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OCHRANA ROSTLIN  •  ODSTRANĚNÍ PLEVELE  •  ČIŠTĚNÍ

VÁŠEŇ PRO ZAHRADU

PŘÍSTROJE PRO DŮM A ZAHRADU



NOVINKY

75 LET 
POSTŘIKU
GLORII je 75 let – k výročí ukazujeme, 
že do stáří máme ještě hodně daleko. 
Rozprašovač Hydronette byl kdysi nejoblí-
benějším postřikovačem GLORIA.

Díky novému designu, vysoké kvalitě, 
materiálu z korku a mosazi, integrované 
baterii, je naše nová edice Hydronette 
li-on ideálním dárkem k narozeninám. 
Protože je všeobecně známo, že ty  
nejkrásnější dárky by si člověk rád nechal 
pro sebe.

Strana 12



NOVINKY 3

ŠIKOVNÝ, KOMPAKTNÍ, 
ODOLNÝ
Pro novou zahradnickou sezónu nabízí GLORIA odolný ruční postřikovač 
Hobby 125 PLUS, vybavený těsněním EPDM odolným vůči kyselinám a 
plastovou postřikovací trubkou s tryskou. Vhodný pro aplikaci kyselých 
prostředků na menších zahradách a balkónech. Odolný vůči kyselině 
octové (až 10%).
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NAPÁJENÍ 18 V 
BATERIÍ NA ZÁDECH!
Automatické udržování tlaku, doba chodu více než pět hodin 
(baterie BOSCH 18V/2,5 Ah POWER FOR ALL) a aplikace až 
180 L postřiku. Zní to dobře? GLORIA Pro 1200 li-on, nový 
akumulátorový zádový postřikovač pro aplikaci pesticidů ve 
velkém měřítku, např. při komerčním použití.
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Nová GLORIA prima 60, šikovný kropící  
postřikovač pro zálivku sazenic a rostlin.  
Integrovaná funkce 3 v 1 a nastavitelná multifunkční 
hlava s postřikovací, bodovou a zalévací tryskou. 

Měkká tlaková láhev s objemem 600 ml a kompakt-
ním uchycením do ruky.

Strana 11

KROPÍCÍ  
POSTŘIKOVAČ
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PŘEHLED POUŽITÝCH IKON
Průsvitná měrka pro kontrolu 
plnícího množství

Kompresorová přípojka

Kvalitní pumpa se zdvojeným 
účinkem

Nalévací sítkoPostřik ve všech pozicích

Včetně spirálové hadice (např. 2,5 m)Bez nutnosti ručního tlakování

Bez nutnosti ručního tlakování

Automatické tlakování

LED indikace

Vysoký komfort nošení

Sklopná tryska

Otočná hlava trysky

Podstavec zajišťující dobrou stabilituPlynule stavitelná teleskopická 
trubka (např. od 0,58 do 1,0 m)

Včetně prodlužovací trubky  
(např. 50 cm)

Mosazná postřikovací trubka a tryska

Mosazná pumpa

Snadné vyprázdnění zbytku postřiku  
z nádrže

Multifunkční trubka (např. 40 cm)

Plastová prodlužovací trubka

INTERNETOVÉ STRÁNKY
Prozkoumejte rozsáhlý online svět GLORIA. Chcete získat 
informace o našich produktech, návody k obsluze, rozkresy 
náhradních dílů nebo shlédnout názorná videa? Stačí se  
podívat na naše informační webové stránky.

www.gloria-postrikovace.cz

www.brill.cz
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Produktová řada GLORIA je založena na 75 leté 
tradici a zkušenostech. Potřeby našich 
zákazníků byly vždy středem zájmu vývoje 
nových a inovativních produktů. Výsledek: 
spolehlivé a výkonné zahradní nářadí, které 
nastavuje standardy z hlediska uživatelské 
přívětivosti, ergonomie a kvality.

Jsou nastaveny vysoké standarty kvality, které 
se také odrážejí ve výrobě. Moderní technická 
zařízení tvoří základ pro optimální výrobní 
podmínky. Zkušení pracovníci zaručují 
potřebnou pečlivost při montáži. Opakované 
kontroly komponentů ve výrobním procesu
zamezují výskytu případných vad již v počáteční 
fázi. Nejvyšší řada tlakových postřikovačů 
GLORIA je vyráběna v Německu. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že u výrobků 
nesoucích označení „Made in Germany“ je 
vysoká kvalita stále standardem.

Pro zajištění trvalé garance kvality výrobků byla 
společnost certifikována dle normy DIN ISO 
9001. Ta zaručuje neměnnou kvalitu výrobků a 
služeb, provedení a také vysokou spolehlivost. 
Kromě CE-certifikátu obdržela řada modelů 
ocenění zkušebny TÜV/GS Siegel, která potvrzují 
vynikající bezpečnostní úroveň výrobků.

GLORIA zajišťuje pro výrobky uvedené v 
katalogu 10-ti letou servisní podporu včetně 
dodávek náhradních dílů. Takto mohou
zákazníci dlouhodobě těžit z kvality svých 
výrobků.

KVALITA GLORIA
VÍCE NEŽ JEN SLOVA
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75 LET GLORIA – ORIGINÁL 

Na toto číslo jsem velmi hrdý. Již tři čtvrtě 
století vám představujeme inovativní produkty a 
řešení pro vaše problémy. Naše postřikovače 
jsou daleko za hranicemi známé jako kvalitní 
produkty, které přetrvávají po generace.  
Za toto chci ze srdce poděkovat všem našim 
zákazníkům.

Zejména v minulém roce mnoho z nás 
znovuobjevilo svou zahradu. Ta se stala zdrojem 
energie a místem pro dovolenou. Naše zahrada 
je prostorem pro přemýšlení a relaxaci. Zde 
můžeme nacházet zdroj radosti, tichý růst a 
štěstí při užívání přírody. Můžeme si udělat 
pohodlí, relaxovat a užívat si plody našeho 
zahradničení.

Aby péče o váš osobní ráj nebyla břemenem, 
ale potěšením, poskytujeme vám cenné 
pomocníky v podobě zahradních přístrojů 
GLORIA. Vysoký standard kvality, snadná 
manipulace stejně jako nadčasový moderní 
design činí z postřikovačů a zahradních přístrojů 
GLORIA pomocníky při práci na zahradě po 
celém světě.

Ve společnosti GLORIA již 75 let usilujeme o 
vysokou úroveň inovací a o poskytnutí 
komfortních produktů pomocí nejmodernějších 
technologií. Náš systém MultiJet je toho 
vynikajícím příkladem. Tři vysoce výkonné  
tlakové systémy akumulátorové nebo s elektro 

pohonem umožňují široké využití díky různým 
nástavcům na čištění, zalévání, pěnování, 
postřik a kartačování. Toto je jedinečná 
produktová řada v oboru.

Také v jubilejním roce bychom chtěli nadchnout 
množstvím nových produktů. Náš jubilejní  
produkt, akumulátorový rozprašovač Hydronette 
li-on, je vizuálním zvýrazněním a symbiózou 
zahradního nářadí a designových předmětů. 
Dalšími novými produkty jsou mimo jiné  
náš praktický rozprašovač prima 60 nebo 
kompaktní akumulátorový zádový postřikovač 
Pro 1200 li-on s bateriovým napájením Bosch.

Více informací o všech našich produktech 
najdete v našem zahradním katalogu. Hodně 
zábavy a zdaru při údržbě vaší zahrady. 

 

PŘEJI VÁM JEN TO DOBRÉ,  
BUĎTE ZDRAVÍ!
 
Váš Markus Kress
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Markus Kress

Vedoucí jednatel  
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH



POWER FOR ALL!
Ušetřete peníze, prostor a čas pomocí jediné baterie. 

GLORIA je součástí BOSCH POWER FOR ALL ALLIANCE. 
Každá baterie BOSCH 18V POWER FOR ALL od 1,5 do  
6,0 Ah je kompatibilní se všemi akumulátorovými nástroji  
GLORIA*.

*   Výjimka: MultiJet 36V s integrovaným akumulátorem. 
** Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LI kompatibilní pouze s typem akumulátoru 1,5 Ah – 3,0 Ah.

Systém napříč značkami, 
flexibilní, rozšiřitelný mnoha 
zařízeními.

Jeden z největších akumulátorových systémů napříč značkami

100% kompatibilita v 
rámci POWER FOR ALL 
ALLIANCE. **

Nejrůznější aplikace  
v domácnosti.

Úspora místa. 
Úspora peněz. 
Ochrana životního 
prostředí.

AKKU POWER



RYCHLONABÍJEČKA BOSCH 
• BOSCH rychlonabíječka AL 1830 CV
• Doba nabíjení: 100% = 60 minut, 80% = 40 minut (baterie 2.5 Ah BOSCH)
• Vhodná pro všechny akumulátory BOSCH 14,4 V a BOSCH 18V POWER FOR ALL

Číslo výrobku: 729103.0000

BOSCH 18V POWER FOR ALL 9

BATERIE 2.5 AH BOSCH
• Lithium-iontová baterie BOSCH 18 V / 2.5 Ah 
• Produktová řada POWER FOR ALL 
•  Vhodná pro MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, 

MultiJet 18V a akumulátorovou pumpu

Číslo výrobku: 729101.0000

WEEDBRUSH LI-ON
Strana 40

MULTIBRUSH LI-ON
Strana 39

AKUMULÁTOROVÁ PUMPA
PRO POSTŘIKOVAČE
Strana 23

BATERIE 4.0 AH BOSCH
• Lithium-iontová baterie BOSCH 18 V / 4.0 Ah 
• Produktová řada POWER FOR ALL 
•  Vhodná pro MultiBrush li-on, WeedBrush li-on, 

MultiJet 18V a akumulátorovou pumpu

Číslo výrobku: 729102.0000

AKUMULÁTORY  
A NABÍJEČKA 

18  V

MULTIJET 18V
Strana 32

PRO 1200 LI-ON
Strana 29



OCHRANA A PÉČE  
O ROSTLINY



KOMPAKTNÍ  
& PRAKTICKÉ!
Rozprašovače a tlakové postřikovače GLORIA s doporučeným plněním  
0,3 až 1,25 litrů vynikají svou ergonomií, vysokou účinností a kvalitou 
zpracování. Jsou praktickými pomocníky pro dům a zahradu, pro péči o 
rostliny a pro jejich ochranu.

