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Instrukcja obsіugi
Automatyczny dzielnik wody
H
Hasznбlati ъtmutatу
Automatikus vнzelosztу
CZ Nбvod k pouћitн
Automatickэ rozdмlovaи vody
SK Nбvod na pouћнvanie
Automatickэ rozdeѕovaи vody
GR Οδηγίες Χρήσεως
Αυτµατος ∆ιανοµέας νερού 6 καναλιών
RUS Инструкция по эксплуатации
Автоматический распределитель воды
SLO Navodila za uporabo
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UA Інструкція з експлуатації
Автоматичний розподільник води
HR Uputstva za upotrebu
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PL
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Proszк uwaїnie przeczytaж
instrukcjк obsіugi przed
montaїem i uruchomieniem urz№dzenia.
Przed przeczytaniem rozіoїyж
okіadki instrukcji.
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Preинtajte si prosнm pozorne
tento nбvod na pouћitie
pred montбћou a uvedenнm Vбљho
prнstroja do prevбdzky.
Pri инtanн nбvodu na pouћitie
vyklopte prosнm prednй strбnky.

Prosimo vas, da navodila
za uporabo љe pred postavitvijo in priklopom izdelka
natanиno preuиite.
Ob branju razgrnite strani, ki
vsebujejo skice.
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Παρακαλούµε κρατήστε τις
οδηγίες λειτουργίας και
ανατρέξτε σ' αυτές ποτε παρουσιαστεί κάποια απορία ή πρβληµα.

Будь ласка, тримаєте
посібник з експлуатації
в надійному місці й звертайтеся
до нього щораз, коли виникнуть
які або питання.
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Olvasбs kцzben hajtsa ki a borнtу
oldalakat.

H

Tartalomjegyzйk
oldal
1. Utasнtбsok a hasznбlati
ъtmutatуhoz
9
2. Hasznбlati terьlet
9
3. Alkatrйszek
9
4. Funkciу
9
5. A beьzemeltetйs lйpйsei
9
6. Ьzembe helyezйs
10
7. Nedvessйgйrzйkelх hasznбlata 11
8. Biztonsбgi utasнtбsok
12
9. Karbantartбs, Tisztнtбs,
Tбrolбs
12
Garancia
13

Proиtмte si prosнm pozornм
tento nбvod k pouћitн pшed
montбћн a uvedenнm Vaљeho pшнstroje do provozu.
Pшi иtenн nбvodu k pouћitн vyklopte
prosнm pшednн strбnky.

C

Obsah
1. Upozornмnн k nбvodu na
pouћitн
2. Pouћitн
3. Funkиnн dнly
4. Funkce
5. Kroky pшed uvedenнm do
provozu
6. Uvedenн do provozu
7. Pouћitн иidla vlhkosti
8. Bezpeиnostnн pokyny
9. Ъdrћba, pйиe, skladovбnн
Zбruka

Strana
14
14
14
14
14
15
16
17
17
18

R

Περιεχµενα
Σελίδα
1. Πληροφορίες σχετικά µε
τις οδηγίες χρήσης
24
2. Κατά τη χρήση
24
3. Τµήµατα του ∆ιανοµέα
24
4. Λειτουργία
24
5. Προετοιµασία πριν την χρήση 24
6. Κατά τη λειτουργία
25
7. Λειτουργία σε συνδυασµ
µε Υγρασιµετρο
26
8. Για την ασφάλειά σας
26
9. Συντήρηση, καθαρισµς,
αποθήκευση
27
Εγγύηση
27

Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией
до монтажа и использования.
При изучении инструкции
по эксплуатации разверните
боковые стороны обложки.
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GARDENA Automatyczny dzielnik wody
Instrukcja obsіugi stanowi podstawowe wyposaїenie kaїdego urz№dzenia.

1. Wskazуwki dotycz№ce instrukcji obsіugi
Proszк dokіadnie przeczytaж
instrukcjк obsіugi i przestrzegaж
wskazуwek w niej zawartych. Na
podstawie powyїszej instrukcji
proszк zapoznaж siк z wіaњciwym
uїytkowaniem i wskazуwkami

dotycz№cymi bezpieczeсstwa.
Ze wzglкdуw bezpieczeсstwa dzieci i mіodzieї
poniїej 16 roku їycia jak rуwnieї osoby, ktуre nie zapoznaіy

A

siк z instrukcj№ obsіugi nie
mog№ uїywaж automatycznego
dzielnika wody.
Proszк zachowaж instrukcjк
obsіugi.

