 19,4/3,7 mm 35 m 310 mm  40 07360 332051 
10286511200 25,4/4,3 mm 20 m 310 mm  40 07360 332068 
10286711200 32,4/4,8 mm 15 m 310 mm  40 07360 380823
RAUSPIRAFLEX GARDEN
10766901200 19/2,6 mm 35 m 310 mm 40 07360 301033
10767001200 25/2,6 mm 50 m 460 mm 40 07360 301040
10767101200 32/3,1 mm 35 m 460 mm 40 07360 301057
RAUSPIRAFLEX POND
10778641200 19/0,6 mm 35 m 310 mm 40 07360 301064
10778741200 25/0,6 mm 50 m 460 mm 40 07360 301071
10778841200 32/0,7 mm 35 m 460 mm 40 07360 301088
QUATTROFLEX PROFI
10978961200 13 mm (1/2") 25 m 155 mm 40 07360 515980
10979061200 19 mm (3/4") 35 m 310 mm 40 07360 515997
QUATTROFLEX PLUS
10979161200 13 mm (1/2") 30 m 155 mm 40 07360 518103
10979261200 19 mm (3/4") 40 m 310 mm 40 07360 518110
10979361200 25 mm (1") 20 m 310 mm 40 07360 518127
10979461200 32 mm (1 1/4") 15 m 310 mm 40 07360 518134
PRO LINE ZELENÁ
10979561200 13 mm (1/2") 40 m 155 mm 40 07360 518141
10979661200 19 mm (3/4") 45 m 310 mm 40 07360 518158

* U uvedeného rozměru se jedná o vnější rozměr cívky, včetně postranního kotouče a osy. Použijte tento rozměr k výpočtu vašeho plánovaného sortimentu.
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Upozornění: Postranní kotouče nejsou při objednání cívky s hadicí součástí dodávky, při prvním osazení 
centra hadic musí být objednány zvlášť.

Postranní kotouč  
Postranní kotouče z ABS jsou velmi stabilní a mohou být opakovaně použity.
Montáž: Postranní kotouče jednoduše nastrčte na lepenkovou trubici a upevněte pomocí osy a šroubů.

Číslo zboží Popis Balení v kusech Kód EAN
Postranní kotouč
12253131001 Postranní kotouč 2 ks  40 07360 298555 

Dodávka cívky při objednání

Cívka smontovaná s postranním 

kotoučem
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Potřebujete další informace nebo máte dotazy k naší nabídce?
Pak nás, prosím, kontaktujte:

Prodejní kancelář
Naši spolupracovníci v prodejních kancelářích REHAU Vám rádi poradí 
a pomohou.

Internet
Naši širokou paletu výrobků pro zavlažování najdete samozřejmě také 
na internetu.
Navštite naše webové stránky www.rehau.cz/zahrada a zemědělství.

Záruční podmínky pro hadice z REHAU zahradního programu

1  Rozsah záruky
1.1 REHAU poskytuje pro hadice, jako produkty zahradního programu, záruku 

na funkčnost produktu ve smyslu neprasknutí výrobku. Záruka se nevztahuje 

na opotřebování v rámci provozu např. lehká změna barvy nebo otěr potisku. 

2   Předpoklady pro poskytnutí záruky
2.1 Záruka je poskytována privátním koncovým uživatelům a ne podnikatelským 

subjektům, za předpokladu, že se škoda projeví u privátního uživatele a ne u podnikatel-

ského subjektu nejpozději v období od data nákupu následovně: Quattroflex Profi:  

20 let, Quattroflex Top: 18 let, Quattroflex Plus: 18 let, Green Line: 15 let, Slide Line:  

15 let, Pro Line žlutá: 10 let, Pro Line zelená: 10 let, ECO: 5 let, Cycle Line: 15 let, 

Design Line: 15 let, solární hadice: 10 let.

2.2 Poškození všeho druhu a neodborné zacházení, použití nebo akce třetích 

stran jsou ze záruky vyloučeny. Záruka se nevztahuje na komerční využití výrobku.

2.3 V případě vyskytnutí škody je nutné doložit jak poškozený produkt, tak  

i originální doklad o zakoupení, a to nejpozději do 4 týdnů po výskytu škody. Firma 

REHAU si vyhrazuje právo na prošetření závady. V případě neumožnění, nebude nárok 

na záruku uznán.

3  Obsah a provedení záručního plnění
3.1 Odpovědnost REHAU zahrnuje bezplatnou náhradu dotčeného výrobku, 

na kterém se škody projevily a které lze jednoznačně označit jako chybu vzniklou v 

našem výrobním závodě. V případě, že nebude daný sortiment již v naší nabídce, 

vyhrazujeme si dodat adekvátní náhradu z našeho aktuálního výrobního programu. Další 

nároky, jako právo na náhradu, především nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu, 

nejsou kryty touto zárukou.

3.2 Reklamace v záruční době neprodlužuje celkovou dobu záruky. 

Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, dotisku, odběru vyobrazení, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanickou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat, zůstávají vyhrazena.

Naše ústní a písemné poradenské služby jsou založeny na zkušenostech a nejvyšším stupni znalostí, jsou však míněny jako nezávazné informace. Pro neobvyklé pracovní podmínky a způsoby použití, které nelze z naší strany ani vyzkoušet, ani ovlivnit, nelze 
vycházet z našich údajů o vlastnostech výrobků. Doporučujeme vyzkoušet, zda se daný výrobek firmy REHAU opravdu hodí pro zamýšlené použití. Další zpracování a způsoby použití našich výrobků odběratelem leží mimo rámec našich možností kontroly 
a proto za ně plně odpovídá odběratel. Pokud by přesto došlo ke sporu v otázce záruky za výrobky, je třeba říci, že poskytujeme záruku pouze do výše celkové ceny námi dodaných a odběratelem použitých výrobků, a to pro jakýkoliv rozsah vzniklé škody. 
Naše záruka se vztahuje na časově stálou kvalitu našich výrobků v souladu s naší specifikací a s našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami. 

REHAU prodejní místa
CZ: Praha, východ - Čestlice, Obchodní 117,  +420 272 190 111, praha@rehau.com  

www.rehau.cz 10G710 CZ     10.2013
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