Vrcholem mezi postřikovači je nový akumulátorový rozprašovač  
Hydronette li-on, který přesvědčí zpracováním příjemným na dotek a  
svým vzhledem a spojuje tak v sobě pracovní zařízení a designový předmět. 
Stejně jako u mnoha jiných postřikovačů GLORIA (Hobby 05/10/125 FLEX) 
umožňuje i  Hydronette li-on práci ve všech pozicích díky integrované  
360° funkci postřiku. Je tak vhodný pro aplikaci prostředků na spodní 
stranu listů rostlin.

Výkonná a komfortní dvojice rozprašovačů typu Hobby 05 FLEX a  
Hobby 10 FLEX nabízí velmi jemné rozprašování v kombinaci se snadným 
použitím. Díky kvalitní pumpě se zdvojeným účinkem rozprašovače o 
objemu 0,5 nebo 1,0 l jediným pohybem velmi jemně rozprašují v obou 
směrech.

Postřikovače Hobby 100 a Hobby 125 FLEX o objemu 1,0 l a
1,25 l zaručují souvislý proud postřiku bez ručního tlakování díky
maximálnímu provoznímu tlaku 3 bary.

ROZPRAŠOVAČE 11

ŠETRNÁ ZÁLIVKA PRO DROBNÉ 
ROSTLINKY A SAZENICE

• Doporučené plnění max. 0,6 l / Objem nádoby 0,6 l 
• Integrovaná tryska 3 v 1: postřikovací / bodová / zalévací tryska
• Měkká tlaková láhev s ohnutou rozprašovací trubkou
• Kompaktní design 

Číslo výrobku: 000840.0000 

KROPÍCÍ POSTŘIKOVAČ 
PRIMA 60
•  Pro šetrnou péči o sazenice a rostliny při pěstování

EXTRA VELKÝ OBJEM

TRYSKA 3 V 1

• Doporučené plnění max. 0,3 l / Objem nádoby 0,3 l
• Nádoba a pístová trubka z plastu
• Šroubovatelná nádoba
•  Velmi jemné mlžení, pro použití ve sklenících, při péči o  

pokojové rostliny a zejména pro orchideje a růže

Číslo výrobku: 000208.0000 

MLŽIČ 
TYP 208
• Jemné mlžení
• Ideální pro péči o choulostivé pokojové rostliny

NOVINKA



HYDRONETTE  
ZNOVU OBJEVEN
K 75. výročí GLORIA znovu uvádí na trh svůj bestseller ze  
70. let. Hydronette li-on o objemu 1 l lze ovládat velmi 
snadno stisknutím tlačítka, skvěle se drží v ruce a je ideální 
pro aplikaci vody a pesticidů. Plynule nastavitelná otočná 
tryska a 360° funkce rozprašování zajišťují maximální 
flexibilitu péče o rostliny.  
Díky integrované baterii  
má extrémně dlouhou  
pracovní výdrž až 5 hodin.  
Snadné nabíjení zařízení  
pomocí jakéhokoli kabelu  
USB-C.

• Doporučené plnění max. 1,0 l / Objem nádoby 1,0 l
• Vysoce kvalitní na dotek díky korku a mosazným prvkům
•  Otočná a nastavitelná mosazná tryska, např. pro postřik 

spodní strany listů
• Integrovaný sací filtr
• Ergonomická rukojeť
• Jemné mlžení

Číslo výrobku: 000960.0000 

AKKU ROZPRAŠOVAČ 
HYDRONETTE LI-ON
•   Akumulátorový rozprašovač s integrovanou  

lithium-iontovou baterií + funkce nabíjení USB-C
• Extrémně dlouhá doba chodu až 5 hodin nebo 34 litrů

NOVINKA



ROZPRAŠOVAČE 13

• Doporučené plnění max. 1,0 l / Objem nádoby 1,1 l 
• Pevná nádoba z plastu
•  Plynule stavitelná tryska s ergonomickou povrchovou 

strukturou, včetně mosazné vložky
• Pistolový úchop rozprašovací hlavice
• Vysoká stabilita díky plochému základu nádrže
•  Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství se  

stupnicí koncentrací

Číslo výrobku: 000860.0000 

ROZPRAŠOVAČ 
HOBBY 10 FLEX
•   Kvalitní pumpa se zdvojeným účinkem: 

1 x pumpování = 2 x rozprašování
• Postřik ve všech pozicích díky flexibilní nasávací trubici

• Doporučené plnění max. 0,5 l / Objem nádoby 0,6 l 
• Pevná nádoba z plastu
•  Plynule stavitelná tryska s ergonomickou povrchovou 

strukturou, včetně mosazné vložky
• Pistolový úchop rozprašovací hlavice
• Vysoká stabilita díky plochému základu nádrže
•  Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství se  

stupnicí koncentrací

Číslo výrobku: 000850.0000 

ROZPRAŠOVAČ 
HOBBY 05 FLEX
•   Kvalitní pumpa se zdvojeným účinkem: 

1 x pumpování = 2 x rozprašování
• Postřik ve všech pozicích díky flexibilní nasávací trubici

POKOJOVÉ ROSTLINY
SPRÁVNÁ PÉČE
Všechny pokojové rostliny přijímají vodu nejen kořeny, 
ale také prostřednictvím listů. 

Většina pokojových rostlin pochází z klimatických zón 
s výrazně vyšší vlhkostí, a proto jsou závislé na obsahu 
vlhkosti ve vzduchu. Některé z nich, jako například 
orchideje, dokonce spoléhají výhradně na tento přísun 
závlahy.

V našich zeměpisných šířkách je klima s nízkou 
vlhkostí. Zejména v zimě by proto měly být pokojové 
rostliny pravidelně ošetřeny rosením a postřikováním.

TIP



• Těsnění EPDM odolné kyselinám
• Doporučené plnění max. 1,25 l / Objem nádoby 1,55 l 
• Max. provozní tlak 3 bar
• Vysoce výkonná pumpa  
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Bezpečnostní a odvzdušňovací ventil
• Nádoba s průsvitnou měrkou pro kontrolu plnícího množství

Číslo výrobku: 000026.0000 

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
HOBBY 125 PLUS
• Pro aplikaci kyselých prostředků
• Odolný vůči kyselině octové
• Flexibilně otočná trubka s nastavitelnou tryskou

Postřik ve všech  
pozicích díky flexibilní
nasávací trubici.  
HOBBY 05/10 FLEX  
HOBBY 125 FLEX

Pumpa se zdvojeným účinkem  
Inovativní komorový systém

v rozprašovací hlavě zajišťuje 
polovinu práce – pumpa  

jediným pohybem rozprašuje  
v obou směrech.

HOBBY 05/10 FLEX

• Doporučené plnění max. 1,0 l / Objem nádoby 1,3 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Plynule stavitelná tryska s ergonomickou povrchovou  

strukturou, včetně mosazné vložky
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Vysoká stabilita díky dovnitř vypouklému rovnému dnu
•  Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství se  

stupnicí koncentrací

Číslo výrobku: 000015.0000

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
HOBBY 100
• Praktický postřikovač
• Kvalitní pumpa
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KYSELÝCH

PROSTŘEDKŮ

NOVINKA



ZVLÁDNE OBOJÍ!
FUNKCE POSTŘIKU 360° + SKLOPNÁ TRYSKA

TOP
PRODUKT

ROZPRAŠOVAČE 15

• Doporučené plnění max. 1,25 l / Objem nádoby 1,55 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Plynule stavitelná tryska s ergonomickou povrchovou 

strukturou, včetně mosazné vložky
• Sklopná tryska
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Bezpečnostní a odvzdušňovací ventil
• Nádoba s průsvitnou měrkou pro kontrolu plnícího množství

Číslo výrobku: 000025.0000 

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
HOBBY 125 FLEX
• Postřik ve všech pozicích díky flexibilní nasávací trubici
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Vysoce výkonná pumpa



POUŽÍVÁNÍ  
PROSTŘEDKŮ 
NA OCHRANU  
ROSTLIN
•  Aplikujte přípravek ráno nebo večer, abyste zabránili 

spálení rostliny slunečním zářením.

•  Nepostřikujte v silném větru, může dojít ke změně směru 
rozstřiku, nebo použijte rozprašovací kužel (strana 52)

•  Po ošetření rostliny několik hodin nezalévejte rostliny 
vodou, aby mohl prostředek pracovat.

• Přípravky na ochranu rostlin příliš často nestřídejte.

• Před aplikací si vždy přečtěte příbalový leták k přípravku. 

TIP

VYVÍJÍ SPRÁVNÝ 
TLAK!
Tlakové postřikovače GLORIA o objemu 3 – 8 l s nádobami z 
odolného plastu jsou ideální pro péči a ochranu rostlin ve vaší 
zahradě. Díky praktickým prodlužovacím trubkám nebo integrované 
spirálové hadici můžete pomocí postřikovačů GLORIA bez námahy 
ošetřit i menší stromy a vysoké keře.

Každý postřikovač GLORIA je vybaven přesnou pumpou a umožňuje 
maximální provozní tlak 3 bar. Standardem je také praktický ramenní 
popruh. Nabízíme vám také celou řadu různého vybavení, abyste 
mohli najít přesně ten přístroj, který potřebujete.

Díky své flexibilitě a rozmanitosti jsou postřikovače vhodné také pro 
použití ve skleníku nebo zahradní školce.