2. Zastosowanie automatycznego dzielnika wody
Automatyczny dzielnik wody
sіuїy w poі№czeniu z komputerem
nawadniaj№cym GARDENA 1060
do automatycznego sterowania
nawet do 6 linii nawadniaj№cych.
Szczegуlna zaleta uїywania
automatycznego dzielnika wody
daje siк zauwaїyж wtedy, gdy
nie ma dostatecznie wysokiego
ciњnienia wody do jednoczesnego zasilania kilku urz№dzeс
zraszaj№cych, albo – gdy przy
uїyciu komputera nawadniaj№cego 1060 naleїy podlaж kilka
terenуw uprawnych o rуїnym
zapotrzebowaniu w wilgoж.

Naturalnie automatyczny dzielnik
wody moїe byж uruchamiany
nie tylko w peіni automatycznie
ale rуwnieї pуі automatycznie
w poі№czeniu z GARDEHNA
Watertimer lub rкcznie – odkrкcaj№c lub zakrкcaj№c kran.
Automatyczny dzielnik wody przeznaczony jest do uїytkowania w
domowych ogrуdkach i ogrуdkach
dziaіkowych do sterowania prac№
zraszaczy oraz do sterowania deszczowniami i systemami nawadniaj№cymi, a instalowany powinien
byж na zewn№trz budynkуw.

Automatyczny dzielnik
wody nie moїe byж stosowany w przemyњle i w poі№czeniu z chemikaliami, artykuіami
spoїywczymi, materiaіami
іatwopalnymi i wybuchowymi.
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Dostosowanie siк i zachowanie
wszystkich wskazуwek zawartych
w instrukcji obsіugi jest warunkiem prawidіowego uїytkowania
automatycznego dzielnika wody.

3. Czкњci funkcjonuj№ce automatycznego dzielnika wody
1. Pokrywa ochronna
2. Tarcza wybiуrcza
3. Wejњcie 26,5 mm (G 3 / 4)

4. Sitko odcedzaj№ce zanieczyszczenia
5. Przyі№cze kranowe Profi-System
6. Wyjњcia 26,5 mm (G 3 / 4)

7. Przyі№cze kranowe Orginal
GARDENA System
8. Zaњlepki

Dziкki wі№czaniu jednej po drugiej
poszczegуlnych sekcji nawadniaj№cych, moїliwe jest, nawet
przy niskim ciњnieniu sterowanie
wiкkszej instalacji nawadniaj№cej

lub kilku sekcji nawadniaj№cych
przy uїyciu jednego sterownika
nawadniania.

4. Dziaіanie
Wyjњcia automatycznego dzielnika wody, w nastкpstwie dziaіania
programu sterownika nawadniania 1060 / 1030, s№ automatycznie
kolejno otwierane i zamykane.

5. Czynnoњci przed uruchomieniem
Do automatycznego dzielnika
wody doі№czono :
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1 x przyі№cze kranowe
GARDENA Profi-System (5)
(њred. wew. – ∅ 15 mm),

4 x przyщаcza kranowe OGS (7)
(њred. wew. – ∅ 9 mm),
3 x zaњlepki (8)

p
5.1. Podі№czenie do sterownika nawadniania
Wejњcie (3) na automatycznym
dzielniku wody moїemy wyposaїyж w zaі№czone przyі№cze
kranowe Profi-System (5) lub
dowolne przyі№cze kranowe
OGS (7).
Przy uruchamianiu systemu
nawadniaj№cego GARDENA
Sprinkler-System naleїy uїyж
przyі№cza kranowego (5) ProfiSystem i zastosowaж do poі№-

czenia ze sterownikiem nawadniania w№ї 19 mm (3 /4” ) oraz
zestaw przyі№czeniowy ProfiSystem, art. nr 1505.
Przy uruchamianiu innych systemуw nawadniania, ewentualnie
urz№dzeс (np. Micro-Drip-System,
zraszacze) naleїy wyposaїyж
wejњcie w jedno z zaі№czonych
przyі№czy kranowych OGS (7)
i zastosowaж do poі№czenia ze

sterownikiem nawadniania w№ї
13 mm (1/ 2 ” ) i system zі№czek
OGS.
W celu unikniкcia zakіуceс w
funkcjonowaniu, prosimy Paсstwa, aby przed zamontowaniem
przyі№cza kranowego na wejњciu
do automatycznego dzielnika
wody, naіoїyж sitko (4) i jednoczeњnie zdj№ж uszczelkк z zamontowanego przyі№cza kranowego.

5.2. Przyі№czenie urz№dzeс i systemуw nawadniaj№cych
Przyі№czenie systemu nawadniaj№cego GARDENA SprinklerSystem moїliwe jest dziкki
zastosowaniu wкїa 19 mm (3 /4” )
i zestawu przyі№czeniowego
GARDENA Profi-System,
art. nr 1505.
W przypadku zastosowania
zі№czki Sprinklersystem, art. 2761

naleїy uszczelniж gwint za
pomoc№ taњmy teflonowej (np.
taњmy teflonowej GARDENA,
art. 7219).
W przypadku podі№czania pozostaіych urz№dzeс lub systemуw nawadniaj№cych (zraszacze, Micro-Drip-System) naleїy
zastosowaж zaі№czone przyі№cza

kranowe OGS (7).
Niewykorzystane wyjњcia naleїy
zamkn№ж za pomoc№ zaњlepek (8).

Przyі№cza kranowe i czкњci
podі№czeniowe moїna w razie
potrzeby dokupiж w sklepach
oferuj№cych wyroby firmy
GARDENA.

6. Uruchomienie
Ustawiж tarczк wybiуrcz№ (2)
automatycznego dzielnika wody
na pozycjк 1. Pokrywк (1) automatycznego dzielnika wody
naleїy zwolniж poprzez przekrкcenie jej w lewo. Podnieњж troszkк
tarczк wybiуrcz№ (2) i przekrкciж
j№ w prawo aї strzaіka wskaїe
na wyjњcie 1. Na zakoсczenie
przykrкciж pokrywк (1) do automatycznego dzielnika wody.
Proszк zaprogramowaж sterownik nawadniania 1060. Naleїy
zwrуciж uwagк czy posiadany
sterownik to model ze „specjalnym programem” do ochrony
automatycznego dzielnika wody
czy model bez tej funkcji i zastosowaж siк do odpowiednich
wskazуwek w niniejszej instrukcji obsіugi.

Podczas programowania sterownika nawadniania bez „specjalnego programu”, waїne jest
їe wszystkie 6 programуw s№
zaprogramowane i numery
programуw (1- 6) przyporz№dkowane s№ odpowiednim wyjњciom
na automatycznym dzielniku
wody (1- 6). Naleїy uwaїaж,
aby we wszystkich programach
byіy przewidziane te same dni
nawadniania.
Podczas uїywania mniej niї
6 wyjњж, naleїy rуwnieї zaprogramowaж dane dla wyjњж, ktуre
nie s№ uїywane. Przy tym dіugoњж
nawadniania dla wyjњж, ktуrych
nie uїywamy moїna ograniczyж
do 1 minuty. Tylko w ten sposуb
moїliwe bкdzie, aby automatyczny dzielnik wody po zakoсczeniu nawadniania powrуciі
do swojej pozycji wyjњciowej.

Dodatkowo naleїy zwrуciж
uwagк na nastкpuj№ce wskazуwki :
Dla zapewnienia bezpiecznego wyі№czania automatycznego dzielnika wody
niezbкdne jest, aby miкdzy
koсcem jednego programu i
pocz№tkiem drugiego programu
zaprogramowanego w sterowniku nawadniania zachowana
byіa minimum 10 minutowa
przerwa. Przerwy w programach
zwiкkszaj№ siк do 30 minut w
przypadku przejњcia z jednego
zamkniкtego wyjњcia do nastкpnego wyjњcia.

A
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Przykіad :
Program /
Wyjњcie

1
2
3
4
5
6

Start Time

Run Time

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

2 nd

3 rd

Start
czas

Nawadnianie
czas

pon.

wt.