• Doporučené plnění max. 3,0 l / Objem nádoby 5,0 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Mosazná rozstřikovací trubka se stavitelnou mosaznou  

dutou kuželovitou tryskou
• Výkonná tlaková pumpa
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Popruh

Číslo výrobku: 000078.0000 

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
PRIMA 3
• Praktický a kompaktní
• Ideální pro malé zahrady
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Filtr nečistot  
Rychlouzavírací ventil s 
integrovaným filtrem bránící 
ucpání mosazné trysky.
Všechny tlakové postřikovače

Bezpečnostní a odvzdušňovací ventil  
Otevírá se automaticky při přetlaku a chrání tak postřikovač 
před poškozením při překročení přípustného tlaku. 
Všechny tlakové postřikovače

Přetlakový ventil s kompresorovou přípojkou  
Tlakové postřikovače s kompresorovou přípojkou není nutné 
tlakovat manuálně. 
prima 5 Comfort a primex 5
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• Těsnění EPDM odolné kyselinám
• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 7,0 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Plastová rozstřikovací trubka se stavitelnou plastovou tryskou
• Plastová prodlužovací trubka (délka 0,5 m)
• Dvouvrstvá hadice zesílená tkaninou
• Výkonná tlaková pumpa
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Popruh 

Číslo výrobku: 000106.0000

• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 7,0 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Mosazná rozstřikovací trubka se stavitelnou mosaznou  

dutou kuželovitou tryskou
• Výkonná tlaková pumpa
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Popruh

Číslo výrobku: 000091.0000

• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 7,0 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Mosazná rozstřikovací trubka se stavitelnou mosaznou  

dutou kuželovitou tryskou
• Výkonná tlaková pumpa
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Popruh

Číslo výrobku: 000080.0000 

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
PRIMA 5 PLUS
• Pro aplikaci kyselých prostředků
• Odolný vůči kyselině octové

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
PRIMA 5 COMFORT
• Spirálová hadice (dlouhá 2,5 m)
• Přetlakový ventil pro připojení ke kompresoru

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
PRIMA 5
• Bestseller mezi tlakovými postřikovači
• Ideální pro malé i větší zahrady

PRO APLIKACIKYSELÝCHPROSTŘEDKŮ

SÍLA BATERIE! 
Průběžný postřik bez ručního tlakování –  
vybavte svůj postřikovač novou akumulátoro-
vou pumpou GLORIA a ušetřete svou energii. 
Jednoduše zašroubujte, zasuňte akumulátor 
Bosch 18 V a váš postřikovač je napájen 
příslušným provozním tlakem. 

Více informací: strana 23



• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 7,0 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Mosazná rozstřikovací trubka se stavitelnou mosaznou  

dutou kuželovitou tryskou
• Výkonná tlaková pumpa
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Popruh

Číslo výrobku: 000083.0000 

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
PRIMEX 5
• Mosazná prodlužovací trubka o délce 50 cm
• Přetlakový ventil pro připojení ke kompresoru

• Doporučené plnění max. 8,0 l / Objem nádoby 12,2 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Mosazná rozstřikovací trubka se stavitelnou mosaznou  

dutou kuželovitou tryskou
• Výkonná tlaková pumpa
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Popruh

Číslo výrobku: 000099.0000 
 

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
PRIMA 8
• Velký nalévací trychtýř
• Snadné vyprázdnění zbytku postřiku z nádrže



• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 7,0 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
• Výkonná tlaková pumpa
• Pohodlná rukojeť
• Ochranné pouzdro hadice
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Pevný popruh s ramenní vycpávkou 

Číslo výrobku: 000262.0000 

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
HOBBY EXCLUSIV
•  Teleskopická trubka se sklopnou a stavitelnou  

tryskou (max. délka 1.0 m)
• Snadné vyprázdnění zbytku postřiku z nádrže
• Manometr

PLNÁ VÝBAVA! TOP
PRODUKT

TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE 19



POSTŘIK MÍSTO 
ŠTĚTCE
Tlakové postřikovače SPRAY&PAINT jsou ideální pro aplikaci 
rozprašovatelných konzervačních olejů a lazur na dřevo a olejů bez 
rozpouštědel vyrobených na vodní bázi. Jejich pomocí zachováte 
požadovaný vzhled dřevěných plotů, teras a nábytku.  

GLORIA DOPORUČUJE
Značkové produkty pro dosažení nejlepších výsledků
Zdokonalte svou práci s postřikovači Spray&Paint použitím  
olejů a lazur schválených společností GLORIA. 

•  Ideální výsledky: stejnoměrný a hladký povrch bez stékajících 
kapek a nerovností

• Úspora času: rychlý postup díky výkonné ploché trysce
• Úspora nákladů: nízká spotřeba, efektivní provoz

Přehled všech doporučených prostředků naleznete na adrese:
www.gloria-garten.de/spray-and-paint

• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 7,0 l
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Zesílená plastová postřikovací trubka s plochou proudovou 

plastovou tryskou (110°)
• Výkonná tlaková pumpa
• Rychlouzavírací ventil vyrobený z vysoce kvalitního plastu
• Nádoba s průsvitnou měrkou pro kontrolu plnicího množství
• Popruh

Číslo výrobku: 000101.0000 

TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 
SPRAY&PAINT
• Aplikace rozprašovatelných olejů a lazur
• Objem nádrže 5,0 l pro větší plochy

• Plnící objem 1,25 l / Objem nádoby 1,55 l
• Doporučené plnění max. 0.75 L
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
• Plastová postřikovací trubka s plochou proudovou tryskou (65°)
• Výkonná tlaková pumpa
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Nádoba s průsvitnou měrkou pro kontrolu plnícího množství

Číslo výrobku: 000355.0000 

RUČNÍ POSTŘIKOVAČ 
SPRAY&PAINT COMPACT
• Aplikace rozprašovatelných olejů a lazur
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KONEC ZAVÍJEČI 
ZIMOSTRÁZOVÉMU!
Nová 270° sada na ochranu rostlin je ideální k potírání 
škůdců nebo hub na hůře přístupných místech, jako je 
spodní strana listů.

Příkladem toho je v Německu i v 
České republice hojně rozšířená 
můra a housenka Zavíječe 
zimostrázového. Při ošetření 
rostliny bude zajištěna rovnoměrná 
aplikace insekticidu na všechny 
postižené oblasti. 

KUŽELOVITÝ POSTŘIK270° POSTŘIK

2-v-1

•  Mosazná tryska + 4 trysky po obvodu 
• Mosazná trubka
•  Optimalizovaná aplikace pesticidů – ošetření  

i spodních částí listů
•  Vhodná pro všechny zahradní tlakové postřikovače 

od 3 do 18 litrů

Číslo výrobku: 729157.0000 

270° SADA NA OCHRANU 
ROSTLIN
• Multifunkční tryska 2-v-1 
• Kuželovitý nebo 270° postřik



AKUMULÁTOROVÉ PUMPY

PRŮBĚŽNÝ POSTŘIK 
BEZ MANUÁLNÍHO
TLAKOVÁNÍ

6  V 12  V 18  V



AKUMULÁTOROVÉ PUMPY 23

* Závisí na baterii/výkonu akumulátoru. Údaje se vztahují k typu Prima 5, objem 5 litrů. Baterie/akumulátory nejsou součástí dodávky.

• Tlakový postřikovač včetně akumulátorové pumpy 
• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 7,0 l
• Max. provozní tlak 1,5 bar
• Pevná nádoba z plastu
•  Mosazná rozstřikovací trubka se stavitelnou mosaznou  

dutou kuželovitou tryskou
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Popruh
•  Napájení standartními tužkovými bateriemi/ 

nabíjecími bateriemi 
(8 x Alkaline 1,5 V Mignon LR 6 – AA)*

•  Kapacita 12 (klasické baterie) nebo 16 nádrží  
postřiku (nabíjecí baterie)*

Číslo výrobku: 000910.0000 

AUTOPUMP SET
• Postřikování bez námahy
• Praktický set: Postřikovač + akumulátorová pumpa

• Baterií napájený rozprašovač
• Doporučené plnění max. 1,0 l / Objem nádoby 1,1 l
• Pevná nádoba z plastu
• Plynule stavitelná tryska
•  Tryska s osvětlením LED s integrovaným ukazatelem  

stavu nabití
• Ergonomická rukojeť Softtouch s vypínačem
•  Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství se stupnicí 

koncentrací
• Napájení standartními tužkovými bateriemi (4 x 1,5 V AA)*
• Optimální kapacita 10 nádrží

Číslo výrobku: 000950.0000 

AUTOPUMP MINI
• Bateriemi napájené čerpadlo pumpy
• Tryska s osvětlením LED

AKUMULÁTOR BOSCH

•   Automatické udržování nastavené hladiny tlaku  
v postřikovači během postřikování

• Včetně indikátoru nabíjení
• Zajišťuje trvalý a optimální rozstřik
•  Vhodná pro všechny 3 – 8 l plastové postřikovače  

(kromě typů 256, 257)
•  Snadné použití: vyjměte pumpu, zašroubujte  

akumulátorovou pumpu, hotovo!

Číslo výrobku: 000920.0000 

AKUMULÁTOROVÁ PUMPA 
PRO POSTŘIKOVAČE
•  Kompatibilní se všemi bateriemi BOSCH 18V  

POWER FOR ALL 
• Kontinuální postřik bez ručního tlakování 
• Plynule nastavitelný provozní tlak od 1,5 do 2,5 bar

18  V

AKKU POWER

6  V 12  V

NENÍ SOUČÁSTÍ 
BALENÍ

NENÍ SOUČÁSTÍ 
BALENÍ

NENÍ SOUČÁSTÍ 
BALENÍ



UŠLECHTILÁ OCEL
Výkonné tlakové postřikovače z robustní oceli resp. 
korozivzdorné ušlechtilé oceli splňují veškeré požadavky
na bezpečnou manipulaci při práci a díky vybavení 
poskytují rovněž vysoký uživatelský komfort. Jsou dobrými 
pomocníky pro aplikaci v zahradách, v lesnických školkách 
nebo v zemědělství. 

Maximální provozní tlak 6 barů, mosazný rychlouzavírací 
ventil a manometr umožňují konstantní výkon po celou 
dobu aplikace. V kombinaci s vhodnými prodlužovacími 
trubkami lze dosáhnout aplikace postřiku až do vzdálenos-
ti 6 m.

Ocelové postřikovače 405 T a 410 T jsou opatřené kvalitní 
vnitřní plastovou vrstvou, která chrání nádobu zevnitř před 
korozí a usnadňuje její čištění. 

Nerezové postřikovače 505 T a 510 T jsou robustní a 
odolné vůči korozi.

PRŮBĚŽNÉ  
TLAKOVÁNÍ
Všechny 5,0 a 10,0 l vysoce  
výkonné postřikovače lze dovybavit 
regulátorem tlaku (Číslo výrobku: 
728971.0000). Nastavení provozního 
tlaku je variabilní 1 – 3 bary. Pokud 
tlak v nádrži klesne pod nastavenou 
hodnotu, regulátor tlaku automaticky 
ukončí postřik. Tímto je zajištěn 
konstantní proud postřiku.

• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 8,0 l
• Max. provozní tlak 6 bar
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou
• Mosazná výkonná pumpa
• Hadice (délka 1,35 m)
•  Mosazný rychlouzavírací ventil s integrovaným filtrem,  

manometr
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Popruh s ramenní vycpávkou, přenosný na rameni

Číslo výrobku: 000405.0000 

VÝKONNÝ TLAKOVÝ 
POSTŘIKOVAČ  405 T
• Nádoba z oceli s kvalitní plastovou vnitřní vrstvou
• Snadné vyprázdnění zbytku postřiku z nádrže

• Doporučené plnění max. 10,0 l / Objem nádoby 13,7 l
• Max. provozní tlak 6 bar
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou
• Mosazná výkonná pumpa
• Hadice (délka 1,35 m)
•  Mosazný rychlouzavírací ventil s integrovaným filtrem, 

manometr
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
•  Popruhy s rychloupínacím systémem a vycpávkou,  

přenosný na zádech

Číslo výrobku: 000410.0900 

VÝKONNÝ TLAKOVÝ 
POSTŘIKOVAČ 410 T
• Nádoba z oceli s kvalitní plastovou vnitřní vrstvou
• Snadné vyprázdnění zbytku postřiku z nádrže
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KVALITNÍ MATERIÁL 
KOROZIVZDORNÁ OCEL
Nerezová ocel obsahuje nejméně 10,5 % chrómu. Odolnost 
korozi vychází z možnosti tzv. pasivace povrchu kovu. Takto je 
dosaženo výrazně lepší odolnosti proti korozi než u běžných 
ocelových plechů. Tato ochrana proti korozi zůstává zachována  
i při drobném poškození povrchu.

• Doporučené plnění max. 5,0 l / Objem nádoby 8,0 l
• Max. provozní tlak 6 bar
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou
• Mosazná výkonná pumpa
• Hadice (délka 1,35 m)
•  Mosazný rychlouzavírací ventil s integrovaným filtrem,  

manometr
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Popruh s ramenní vycpávkou, přenosný na rameni

Číslo výrobku: 000505.0000 

VÝKONNÝ TLAKOVÝ 
POSTŘIKOVAČ 505 T
• Nádoba z korozivzdorné ušlechtilé oceli
• Snadné vyprázdnění zbytku postřiku z nádrže

• Doporučené plnění max. 10,0 l / Objem nádoby 13,7 l 
• Max. provozní tlak 6 bar
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou
• Mosazná výkonná pumpa
• Hadice (délka 1,35 m)
•  Mosazný rychlouzavírací ventil s integrovaným filtrem, 

manometr
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
•  Popruhy s rychloupínacím systémem a vycpávkou,  

přenosný na zádech

Číslo výrobku: 000510.0001 

VÝKONNÝ TLAKOVÝ 
POSTŘIKOVAČ 510 T
•  Nádoba z korozivzdorné ušlechtilé oceli
•  Snadné vyprázdnění zbytku postřiku z nádrže
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Vnitřní vrstva odolná
proti korozi
405 T a 410 T

Struktura ocelové nádoby
405 T a 410 T

Snadné vyprázdnění
zbytku postřiku
z nádrže díky hadicové 
přípojce u dna nádrže –  
v nádrži nezůstane
žádný zbytek kapaliny. 
405 T, 410 T, 505 T  
a 510 T
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• Doporučené plnění max. 12,0 l / Objem nádoby 16,5 l
• Max. provozní tlak pumpy 4 bar
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou 
• Výkonná plastová pumpa 
•  Páka pumpy ovladatelná z levé i pravé strany s držákem 

rozstřikovací trubky
• Rychlouzavírací ventil 
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Nastavitelné nosné popruhy, přenosný na zádech

Číslo výrobku: 000065.0000 

• Doporučené plnění max. 18,0 l / Objem nádoby 23,3 l
• Max. provozní tlak pumpy 4 bar
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou 
• Výkonná plastová pumpa 
•  Páka pumpy ovladatelná z levé i pravé strany s držákem 

rozstřikovací trubky
• Rychlouzavírací ventil 
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu
• Nastavitelné nosné popruhy, přenosný na zádech

Číslo výrobku: 000066.0000 

ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ  
CLASSIC 1200
•  Nádrž ergonomicky přizpůsobená zádům

ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ  
CLASSIC 1800
• Větší objem 
•  Nádrž ergonomicky přizpůsobená zádům

CO MŮŽE BÝT VÍC?
Zádové postřikovače GLORIA se vyznačují velkou kapacitou a 
velkým akčním rádiusem, jsou zaručeny dlouhé pracovní 
intervaly pro aplikaci požadovaného prostředku. Oblasti použití 
zádových postřikovačů jsou velmi variabilní, zařízení se používají 
ve vinařství, lesnictví nebo pro péči o rostliny ve sklenících a 
školkách. Pevná nádoba z plastu s polstrovaným popruhem u 
Hobby postřikovačů je perfektně přizpůsobená tělu, stejně jako 
profesionální nosný systém s prodyšnou funkční pěnou u modelů 
Profi. 

Díky široké škále vybavenosti, jako je např. mosazná prodlužovací 
trubka, rychlouzavírací ventil s integrovaným manometrem nebo 
komfortní ergonomicky tvarovaná rukojeť s vložkou z měkkého 
plastu a plynule nastavitelný regulátor tlaku, jsou postřikovače 
optimálně vybaveny pro intenzivní pracovní intervaly.

Novinka v řadě GLORIA: Pro 1200 li-on. Akumulátorový zádový 
postřikovač je kompatibilní se všemi 18V bateriemi BOSCH 
POWER FOR ALL a již 2,5 Ah baterie umožňuje postřik po dobu 5 
hodin. Při práci je zaručen konstantní provozní tlak.

VELKÝ AKČNÍ 
RÁDIUS
Pístové zádové 
postřikovače GLORIA od 
13,0 l jsou vybaveny 
mosaznou prodlužovací 
trubkou 0,5 m pro 
snadnější dostupnost při 
postřikování keřů nebo 
stromů.



• Doporučené plnění max. 18,0 l / Objem nádoby 23,3 l
• Max. provozní tlak pumpy 6 bar, pevná nádoba z plastu
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou
• Výkonná plastová pumpa
•  Páka pumpy ovladatelná z levé i pravé strany s držákem 

rozstřikovací trubky
•  Komfortní ergonomicky tvarovaná rukojeť s vložkou z měkkého 

plastu a rychlouzavíracím ventilem s integrovaným manometrem
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
•  Rychloupínací systém polstrovaného ramenního popruhu,  

přenosný na zádech, mosazná prodlužovací trubka o délce 50 cm

Číslo výrobku: 000060.0000 

ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ  
HOBBY 1800
•  Větší objem
•  Nádrž ergonomicky přizpůsobená zádům
• Plynulá regulace provozního tlaku (1 – 3 bary)
 

• Doporučené plnění max. 12,0 l / Objem nádoby 16,5 l
• Max. provozní tlak pumpy 6 bar
• Pevná nádoba z plastu
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou
• Výkonná plastová pumpa
•  Páka pumpy ovladatelná z levé i pravé strany s držákem 

rozstřikovací trubky
•  Komfortní ergonomicky tvarovaná rukojeť s vložkou z měkkého 

plastu a rychlouzavíracím ventilem s integrovaným manometrem
• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
•  Rychloupínací systém polstrovaného ramenního popruhu, 

přenosný na zádech

Číslo výrobku: 000056.0000 

ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ  
HOBBY 1200
• Nádrž ergonomicky přizpůsobená zádům 
• Plynulá regulace provozního tlaku (1 – 3 bary) 
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Plynulá regulace provozního tlaku  
Při poklesu tlaku pod nastavenou
hodnotu se redukční ventil
automaticky uzavře. 
Všechny zádové postřikovače 
kromě řady Classic

Páka pumpy  
ovladatelná z levé i pravé strany s
držákem rozstřikovací trubky. 
Všechny zádové postřikovače
 



Vysoce efektivní  
systém ventilace 

Nosné popruhy tvaru S se
perfektně přizpůsobí tělu

Ergonomicky tvarované
zádové vycpávky podpírají

a chrání tělo

Prsní popruh fixuje  
nosné popruhy, drží a  

zajišťuje stabilitu

Bederní popruh fixuje  
nesenou zátěž na bedrech, 

maximální komfort pro 
dlouhodobou práci (Pro 1800)

• Doporučené plnění max. 13,0 l / Objem nádoby 16,5 l
• Max. provozní tlak pumpy 6 bar
• Pevná nádoba z plastu
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou
•  Páka pumpy ovladatelná z levé i pravé strany s držákem 

rozstřikovací trubky
•  Komfortní ergonomicky tvarovaná rukojeť s vložkou z 

měkkého plastu a rychlouzavíracím ventilem s integrovaným 
manometrem

• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Mosazná prodlužovací trubka o délce 50 cm

Číslo výrobku: 000058.0000 

ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ   
PRO 1300
• Profesionální nosný systém, přenosný na zádech
• Plynulá regulace provozního tlaku (1 – 3 bary) 

MAXIMÁLNÍ VÝBAVA

• Doporučené plnění max. 18,0 l / Objem nádoby 23,3 l
• Max. provozní tlak pumpy 6 bar
• Pevná nádoba z plastu
• Mosazná rozstřikovací trubka s dutou kuželovitou tryskou
• Mosazná výkonná pumpa
•  Páka pumpy ovladatelná z levé i pravé strany s držákem 

rozstřikovací trubky
•  Komfortní ergonomicky tvarovaná rukojeť s vložkou z 

měkkého plastu a rychlouzavíracím ventilem s integrovaným 
manometrem

• Průsvitná měrka pro kontrolu plnícího množství
• Mosazná prodlužovací trubka o délce 50 cm

Číslo výrobku: 000062.0000 

ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ   
PRO 1800
•  Profesionální nosný systém, přenosný na zádech
• Větší objem
• Plynulá regulace provozního tlaku (1 – 3 bary)
 

TOP
PRODUKT

PROFESIONÁLNÍ NOSNÝ SYSTÉM:
PRO 1300 + 1800
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NAPÁJENÍ 18 V 
BATERIÍ NA ZÁDECH!
Automatické udržování tlaku, doba chodu více než pět 
hodin (baterie BOSCH 18V/2,5 Ah POWER FOR ALL)  
a aplikace až 180 L postřiku. Zní to dobře? GLORIA  
Pro 1200 li-on, nový akumulátorový zádový postřikovač 
pro aplikaci pesticidů ve velkém měřítku, např. při 
komerčním použití.