њr.

czw.

pt.

so. niedz. 2 nd

3 rd

19:00
19:40
20:20
21:00
21:15
21:46

0:30
0:30
0:30
0:05
0:01
0:01

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Su

X
X
X
X
X
X

Wyjњcia 5 i 6 nie s№ uїywane.
W przypadku zastosowania
sterownika nawadniania 1060
GARDENA ze „specjalnym
programem“, po potwierdzeniu
tej funkcji i po zaprogramowaniu
danych do 1 programu, pozostaіe
programy s№ zaprogramowane
automatycznie. Kaїdemu programowi odpowiada jedno konkretne wyjњcie na automatycznym
dzielniku wody. W ten sposуb
wszystkie 6 programуw nie musz№
byж oddzielnie programowane.
Programy, ktуre zostaіy automatycznie zaprogramowane (dіugoњж
nawadniania 1 minuta, przerwa
miкdzy programami 30 minut),
moїna naturalnie zmieniж i zaprogramowaж zgodnie z їyczeniem.
W kombinacji ze sterownikiem
nawadniania 1030 GARDENA,
automatyczny dzielnik wody

bкdzie uruchamiany zgodnie
z czкstotliwoњci№ ustawion№ w
sterowniku. Poniewaї sterownik
ten moїe nawadniaж max. 3 razy
dziennie, to dzielnik wody w tym
samym czasie otworzy tylko trzy
wyjњcia. W zwi№zku z tym poszczegуlne sekcje nawadniaj№ce
bкd№ siк uruchamiaіy nie czкњciej
niї co drugi dzieс.
Jeњli miejsce zainstalowania automatycznego
dzielnika wody, znajduje siк
niїej niї przyі№czone urz№dzenia, to rуїnica wysokoњci nie
moїe przekraczaж 1,5 m.

A

W przypadku jeњli jest mniej niї
6 sekcji nawodnieniowych istnieje
moїliwoњж uruchamiania jednej
lub kilku sekcji dwa razy w ci№gu
dnia. Dodatkowo mog№ Paсstwo
poі№czyж odpowiednie wyjњcia

(patrz rys. B) i zaprogramowaж
sterownik nawadniania zgodnie
z wybranymi przez siebie czasami nawadniania.
Minimalne ciњnienie robocze do
bezpiecznego wі№czenia urz№dzenia wynosi 1 bar. W przypadku podі№czenia do jednej
sekcji wiкkszej iloњci urz№dzeс
przyі№czeniowych ciњnienie
robocze moїe opadaж poniїej
1 bara i w ten sposуb nie jest
moїliwe prawidіowe wі№czanie
urz№dzenia.
Z racji zastosowanej funkcji
wі№czania automatycznego
dzielnika wody w trakcie otwierania ktуregoњ z wyjњж, woda
przepіywa w niewielkiej iloњci
(kilka litrуw na godzinк) jednoczeњnie przez wszystkie pozostaіe wyjњcia.

7. Zastosowanie czujnika wilgotnoњci
GARDENA czujnik wilgotnoњci,
art. nr 1187 moїe pracowaж
w poі№czeniu z automatycznym
dzielnikiem tylko, jeњli zastosujemy sterownik nawadniania 1060
ze „specjalnym programem“.
Jeїeli czujnik wilgotnoњci zamelduje wystarczaj№c№ wilgotnoњж
gleby, urz№dzenie skraca czas
nawadniania aktywnych programуw do minimalnego czasu
nawadniania, ktуry wynosi
30 sekund (wskaџnik: 1 minuta).
W ten sposуb automatyczny
6

dzielnik wody przeі№cza na
nastкpne wyjњcie, przez co
zachowane jest prawidіowe
przyporz№dkowanie pojedynczych programуw nawadniania
do odpowiednich wyjњж na automatycznym dzielniku wody.
W przypadku zastosowania
sterownika nawadniania 1060
bez „specjalnego programu“
lub sterownika nawadniania 1030,
gdy czujnik melduje wystarczaj№
wilgotnoњж, istniej№ce programy
nie zostan№ zrealizowane. Przy

czym przyporz№dkowanie programуw do wyjњж automatycznego dzielnika wody nie zostaje
zachowane.
Istnieje niebezpieczeсstwo powstania powaїnych uszkodzeс, jeњli jeden
z wybranych programуw nie
jest przyporz№dkowany do
odpowiedniego wyjњcia, poniewaї program moїe zostaж
zrealizowany przez dowolne
wyjњcie na automatycznym
dzielniku wody.

A
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8. Wskazуwki bezpieczeсstwa
Proszк zwrуciж uwagк na
to, aby programy sterownika nawadniania i wyjњcia na
automatycznym dzielniku wody
byіy prawidіowo przyporz№dkowane, a dni nawadniania byіy
we wszystkich programach
identyczne.

A

Przy zakrкconym kranie
sterownik nawadniania
otwiera wprawdzie wbudowane
zawory zgodnie z zaprogramowanymi czasami, jednak
nawadnianie nie odbywa siк.
Automatyczny dzielnik wody
z tego powodu nie przeі№cza
siк na nastкpne wyjњcia tak,
їe przyporz№dkowanie pojedynczych programуw nawadniania
do odpowiednich wyjњж moїe
siк nie zgadzaж.

A

Przy rкcznym wі№czaniu
i wyі№czaniu (On / Off)
nastкpuje kolejne wі№czanie
kanaіуw. Powoduje to faіszywe
przyporz№dkowanie programуw
sterownika nawadniania do
wyjњж na automatycznym
dzielniku wody. Dlatego naleїy
uwaїaж, aby podczas przyі№czania automatycznego

A

dzielnika wody rкczne wі№czanie / wyі№czanie przepіywu
wody za pomoc№ przycisku
On / Off nie odbyіo siк, albo
prawidіowa kolejnoњж zostaіa
ponownie rкcznie ustawiona.
Dla zapewnienia prawidіowej funkcji wyі№czania
konieczne jest zachowanie
przerwy, minimum 10 minut,
miкdzy koсcem jednego programu i pocz№tkiem drugiego.
Przerwy te wydіuїaj№ siк do
30 minut podczas przejњcia
z zamkniкtego wyjњcia na
nastкpne wyjњcie.

A

W zwi№zku z zdeaktywowaniem siк programуw
(funkcja zіej pogody), programy nawadniania mog№, po
ponownym uruchomieniu, nie
zachowaж przyporz№dkowania
do odpowiednich wyjњж na
automatycznym dzielniku
wody. Dlatego naleїy unikaж
deaktywacji programуw,
wzglкdnie ustawiж, podczas
uruchamiania, prawidіow№
kolejnoњж poprzez przekrкcanie tarczy wybiуrczej.

A

Tylko przy zastosowaniu
sterownika nawadniania
1060 ze „specjalnym programem“ moїliwe jest uaktywnienie tej funkcji, bez spowodowania zmiany w kolejnoњci
przyporz№dkowania programуw do odpowiednich wyjњж.
Proszк przestrzegaж wskazуwek zamieszczonych w
instrukcji obsіugi tego urz№dzenia.

A

Automatyczny dzielnik
wody naleїy uїywaж
w poі№czeniu z czujnikiem
wilgotnoњci GARDENA stosuj№c
tylko sterownik nawadniania
1060 ze „specjalnym programem“. W przypadku urz№dzeс
bez tej funkcji istnieje niebezpieczeсstwo, їe przyporz№dkowanie programуw nawadniania do odpowiednich wyjњж
na automatycznym dzielniku
wody moїe zostaж zmienione.

A

Proszк nie przyciskaж
przycisku wybieraj№cego
wyjњcie podczas przepіywu
wody.

A

Wyjњcia mog№ byж na
zakoсczenie wyі№czane
jedno po drugim.

A

9. Konserwacja, pielкgnacja, przechowywanie
Automatyczny dzielnik wody
nie wymaga praktycznie konserwacji.

Od czasu do czasu naleїy
wyczyњciж sitko chroni№ce przed
zanieczyszczeniami (4) znajduj№ce siк w wejњciu automatycznego dzielnika wody.

Przed wyst№pieniem pierwszych
mrozуw automatyczny dzielnik
wody naleїy umieњciж w miejscu
zabezpieczonym przed mrozem.