Zádový postřikovač je kompatibilní se všemi akumulá-
tory BOSCH 18V POWER FOR ALL a díky ergonomicky 
tvarovaným zádům a komfortním popruhům pohodlně 
sedí na zádech a je optimální pro použití při dlouhých 
pracovních cyklech. Pro 1200 li-on je určen pro použití  
k ochraně rostlin a k odstraňování plevele díky duté 
kuželovité a ploché proudové trysce.

• Doporučené plnění max. 12,0 l / Objem nádoby 12,6 l
• Výkonná pumpa 18 V
• Bez nutnosti ručního tlakování
•  Včetně herbicidní ploché proudové trysky  

(2 bar provozní tlak + 950 ml/min)
•  Včetně 1 mm duté kuželové trysky pro insekticidy a 

fungicidy (3 bar provozní tlak + 650 ml/min)
• Ergonomicky tvarovaný obrys zad
• Komfortní pásový systém, lze nosit na zádech
• Přihrádka na baterie odolná proti stříkající vodě

Číslo výrobku: 000067.0000 

AKUMULÁTOROVÝ ZÁDOVÝ 
POSTŘIKOVAČ PRO 1200 LI-ON
•  Kompatibilní se všemi bateriemi BOSCH 18V POWER FOR ALL 

(Baterie / nabíječka není součástí balení)
•     Automatické vytvoření provozního tlaku 3 bar v zařízení 

(650 ml/min) s integrovanou mosaznou dutou kuželovou tryskou

ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ

18  V

AKKU POWER

NENÍ SOUČÁSTÍ 
BALENÍ

NOVINKA



JEŠTĚ VĚTŠÍ  
VÝKON! NYNÍ TAKÉ   
36 V A 230 V

ČIŠTĚNÍ, ZALÉVÁNÍ,   
PĚNOVÁNÍ, POSTŘIK, KARTÁČOVÁNÍ 

ČERPÁ VODU  
Z JAKÉHOKOLI ZDROJE

230  V18  V 36  V
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18V – SÍLA AKUMULÁTORŮ BOSCH  
MultiJet 18V je kompatibilní s každým akumulátorem BOSCH 18V POWER FOR ALL a díky 
multifunkční trysce a nastavitelnému provoznímu tlaku odstraňuje nečistoty šetrně i účinně. Sací 
hadice čerpá vodu z jakéhokoli zdroje. Praktické příslušenství umožňuje přístroji MultiJet 18V 
pěnování, kartáčování nebo postřik a aplikaci pesticidů. 

36V – JEŠTĚ VĚTŠÍ VÝKON! 
MultiJet 36V čistí, pěnuje a postřikuje s maximálním provozním tlakem 70 bar. Akumulátor  
36 V/4,0 Ah zajišťuje dostatečně dlouhou provozní dobu. Díky praktické velikosti je lehký model 
ideálním pomocníkem. Stačí nastavit úroveň provozního tlaku a můžete začít.

230V – JEŠTĚ VYŠŠÍ PROVOZNÍ TLAK! 
MultiJet 230V s maximálním provozním tlakem 120 bar vyzraje i nad nejodolnější špínou. 
Vysokotlaký čistič přesvědčí svými funkcemi. Nastavitelný provozní tlak a multifunkční tryska 
umožňují maximální flexibilitu. Kompatibilní s veškerým příslušenstvím.ČIŠTĚNÍ, ZALÉVÁNÍ,   

PĚNOVÁNÍ, POSTŘIK, KARTÁČOVÁNÍ 

KAŽDÝ JEJ POTŘEBUJE!

Vše kolem nás vyžaduje trochu údržby a péče – špinavý zahradní 
nábytek, auto, horské kolo, ale i rostliny v zahradě. Zní to jako hodně 
práce a množství vybavení. Díky GLORIA toto vše zvládnete pomocí 
jednoho zařízení: MultiJet, protože každý jej potřebuje!

Vysoce výkonný tlakový systém MultiJet je vhodný pro čištění, zalévání, 
pěnování, kartáčování, ale také pro aplikaci pesticidů. A to vše bez 
vodovodní přípojky. Zařízení čerpá vodu z jakéhokoli zdroje, 
bez ohledu na to, zda se jedná o vodu z vaší zahrady, nebo o přírodní 

jezero na cestách nebo o vodu z kbelíku či jiné nádoby. Dokonce 
můžete využít i standardní PET láhev (MultiJet 18V).

Máte na výběr mezi dvěmi praktickými akumulátorovými přístroji 
(MultiJet 18V a 36 V) a elektrickou verzí (MultiJet 230 V) podle vašich 
potřeb. Zařízení pracují s 24,9 – 120 bary, v závislosti na modelu lze 
provozní tlak nastavit ve třech stupních pro šetrné i účinné čištění nebo 
aplikaci pesticidů.  
Příslušenství je kompatibilní se všemi třemi přístroji.

•  AKUMULÁTOROVÝ NEBO ELEKTRO POHON
• MULTIFUNKČNÍ – ČETNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•  FLEXIBILNÍ – TŘI ÚROVNĚ TLAKU
•  ČERPÁ VODU Z JAKÉHOKOLI ZDROJE

ČIŠTĚNÍ ∙ ZALÉVÁNÍ ∙ PĚNOVÁNÍ ∙ POSTŘIK ∙ KARTÁČOVÁNÍ



• Akumulátorový vysoce výkonný tlakový systém 
• Maximálním provozním tlakem 70 bar 
• Max. průtok 250 l / h
• Doba chodu: 5 bar: 75 min – 25 bar: 34 min – 70 bar: 18 min
•  Multifunkční stříkací hlavice 4 v 1 (bodová/plochá proudová 

tryska 15° a 60°, turbo rotační tryska)
• Sprchový nástavec
• Včetně 75 cm prodlužovací trubky
• Včetně rychlonabíječky (60 min = 75 %, 90 min = 100 %)
• 5 m sací hadice (3/8“) včetně filtru nečistot
• 4 m tlaková hadice

Číslo výrobku: 000320.0000 

MULTIJET 36V
•  Výkonný akumulátor 36 V/4,0 Ah
•  Tři nastavitelné úrovně tlaku (režim Spray, Eco, Clean)
•  Čerpá vodu z jakéhokoli zdroje

• Akumulátorový vysoce výkonný tlakový systém 
• Maximálním provozním tlakem 24,9 bar
• Max. průtok 240 l / h
•  Doba chodu: (BOSCH 18V, 2,5/4.0 Ah):  

2.5 bar: 80/140 min – 15 bar: 17/27 min – 24.9 bar: 11/18 min
•  Multifunkční stříkací hlavice 4 v 1 (bodová/plochá proudová 

tryska, turbo rotační tryska, sprcha)
• Včetně 40 cm prodlužovací trubky
• Integrovaný indikátor nabití baterie
• 5 m sací hadice (3/8“) včetně filtru nečistot
• Adaptér pro připojení k PET láhvi

Číslo výrobku: 000300.0000 

MULTIJET 18V
•  Kompatibilní se všemi akumulátory BOSCH 18V POWER  

FOR ALL (Baterie a nabíječka nejsou součástí balení)
•  Tři nastavitelné úrovně tlaku (režim Spray, Eco, Clean)
•  Čerpá vodu z jakéhokoli zdroje

ČIŠTĚNÍ +  
ZALÉVÁNÍ

ČIŠTĚNÍ +  
ZALÉVÁNÍ

18  V

36  V

AKKU POWER

NENÍ SOUČÁSTÍ 
BALENÍ

MAX. 24,9 BAR

MAX. 70 BAR

MULTI-
FUNKČNÍ

MULTI-
FUNKČNÍ
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• Elektrický vysoce výkonný tlakový systém 
• Nastavitelný provozní tlak 120 bar
• Max. průtok 400 l / h
•  Multifunkční stříkací hlavice 4 v 1 (bodová/plochá proudová 

tryska 15° a 60°, turbo rotační tryska)
• Sprchový nástavec
• Včetně 75 cm prodlužovací trubky
• 6 m sací hadice (1/2 “) včetně filtru nečistot
• 4 m tlaková hadice
• Spuštění stiskem tlačítka 

Číslo výrobku: 000330.0000 

MULTIJET 230V
•  Motor 230 V, výkon 1.500 W
•  Tři nastavitelné úrovně tlaku (režim Spray, Eco, Clean)
•  Čerpá vodu z jakéhokoli zdroje

ČIŠTĚNÍ +  
ZALÉVÁNÍ230  VMAX. 120 BAR

MULTIFUNKČNÍ + FLEXIBILNÍ 
Vysoce výkonné tlakové systémy GLORIA jsou flexibilní a 
všestranní pomocníci doma i na cestách díky četnému 
příslušenství: od aplikace pesticidů přes mechanické čištění 
pomocí nylonového kartáče až po intenzivní čištění aut nebo 
jízdních kol pěnou. Veškeré příslušenství je kompatibilní s 
každým přístrojem MultiJet.

Sací hadice nasává kapalinu z jakéhokoli zdroje. Bez ohledu 
na to, zda se jedná o trvalé připojení vody na zahradě doma, 
nebo o vědro, jezero či řeku, když jste na cestách – zařízení 
MultiJet lze kdykoli použít, když je potřeba. Praktická 
pomůcka: kontejner GLORIA UNIVERSAL pojme 10 l a lze jej 
snadno přepravovat v kufru auta.

Dokonce i standardní PET láhev lze připojit na MultiJet 18V – 
umožní rychlé opláchnutí jízdního kola po projížďce.

MULTI-
FUNKČNÍ

MULTI-
FUNKČNÍ



PASSEND FÜR ALLE MULTIJET GERÄTE

PŘÍSLUŠENSTVÍ – KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI PŘÍSTROJI MULTIJET

• Objem 10,0 l
• Včetně 1,5 m sací hadice (3/8")
• Popruh, přenosný na rameni

Číslo výrobku: 729164.0000 

UNIVERZÁLNÍ KONTEJNER
•    Ideální pro přepravu vody, čisticích prostředků 

nebo pesticidů

•  Včetně 40 cm prodlužovací trubky a 180 mm 
nylonového kartáče

•  Integrované trysky pro aplikaci čisticího prostředku 
nebo vody

Číslo výrobku: 729122.0000 

SET PRO KARTÁČOVÁNÍ
•  Kartáč pro čištění/údržbu různých povrchů

•  3 samostatné mosazné duté kuželovité trysky vhodné  
pro každé zařízení MultiJet

• Včetně přetlakového ventilu
• Robustní 40 cm mosazná trubka (pro MultiJet 18V)

Číslo výrobku: 729165.0000 

SET NA OCHRANU ROSTLIN
• Nástavec pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin

• Plochá proudová pěnová tryska
• Objem 0,45 l
• Výstupní množství lze nastavit na nádobě

Číslo výrobku: 729120.0000 

SET PRO TVORBU PĚNY
• Nástavec pro dávkování čisticí pěny
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230  V18  V

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘENÍ 
POVRCHU

PROVZDUŠ- 

ŇOVACÍ  
VÁLEC
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KÁMEN DŘEVOSPÁRY OKRAJE TRÁVNÍK

Produktová řada GLORIA BrushSystem s akumulátorovým i elektrickým 
pohonem nabízí čtyři inovativní přístroje pro čištění spár a povrchů a pro 
likvidaci plevele: kartáč na spáry WeedBrush jako elektrická nebo 
akumulátorová verze (WeedBrush li-on), stejně jako dvě multifunkční 
zařízení MultiBrush speedcontrol a MultiBrush li-on, která jsou kompatibil-
ní až s deseti různými druhy příslušenství.

Oba typy přístrojů MultiBrush jsou velmi všestranné. Během chvilky je 
možné vyměnit kartáč na kamenné povrchy za kartáč pro údržbu 
dřevěných povrchů, nebo nasadit ořezávač okrajů trávníku, či kartáč pro 
čištění spár, provzdušňovač trávníku nebo vertikutátor. Plynulá regulace 
otáček umožňuje ještě větší flexibilitu. Takto mohou být znečištěné 
kamenné povrchy čištěny silou a stejným přístrojem je možné šetrně 
aplikovat ochranné oleje na dřevěné povrchy.

MULTI-
FUNKČNÍ

Díky integrovanému 
výměnnému mechanismu lze u 
přístrojů MultiBrush během 
chvilky vyměnit kartáč na 
kamenné povrchy za kartáč pro 
údržbu dřevěných povrchů, 
nebo nasadit ořezávač okrajů 
trávníku, či kartáč pro čištění 
spár, provzdušňovač trávníku 
nebo vertikutátor.

Plynulá regulace otáček 
umožňuje ještě větší flexibilitu. 
Takto mohou být znečištěné 
kamenné povrchy čištěny silou  
a stejným přístrojem je možné 
šetrně aplikovat ochranné oleje 
na dřevěné povrchy.



Měkký nylonový kartáč na 
kámen SOFT svými štětinami 
různých délek jemně vyčistí 
povrch i mezery v něm.

Ocelový drátěný kartáč s 
mosazným povrchem snadno 
a pohodlně čistí spáry od 
mechu, plevele a nečistot.

SOUČÁST BALENÍ
PŘÍSTROJE MULTIBRUSH

VYMEZÍ PLEVELŮM A NEČISTOTÁM   
JEJICH HRANICE!
MULTITALENT 
MultiBrush SpeedControl s výkonným elektromotorem zvládá širokou škálu 
aplikací jedním přístrojem. Kromě ošetření kamenných a dřevěných 
povrchů je možné jej použít k čištění spár, ořezávání okrajů a k údržbě 
trávníků. Nástavce lze měnit bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka.  

KARTÁČE NA SPÁRY 
Díky 1.800 otáčkám za minutu je WeedBrush ideálním pomocníkem 
pro čištění spár. Jinak zdlouhavá manuální práce je provedena ve 
velmi krátké době, pohodlně a ve vzpřímené poloze. Kartáč na spáry 
je k dispozici také ve flexibilní akumulátorové verzi a je kompatibilní 
se všemi bateriemi BOSCH 18V POWER FOR ALL.

VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ KARTÁČ 
MultiBrush li-on nabízí flexibilitu bez elektrických kabelů a je kompatibilní  
se všemi bateriemi BOSCH 18V POWER FOR ALL. Doba chodu 30 – 50 minut 
(baterie 4,0 Ah) a záruka rychlého nabíjení umožňuje nepřetržitou a 
pohodlnou práci při čištění a údržbě.

AKKU POWER
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• Multifunkční kartáč s elektrickým pohonem
• Motor 230 V, výkon 500 W
• Kartáč SOFT pro ošetření kamenných ploch (součást balení)
• Mosazný drátěný kartáč pro čištění spár (součást balení)
• Plynulá regulace otáček (450 – 1.600 ot./min.)
•  Vodící kolečko a linie ochranného krytu pro přesné řízení 

přístroje
•  Asymetricky tvarované tělo přístroje pro práci v blízkosti 

okrajů
• Výškově nastavitelná hliníková trubka
•  Ergonomická rukojeť s pogumovaným měkkým držadlem 

a odlehčením v tahu kabelu
• Stavitelné, ergonomicky tvarované mezidržadlo

Číslo výrobku: 000298.0000 

• Multifunkční kartáč s akku pohonem
•  Kompatibilní se všemi akumulátory BOSCH 18V POWER  

FOR ALL (Baterie a nabíječka nejsou součástí balení)
• Kartáč SOFT pro ošetření kamenných ploch (součást balení)
• Mosazný drátěný kartáč pro čištění spár (součást balení)
• Plynulá regulace otáček (450 – 1.260 ot./min.)
•  Vodící kolečko a linie ochranného krytu pro přesné řízení 

přístroje
•  Asymetricky tvarované tělo přístroje pro práci v blízkosti  

okrajů
• Výškově nastavitelná hliníková trubka
•  Ergonomická rukojeť s pogumovaným měkkým držadlem  

a odlehčením v tahu kabelu
• Stavitelné, ergonomicky tvarované mezidržadlo

Číslo výrobku: 000299.0000 

MULTIBRUSH  
SPEEDCONTROL PLUS
•   Až 10 výměnných nástavců
•   Snadná výměna válců
•   Úsporný elektrický pohon

MULTIBRUSH LI-ON PLUS
•   Až 10 výměnných nástavců
•   Snadná výměna válců
•  Úsporný akku pohon

OKRAJE

TRÁVNÍK

SPÁRY

KÁMEN

DŘEVO

OKRAJE

TRÁVNÍK

SPÁRY

KÁMEN

DŘEVO

230  V 18  V

AKKU POWER

NENÍ SOUČÁSTÍ 
BALENÍ

MULTI-
FUNKČNÍ

MULTI-
FUNKČNÍ



• Akku kartáč pro odstranění plevele
•  Kompatibilní se všemi akumulátory BOSCH 18V POWER  

FOR ALL (Baterie a nabíječka nejsou součástí balení)
• Mosazný drátěný kartáč pro čištění spár
• Otáčky 1 800 ot./min.
•  Vodicí kolečko a linie ochranného krytu pro přesné řízení 

přístroje
• Ochranný kryt zabraňující znečištění okolí
•  Ergonomická rukojeť s pogumovaným měkkým držadlem  

a odlehčením v tahu kabelu
• Stavitelné, ergonomicky tvarované mezidržadlo

Číslo výrobku: 000288.0000 

• Elektrický kartáč pro odstranění plevele
• Motor 230 V, výkon 300 W
• Mosazný drátěný kartáč pro čištění spár
• Otáčky kartáče 1.800 ot./min.
• Vodící kolečko pro přesné řízení přístroje
• Ochranný kryt zabraňující znečištění okolí
•  Ergonomická rukojeť s pogumovaným měkkým držadlem 

a odlehčením v tahu kabelu
• Stavitelné, ergonomicky tvarované mezidržadlo

Číslo výrobku: 000289.0000 

WEEDBRUSH LI-ON
•  Flexibilní akku pohon
• Rychlá a příjemná práce

WEEDBRUSH
•  Vysoký krouticí moment
• Rychlá a příjemná práce

SPÁRYSPÁRY

230  V 18  V

AKKU POWER

NENÍ SOUČÁSTÍ 
BALENÍ
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ROZŠÍŘENÍ MULTIFUNKCE!



BRUSHSYSTEM PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Pevný nylonový válec kartáče
•  Vhodný pro velké a hladké povrchy, není vhodný pro neporézní 

povrchy
• Příslušenství pro MultiBrush speedcontrol a MultiBrush li-on 

Číslo výrobku: 728834.0000 

KARTÁČ NA KAMENNÉ  
POVRCHY MEDIUM
• Pro odstranění povrchových nečistot jako je mech

•  Ocelový kartáč s mosazným povrchem
• Vhodné pro drsné/porézní povrchy (žula, porfyr atd.)
• Není vhodný pro leštěné nebo neporézní přírodní a umělé kameny
• Příslušenství pro MultiBrush speedcontrol a MultiBrush li-on 

Číslo výrobku: 729010.0000 

KARTÁČ NA KAMENNÉ  
POVRCHY PRO
• Pro hluboce zakořeněné znečištění, jako např. lišejníky

• Čištění spár u povrchů citlivých na poškrábání
•  Příslušenství pro MultiBrush speedcontrol, MultiBrush li-on, 

WeedBrush a WeedBrush li-on

Číslo výrobku: 729068.0000 

NYLONOVÝ KARTÁČ  
PRO ČIŠTĚNÍ SPÁR
• Pro odstranění plevele ve spárách teras a chodníků

• Nylonový kartáč se dvěmi různými délkami štětin
• Optimalizovaný profil kartáče pro čištění mezer a drážek
• Příslušenství pro MultiBrush speedcontrol a  MultiBrush li-on

Číslo výrobku: 728833.0000 

KARTÁČ PRO DŘEVĚNÉ  
POVRCHY
•  Čištění a ošetření dřevěných a WPC povrchů
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•  Štěrbinový kotouč z nerezové pružinové oceli ořezává 
přerůstající trávník

•  Zároveň nylonový kartáč očistí kamenný okraj obrubníku od  
mechu a znečištění