Odpowiedzialnoњж za produkt
Zwracamy Paсstwa uwagк
na fakt, iї nie odpowiadamy
za szkody wyrz№dzone przez
nasze urz№dzenia, jeїeli powstaіy one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zasto-

sowania podczas wymiany
nieoryginalnych czкњci
GARDENA lub czкњci nie
polecanych przez nas oraz
jeїeli naprawa nie zostaіa
dokonana przez serwis

GARDENA lub autoryzowanego fachowca. Podobne
ustalenia obowi№zuj№ w przypadku czкњci uzupeіniaj№cych
i osprzкtu.
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p
Gwarancja
Firma GARDENA udziela na zakupiony artykuі 2 lata gwarancji
(od daty zakupu). W ramach
gwarancji bкd№ usuwane bezpіatnie wszelkie usterki pod
warunkiem, їe urz№dzenie jest
eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadami
opisanymi w instrukcji obsіugi.
Gwarancj№ niniejsz№ objкte s№
usterki produktu spowodowane
wadami materiaіowymi lub
bікdami produkcyjnymi.
Wszelkie usterki ujawnione w
okresie gwarancji bкd№ usuniкte
w jednym z Autoryzowanych
Punktуw Serwisowych w moїliwie najkrуtszym czasie, nie

dіuїszym jednak niї 14 dni
roboczych od daty zgіoszenia
reklamacji.
Gwarancj№ nie s№ objкte :
a) naprawy urz№dzeс, w ktуrych
uszkodzenia powstaіy na
skutek :
– niewіaњciwej obsіugi lub
eksploatacji niezgodnej
z przeznaczeniem,
– dziaіania siіy wyїszej (poїar,
powуdџ, wyіadowania atmosferyczne, itp.)
– mechanicznego uszkodzenia
produktu i wywoіanych nim
wad,

– napraw dokonywanych przez
osoby inne niї Autoryzowane
Punkty Serwisowe,
b) urz№dzenia, w ktуrych dokonano samowolnych zamian
podzespoіуw z innych urz№dzeс oraz urz№dzenia, w
ktуrych dokonano przerуbek.
Czкњci zuїywaj№ce siк – uszczelki nie podlegaj№ gwarancji.
W przypadku reklamacji kartк
gwarancyjn№ naleїy przesіaж
razem z urz№dzeniem.

Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej
Niїej podpisany
GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm
potwierdza, їe niїej opisane urz№dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia
wymagania zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, Standardуw Bezpieczeсstwa Unii
Europejskiej i standardуw specyficznych dla danego wyrobu.
W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami to wyjaњnienie traci swoj№ waїnoњж.
Opis urz№dzenia :
Automatyczny dzielnik wody
Nr art. :
1198
Dyrektywy UE :
Dyrektywy maszynowe
98 / 37/ EG

Zharmonizowane EN :
EN 292-1
EN 292-2
Rok nadania znaku CE :
1994

Producent :
GARDENA
Manufacturing GmbH
Niemcy, Ulm

Importer :
GARDENA
Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05 - 532 Baniocha
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Thomas Heinl
Kierownik Techniczny

Deutschland / Germany
GARDENA
Manufacturing GmbH
Service Center
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+ 49) 731 490 - 123
Reparaturen:
(+ 49) 731 490 - 290
service@gardena.com
Argentina
Argensem ® S.A.
Calle Colonia Japonesa s / n
(1625) Loma Verde
Escobar, Buenos Aires
Phone: (+ 54) 34 88 49 40 40
info@argensem.com.ar
Australia
Nylex Consumer Products
50 -70 Stanley Drive
Somerton, Victoria, 3062
Phone: (+ 61) 1800 658 276
spare.parts@nylex.com.au
Austria / Österreich
GARDENA
Österreich Ges.m.b.H.
Stettnerweg 11-15
2100 Korneuburg
Tel. : (+ 43) 22 62 7 45 45 36
kundendienst@gardena.at
Belgium
GARDENA Belgium NV/ SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be
Brazil
Palash Comércio e
Importação Ltda.
Rua Américo Brasiliense,
2414 - Chácara Sto Antonio
São Paulo - SP - Brasil CEP 04715-005
Phone: (+ 55) 11 5181- 0909
eduardo@palash.com.br
Bulgaria
DENEX LTD.
2 Luis Ahalier Str. - 7th floor
Sofia 1404
Phone: (+ 359) 2 958 18 21
office@denex-bg.com
Canada
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
Antonio Martinic y Cia Ltda.
Cassillas 272
Centro de Cassillas
Santiago de Chile
Phone: (+56) 2 20 10 708
garfar_cl@yahoo.com
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis - San José
Phone: (+ 506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr

50

Croatia
KLIS d.o.o.
Stanciceva 79
10419 Vukovina
Phone: (+ 385) 1 622 777 0
gardena@klis-trgovina.hr
Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+ 357) 22 75 47 62
condam@spidernet.com.cy
Czech Republic
GARDENA spol. s r.o.
Шнpskб 20 a, и.p. 1153
627 00 Brno
Phone: (+ 420) 800 100 425
gardena@gardenabrno.cz
Denmark
GARDENA Norden AB
Salgsafdeling Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
Finland
Habitec Oy
Martinkyläntie 52
01720 Vantaa
France
GARDENA
PARIS NORD 2
69, rue de la Belle Etoile
BP 57080
ROISSY EN FRANCE
95948 ROISSY CDG CEDEX
Tél. (+ 33) 0826 101 455
service.consommateurs@
gardena.fr
Great Britain
GARDENA UK Ltd.
27- 28 Brenkley Way
Blezard Business Park
Seaton Burn
Newcastle upon Tyne
NE13 6DS
info@gardena.co.uk
Greece
Agrokip
G. Psomadopoulos & Co.
33 A, Ifestou str. –
Industrial Area
194 00 Koropi, Athens
Phone: (+ 30) 210 66 20 225
service@agrokip.gr
www.agrokip.gr
Hungary
GARDENA
Magyarország Kft.
Késmárk utca 22
1158 Budapest
Phone: (+ 36) 80 20 40 33
gardena@gardena.hu
Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is
Ireland
Michael McLoughlin & Sons
Hardware Limited
Long Mile Road
Dublin 12

Italy
GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (Mi)
Phone: (+ 39) 02.93.94.79.1
info@gardenaitalia.it
Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5 -1 Nibanncyo, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+ 81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
Grand Rue 30
Boîte postale 12
L- 2010 Luxembourg
Phone: (+ 352) 40 14 01
info@neuberg.lu
Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+ 31) 36 521 00 00
info@gardena.nl
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+ 599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com
New Zealand
NYLEX New Zealand Limited
Building 2, 118 Savill Drive
Mangere, Auckland
Phone: (+ 64) 9 270 1806
lena.chapman@nylex.com.au
Norway
GARDENA Norden AB
Salgskontor Norge
Karihaugveien 89
1086 Oslo
info@gardena.no
Poland
GARDENA Polska Sp. z o.o.
Szymanów 9 d
05 - 532 Baniocha
Phone: (+ 48) 22 727 56 90
gardena@gardena.pl
Portugal
GARDENA Portugal Lda.
Recta da Granja do Marquês
Edif. GARDENA Algueirão
2725-596 Mem Martins
Phone: (+ 351) 21 922 85 30
info@gardena.pt
Romania
MADEX INTERNATIONAL SRL
Soseaua Odaii 117-123,
Sector 1,
Bucureєti, RO 013603
Phone: (+ 40) 21 352 76 03
madex@ines.ro
Russia / Россия
АО АМИДА ТТЦ
ул. Моcфилмовcкая 66
117330 Моcква
Phone: (+ 7) 095 956 99 00
amida@col.ru

Singapore
Hy - Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
# 02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+ 65) 6253 2277
hyray@singnet.com.sg
Slovak Republic
GARDENA Slovensko, s.r.o.
Bohrova č. 1
85101 Bratislava
Phone: (+ 421) 263 453 722
info@gardena.sk
Slovenia
Silk d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin
Phone: (+ 386) 1 580 93 00
gardena@silk.si
South Africa
GARDENA
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+ 27) 11 315 02 23
sales@gardena.co.za
Spain
GARDENA IBERICA S.L.U.
C / Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+ 34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
Sweden
GARDENA Norden AB
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
200 39 Malmö
info@gardena.se
Switzerland / Schweiz
GARDENA (Schweiz) AG
Bitziberg 1
8184 Bachenbülach
Phone: (+ 41) 848 800 464
info@gardena.ch
Turkey
GARDENA / Dost Diþ Ticaret
Mümessillik A.Þ. Sanayi
Çad. Adil Sokak No. 1
Kartal - Ýstanbul
Phone: (+ 90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr
Ukraine / Украина
ALTSEST JSC
4 Petropavlivska Street
Petropavlivska
Borschahivka Town
Kyivo Svyatoshyn Region
08130, Ukraine
Phone: (+ 380) 44 459 57 03
upyr@altsest.kiev.ua
USA
Melnor Inc.
3085 Shawnee Drive
Winchester, VA 22604
Phone: (+1) 540 722-9080
service_us@melnor.com
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