• Příslušenství pro MultiBrush speedcontrol a MultiBrush li-on

Číslo výrobku: 728964.0000 

OŘEZÁVAČ OKRAJŮ TRÁVNÍKU 
2-V-1
•  Čištění a údržba zarostlých cest nebo obrubníků od 

převislé trávy

• 28 pružin z pozinkované oceli
• Ø 100 mm, šířka 165 mm – vhodný i pro těžko přístupná místa
• Tichý chod a snadná práce
• Příslušenství pro MultiBrush speedcontrol a MultiBrush li-on

Číslo výrobku: 729160.0000 

PROVZDUŠŇOVACÍ VÁLEC
•  Pro odstranění mechu z trávníku

• Ideální pro optimalizované vstřebávání živin do půdy
• 8 nožů z nerezové oceli
• Ø 100 mm, šířka 165 mm – vhodný i pro těžko přístupná místa
• Tichý chod a snadná práce
• Vhodné pro MultiBrush speedcontrol a MultiBrush li-on

Číslo výrobku: 729161.0000 

• Nylonový kartáč (Ø 100 mm, šířka 165 mm)
• Spirálové provedení pro efektivní práci
• Vhodné pro MultiBrush speedcontrol a MultiBrush li-on

Číslo výrobku: 729210.0000 

NOVINKA

VERTIKUTAČNÍ VÁLEC
•  Prořezává horní vrstvu půdy, z povrchu trávníku  

odstraňuje zplstnatělou vrstvu a mech

NYLONOVÝ KARTÁČ NA 
UMĚLÝ TRÁVNÍK
•  Údržba / čištění povrchů s umělým trávníkem



EFEKTIVNÍ  
ČIŠTĚNÍ PĚNOU!
Před použitím přístroje MultiBrush naneste čisticí prostředek  
GLORIA pomocí postřikovače FoamMaster FM10 FLEX.  
Postřikovač promění čisticí prostředek v účinnou pěnu, která se  
rozloží po celé ploše. Pěna takto může působit intenzivněji a tím  
dosáhne ještě lepšího čisticího efektu. Použití čisticí pěny je  
úspornější a tedy i ekonomičtější.

• Lepší výsledný efekt
• Nižší spotřeba čisticího prostředku
• Úspora nákladů



APLIKACE 
ČISTICÍ PĚNY
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ZPŮSOB APLIKACE

Pěnový postřikovač FoamMaster FM10 FLEX promění čisticí prostředek  
v efektivní čisticí pěnu, která se při postřiku lépe rozloží po celé ploše.  
Stupeň pěnění lze variabilně nastavit pomocí plastové trysky se 
zaměnitelnými vložkami ve třech stupních. Výsledkem je požadovaná  
čisticí pěna – účinná při odstraňování připálenin a velmi odolných  
nečistot. V závislosti na nastavení stupně pěnění se pěna udrží na  
povrchu až po dobu pěti minut a tím je dosažen ještě intenzivnější  
a účinnější čisticí efekt.

Pěnové postřikovače jsou určeny pro univerzální
použití, od čištění koupelny, auta až po dřevěnou
nebo kamennou terasu.

Odšroubujte
pěnovač1

Naplňte čisticím
prostředkem2

 A je hotovo!3

Více na  straně 55

• Pěnový postřikovač
• Plnící objem 1,0 l / Objem nádoby 1,55 l
• Doporučené plnění max. 0,75 l
• Vhodný pro aplikaci prostředků s pH 5 až 10
• Max. provozní tlak 3 bar
• Pevná nádoba z plastu
• Plochá proudová tryska s úhlem postřiku 80°
• Sklopná prodloužená rozstřikovací trubka
• Výměnné vložky pro nastavení hustoty pěny
•  Transparentní nádoba z plastu s měrkou a stupnicí 

koncentrací
• Podstavec zajišťující dobrou stabilitu

Číslo výrobku: 000656.0000 

FOAMMASTER FM 10 FLEX
•  Vhodný pro aplikaci prostředků na čištění kol, atd.
• Intenzivní čisticí pěna
• Nízká spotřeba čisticích prostředků



ÚPRAVA PŮDY
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JEDNODUCHOU CESTOU!
Gardenboy PLUS je se svými speciálně
tvrzenými ocelovými hroty ideálním
pomocníkem při udržování okrajů 
trávníku, kypření půdy, vytrhávání a 
ničení plevele. Elektrický kypřič dokonale 
připraví půdu pro novou výsadbu a 
pravidelným prokypřováním půdy 
podporuje i rozvoj důležitých mikroorga-
nismů v půdě, což vede ke snížení tvorby 
plevele.

Parametry přístroje, jako je 230 V motor,
výkon 400 W a pracovní hloubka 8 cm,
zaručují jeho efektivitu a výkonnost. Díky
ergonomické rukojeti a výškově 
nastavitelnému mezidržadlu jej lze 
individuálně přizpůsobit postavě.

1 PŘÍSTROJ   
4 APLIKACE
UDRŽUJE OKRAJE TRÁVNÍKU  
Odstraňuje přesahující trávník.

PROVZDUŠŇUJE / KYPŘÍ  
Zhutněná půda je rozdrcena a je 
optimálně připravena pro výsadbu.

VYTRHÁVÁ PLEVEL  
Pravidelné vytrhávání plevele  
podporuje tvorbu důležitých 
mikroorganismů v půdě.

LIKVIDUJE PLEVEL  
Odstraněním plevele s kořeny 
zabraňuje jejich dalšímu růstu.

• Elektrický kypřič půdy
• Motor 230 V, výkon 400 W
• Ergonomická rukojeť
• Ergonomické a výškově nastavitelné mezidržadlo
• Odlehčení v tahu kabelu
• Cca. 90° oscilující rotační pohyby
• Kypření do hloubky 8 cm

Číslo výrobku: 000220.0000 

GARDENBOY PLUS
• Multifunkční pomocník
• Úsporný elektrický pohon

MULTI-
FUNKČNÍ

230  V
MULTITALENT PRO ZÁHONY  
A UŽITKOVOU ZAHRADU



ODSTRANĚNÍ PLEVELE
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TEPELNÁ  
LIKVIDACE PLEVELE BEZ CHEMIE
Tepelná likvidace plevele představuje praktický způsob a plnohodnotnou 
alternativu k používání chemických činidel na uzavřených površích. 
Ošetření chemickými herbicidy je často nejjednodušší řešení – nicméně, 
mnoho uživatelů si neuvědomuje, že jejich použití musí být v souladu s 
legislativou dané země. Produktovou řadu Thermoflamm bio tvoří pět 
komfortních a efektivních vypalovačů plevele. Přístroje mají široké 
uplatnění, především v těžko přístupných místech, jako jsou venkovní 
schodiště a terasy.

Modely Classic PLUS a Comfort PLUS jsou vybaveny automatickým 
zapalovacím mechanismem, který umožňuje bezpečnou manipulaci.  
Tyto vypalovače jsou ještě doplněny přístrojem bio Professional PLUS, 
který se používá na velké plochy. Thermoflamm bio Electro odstraňuje 
plevel při teplotě 650 °C. Nejrychlejším způsobem odstranění plevele 
nabízí Thermoflamm bio FIX s topnou spirálou 800 °C. Pracovní plocha 
přístroje o rozloze 150 cm² umožňuje rychlý pracovní proces.

Další praktické výhody: rozpálí dřevěné uhlí při grilování nebo zapálí 
dřevo v krbu.

SNADNÁ 
OBSLUHA

Snadné připojení
plynové náplně

Piezo zapalování:
Stačí stisknout tlačítko

THERMOFLAMM BIO 49

230  VGAS



•  Vypalovač pro odstranění plevele
• Délka cca. 87 cm
• Kvalitní inovovaná rukojeť
• Zapalování (Piezo)
• Teplota plamene cca. 1000 °C
• Další výhody: zapalování dřevěného uhlí/palivového dřeva

Číslo výrobku: 000294.0000 

THERMOFLAMM BIO 
CLASSIC PLUS
• Likvidace plevele plamenem
• Balení obsahuje 1 plynovou náplň

•  Vypalovač pro odstranění plevele
• Komfortní délka přístroje cca. 97 cm
• Kvalitní a ergonomická inovovaná rukojeť
• Zapalování (Piezo)
• Teplota plamene cca. 1000 °C
• Další výhody: zapalování dřevěného uhlí/palivového dřeva

Číslo výrobku: 000295.0000 

•  Vypalovač pro odstranění plevele
• Délka cca. 94 cm
• Potažený chromem a odolný korozi
• Tryska hořáku Ø 6 cm
• Včetně 5 m hadice
• Další výhody: zapalování dřevěného uhlí/palivového dřeva

Číslo výrobku: 000296.0000 

THERMOFLAMM BIO 
COMFORT PLUS
•  Likvidace plevele plamenem
• Piezo zapalování na rukojeti
• Balení obsahuje 1 plynovou náplň

THERMOFLAMM BIO 
PROFESSIONAL PLUS
•  Likvidace plevele plamenem
• Pro velké plochy
• Pro připojení externí plynové láhve

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
REGULÁTOR TLAKU 
• 4 bar, Závit 3/8“ levý  
• Průtok 8 kg/hod.
Číslo výrobku: 000182.5000

GAS

GAS

GAS
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LEGISLATIVA 
Při používání pesticidů platí přísné právní předpisy. Pesticidy lze aplikovat 
pouze v případě, že jsou schváleny zákonem.

Znamená to tedy, že používání chemických a biologických látek,  
které nejsou schváleny (včetně octa nebo soli) je zakázáno na zpevněných 
plochách. Protiprávní jednání jsou považována za trestný čin a jsou  
pokutována.

Důvodem je, že tyto prostředky neprosakují přes zpevněný povrch do  
země a nemohou se biologicky rozložit. S příchozím deštěm jsou chemické 
zbytky spláchnuty z dlážděné plochy spolu s nefiltrovanou dešťovou vodou  
do kanalizace. Tady způsobují značné problémy pro vodárny, pokud jde  
o úpravu vody a zvyšují riziko pro životní prostředí, vodní prostředí a
pitnou vodu.
 

•  Elektrický vypalovač pro odstranění plevele
• Napětí 230 V, výkon 2.000 W
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Jednoduchá obsluha stisknutím tlačítka
• Odlehčení v tahu kabelu
•  Optimalizovaná ochrana proti horku směrem ven díky 

kuželové trysce
• Integrovaný stojan pro chlazení přístroje
• Další výhody: zapalování dřevěného uhlí/palivového dřeva

Číslo výrobku: 000173.0000 

•  Elektrický vypalovač pro odstranění plevele
• Napětí 230 V, výkon 1.100 W
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Maximální bezpečnost - obsluha pouze stisknutím tlačítka
• Odlehčení v tahu kabelu
• 4 vodící kolečka pro komfortní řízení vypalovače
• Hliníkový kryt

Číslo výrobku: 000174.0000 

THERMOFLAMM BIO 
ELECTRO
•  Teplota 650 °C k efektivnímu odstranění plevele
• Elektrické ovládání stisknutím tlačítka
• Délka cca. 116 cm

THERMOFLAMM BIO FIX
•  Likvidace plevele topnou spirálou cca. 800 °C
• Pracovní plocha přístroje 150 cm²
• Připraven k provozu během 30 sekund

PRŮBĚH APLIKACE:
Sežehněte plevel po dobu
několika sekund.

Vysoká teplota způsobí prudký ohřev 
kapaliny v rostlinných buňkách. 
Buněčné stěny explodují a jsou zničeny 
rozpínáním tekutiny.

Během několika dní plevel odumře.

230  V 230  V



ROZPRAŠOVACÍ KUŽELY
KOMPRESOROVÁ PŘÍPOJKA  
A DALŠÍ

Přetlakový ventil s kompres. přípojkou
• Průběžný postřik bez nutnosti ručního tlakování
• Konstantní tlak garantuje kvalitní rozstřik
• Šroubovatelný ventil
•  Příslušenství pro 3-5 l tlakové postřikovače prima-série
Číslo výrobku: 728381.0000

Kompresorová přípojka, oleji odolná
• Bezpečnostní ventil
• Přípojka tlakového vzduchu
• Zpětný ventil
•  Příslušenství pro 6 barové výkonné tlakové postřikovače
Číslo výrobku: 000135.0000

Rozprašovací kužel Typ 260
•  S vestavěnou plochou proudovou tryskou 

(typ 8002 E)
• Rozměr: 100 x 395 mm
•  Pro vysoce výkonné a zádové postřikovače
Číslo výrobku: 000260.0000

Rozprašovací kužel Typ 270
• S vestavěnou plochou proudovou tryskou
• Rozměr: 115 x 335 mm
•  Určený pro vysoce výkonné a zádové 

postřikovače, pro všechny 3, 5 a 8 l tlakové 
postřikovače GLORIA pro dům a zahradu

Číslo výrobku: 000270.0000
 

Rozprašovací kužel Typ 280 
•  Jednoduchá montáž: kužel připevnit k trysce 

rozstřikovací trubky
• Průměr: 110 mm
•  Určený pro tlakové postřikovače prima-série, 

hobby exclusiv a primex 5
Číslo výrobku: 000280.0000

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
A NÁHRADNÍ DÍLY
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Kuželovitá tryska stavitelná
• Úhel postřiku: 0-60°
• Pro typ prima 5 42 E
Číslo výrobku: 726984.0000

Set kuželovitých trysek 
• 2 x Ø 1 mm, úhel postřiku: 55°
• 1 x Ø 2 mm, úhel postřiku: 80°
• Včetně rozprašovací turbínky
• Vhodné pro všechny výkonné tlakové a zádové postřikovače
Číslo výrobku: 706810.0000

Tryska plastová
• Úhel postřiku: 110°
• Určená pro Spray&Paint (5 l)
Číslo výrobku: 728416.0000

Tlaková pumpa oleji odolná 
•  Pro všechny výkonné tlakové 

postřikovače
Číslo výrobku: 728058.0000

Kuželovitá tryska
•   Pro typ 229 T, 229 S, 228, 229, 

229 TS, 251, 259, 256, 257, 89, 
prima 5 a prima 5 Comfort

Číslo výrobku: 706840.0000

TRYSKY 
A DALŠÍ

Speciální mosazná
proudová tryska 111
• Úhel postřiku: 80°
•  Vhodná pro všechny výkonné  

tlakové postřikovače a zádové 
postřikovače

Číslo výrobku: 000111.0000

Tryska mosazná dutá
kuželovitá stavitelná
• Úhel postřiku: 0-50°
•  Určeno pro všechny 10 l výkonné 

tlakové postřikovače a zádové 
postřikovače

Číslo výrobku: 000113.0000

Kuželovitá tryska stavitelná 
• Úhel postřiku: 0 – 60°
• Průtok 0,52 l/min při tlaku 2 bar
•  Pro typ 251, 256, 257,  

259, 229 TS
Číslo výrobku: 726029.0000

Mazivo silikonové 
• Obsah 6 g
•  Pro údržbu těsnění a těsnící 

manžety
Číslo výrobku: 728781.0000

Kuželovitá tryska o Ø 1 mm
• Včetně rozprašovací turbínky
• Úhel postřiku: 55°
• Průtok 0,49 l/min při tlaku 2 bar
•  Pro všechny výkonné tlakové 

postřikovače a zádové postřikovače
Číslo výrobku: 725830.0000

Kuželovitá tryska o Ø 2 mm
• Včetně rozprašovací turbínky
• Úhel postřiku: 80°
• Průtok 1,16 l/min při tlaku 2 bar
•  Pro všechny výkonné tlakové 

postřikovače a zádové postřikovače
Číslo výrobku: 725820.0000

Plastová pumpa 
•  Pro všechny 3-8 l plastové  

tlakové postřikovače
Číslo výrobku: 725770.0000

Odvzdušňovací ventil  
oleji odolný
•  Určený pro prima-sérii a primex 5, 

Pro 5, Pro 8
Číslo výrobku: 727984.0000



Mosazná prodlužovací trubka typ 124
• Délka 0,5 m
• Průměr 9 mm
•  Vhodná pro všechny výkonné tlakové 

postřikovače, tlakové postřikovače a zádové 
postřikovače

Číslo výrobku: 000124.0000

Mosazná prodlužovací trubka typ 110
• Délka 1,0 m
• Průměr 9 mm
•  Vhodná pro všechny výkonné tlakové 

postřikovače, tlakové postřikovače a zádové 
postřikovače 

Číslo výrobku: 000110.0000

Mosazná teleskopická prodlužovací
trubka
• Plynule stavitelná od 1 do 2 m
•  Vhodná pro všechny výkonné tlakové 

postřikovače, tlakové postřikovače s mosazným 
rychlouzavíracím ventilem a zádové postřikovače

Číslo výrobku: 000132.0000

Mosazná teleskopická prodlužovací
trubka
• Plynule stavitelná od 0,5 do 1,0 m
•  Vhodná pro všechny výkonné tlakové 

postřikovače, tlakové postřikovače a zádové 
postřikovače

Číslo výrobku: 000131.0000

Plastová teleskopická rozstřikovací trubka
• Kompletní s připojovací hadicí a ventilem
• Prodloužení od 0,90 m do 3,0 m ve 3 krocích
•  Vhodná pro všechny výkonné tlakové postřikovače
Číslo výrobku: 727658.0000

Plastová teleskopická rozstřikovací trubka
• Plynule stavitelná od 0,58 do 1,0 m
•  Příslušenství pro prima-sérii a primex 5, Hobby exclusiv
Číslo výrobku: 000122.0000

Mosazná rozstřikovací trubka s
plastovým kloubem
• Stavitelná mosazná tryska
• Příslušenství pro prima-sérii a primex 5
Číslo výrobku: 725880.0000

Mosazná rozstřikovací trubka 
• Stavitelná mosazná tryska
• Příslušenství pro prima-sérii a primex 5
Číslo výrobku: 706610.0000

Mosazná rozstřikovací trubka 
•   Se stavitelnou plastovou tryskou s mosaznou 

vložkou
• Příslušenství pro prima 5 a prima 8
Číslo výrobku: 726898.0000

ROZSTŘIKOVACÍ TRUBKY 



Postřikovače promění čisticí prostředek v účinnou pěnu, která se 
rozloží po celé ploše. Pěna takto může působit intenzivněji a tím 
dosáhne ještě lepšího čisticího efektu. Použití čisticí pěny je úspornější 
a tedy i ekonomičtější.

Stupeň pěnění lze variabilně nastavit pomocí plastové trysky se 
zaměnitelnými vložkami ve třech stupních. Výsledkem je požadovaná 
čisticí pěna – účinná při odstraňování připálenin a velmi odolných 
nečistot. V závislosti na nastavení stupně pěnění se pěna udrží na 
povrchu až po dobu pěti minut a tím je dosažen ještě intenzivnější a 
účinnější čisticí efekt.

Pěnové postřikovače jsou určeny pro univerzální použití, od čištění 
koupelny, auta až po dřevěnou nebo kamennou terasu.

PRO ČISTÝ VZHLED!
PĚNOVAČE OD 1,5 – 5 L

FOAMMASTER FM10 FLEX
Tlakový postřikovač s plnícím objemem 1 l (viz strana 45)
Číslo výrobku: 000656.0000

 
FOAMMASTER FM30
Tlakový postřikovač s plnícím objemem 3 l 
Číslo výrobku: 000658.0000

 
FOAMMASTER FM50
Tlakový postřikovač s plnícím objemem 5 l
Číslo výrobku: 000660.0000

 
TOP FOAM AUTOŠAMPÓN
1 l, biologicky odbouratelný
Číslo výrobku: 001160.0000

Více informací na www.gloriagarten.de/schaumsprueher

TIP

PŘÍSLUŠENSTVÍ + PĚNOVAČE 55
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Více o přístrojích pro dům a zahradu GLORIA:
Tento katalog představuje pouze část produktové řady GLORIA.
Kompletní sortiment a další informace naleznete na
www.gloria-postrikovace.cz

GLORIA Home & Garden s.r.o. 
Průmyslová 725
739 65 Třinec – Konská
www.brill.cz · info@brill.cz
www.gloria-postrikovace.cz

Tel.: +420 558 536 640
Tel.: +420 552 321 520
Fax: +420 558 535 024
Mobil: +420 777 636 640

PŘÍSTROJE PRO DŮM A ZAHRADU


