
NOVÁ 
generace

ZAVLAŽOVÁNÍ JE NAŠE DOMÉNA
Zahradní hadice, příslušenství a armatury pro každou zahradu



Vše pro vaši zahradu a venkovní prostor:  Od profi zahradních hadic pro 
intenzivní využití až po „univerzální“ nástroje pro zavlažování zahrady, vždy s 
optimalizovanými armaturami a programy příslušenství. Náš sortiment zahradních 
hadic obdržíte v rozměrech od 13 mm (1/2") do 50 mm (2"), standardně svinuté 
v rolích o délkách 20 m, 25 m, 30 m a 50 m, ale také až 1 000 metrů (dodací 
termín na dotaz).
 
Důsledné zajištění kvality, přísné výrobní normy a výběr vysoce kvalitních materiálů 
a receptur zajišťují vysokou úroveň výrobků REHAU.
 
Rádi se budeme věnovat vašim individuálním přáním – ať již se týkají materiálu, 
barvy, potisku či balení: Výroba probíhá přesně podle vašeho zadání.
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ZAVLAŽOVACÍ SORTIMENT REHAU
Přehled výrobků

Dostupné  
rozměry

 Záruka  Kvalita Zvláštnosti Vlastnosti Materiál Škodlivé látky Použití Oblast použití

PREMIUM QUATTROFLEX PROFI

13 mm (1/2")
19 mm (3/4")

50
bar

20 
let ******* silnostěnná  

s „hranami a okraji“  

 

 

 

 
 

 

 
 

 - pro intenzivní 
trvalé využití

- pro silné namáhání

 

v

QUATTROFLEX TOP

13 mm (1/2")
19 mm (3/4")

50
bar

18  ****** vysoce kvalitní 
materiál a design  

 
QUATTROFLEX PLUS +

13 mm (1/2"), 15 mm (5/8")
19 mm (3/4"), 25 mm (1")
32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2")
50 mm (2")

50
bar

18  
let ****** známá klasika,  

nově s vnitřní vrstvou bez PVC

COMFORT GREEN LINE

13 mm (1/2")
19 mm (3/4")

30
bar

15  
let ***** pro skleník, záhon, apod.

 

 
 

 
 

SLIDE LINE

13 mm (1/2")
19 mm (3/4")

30
bar

15  
let ***** odpuzuje nečistoty,  

s výbornými kluznými vlastnostmi

PRO LINE gelb und grün
13 mm (1/2")

 
19 mm (3/4")
15 mm (5/8")

25 mm (1")

30
bar

10  
let **** „zelenáč“ z trvale  

udržitelných materiálů

ALLROUND ECO
13 mm (1/2")
19 mm (3/4")
25 mm (1")

20
bar

5  
let ** všeuměl pro každý den 

 
 - pro běžné využití

- pro nízké namáhání
 

 
 

 

TREND COOL TOUCH

13 mm (1/2")
30
bar

15  
let ***** nadčasová hadice 

se speciální úpravou soft-grip   

 

 
 

 
 DESIGN LINE

13 mm (1/2") 30
bar

15  
let ***** trendová pro individualisty 

Solární hadice

13 mm (1/2“)
25 mm (1“)

30
bar

10  
let **** flexibilní vytápění bazénu pro    

milovníky koupání

 
 

Trhací 
tlak*

let

- vysoce kvalitní textilní vložka:
  18 vláknové diagonální 
  armování
- tlakuvzdorná a tvarově 
  stabilní: dlouhá životnost
- vysoká ohebnost
- dobrá manipulace
- odolná proti oděru 

- vysoce kvalitní textilní vložka: 
  24vláknové diagonální
  armování
- extrémně tlakuvzdorná
  a tvarově stabilní: 
  dlouhá životnost
- neláme se
- nejvyšší ohebnost
- velmi dobrá pro manipulaci
- odolná proti oděru i při
  vysokém zatížení

- vysoce kvalitní textilní vložka:  
  18 vláknové diagonální
  armování
- tlaková odolnost: dlouhá životnost
- dobrá manipulace

- vysoce kvalitní textilní vložka:
  18 vláknové diagonální
  armování
- tlakuvzdorná a tvarově
   stabilní: dlouhá životnost
- vysoká ohebnost
- dobrá manipulace
- odolná proti oděru

- Odolnost vůči teplotám:
–20 °C až +60 °C.
- odolná proti UV záření a
  povětrnosti
- netvoří řasy
- dlouhá životnost

- Použití nezávadných
  změkčovadel
  (bez obsahu DOP/DEHT)
- bez obsahu bisfenolu A
- žádné SVHS (látky vzbuzující 
  mimořádné obavy)
  v souladu se směrnicí REACH
  (ES) č. 1907/2006
- bez obsahu PAK dle 
  specifikace AfPS GS
  2014:01 PAK a směrnice 
  (EU) č. 1272/2013
- žádné těžké kovy a bromované
  zpomalovače hoření dle
  směrnice RoHS 2011/65/EU

- pro intenzivní využití
- pro vysoké až středně vysoké
  namáhání

- pro intenzivní využití
- pro středně vysoké
  namáhání

- pro intenzivní využití
- pro vysoké až středně vysoké
  namáhání

Zahradnictví, stavebnictví, 
obce, sportovní zařízení

Obce, sportovní zařízení, 
oblast hobby

Obce, sportovní zařízení, 
skleníky a zahradnictví, 
pěstování ovoce a 
bioplodin, oblast hobby 
(záhony, vysoké záhony, 
zahradní sprchy, bazény, 
zavlažování trávníku)

Oblast hobby, soukromé 
domácnosti: ideální ve 
spojení s hadicovým 
bubnem

Oblast hobby s příležitost-
ným využitím

Oblast hobby, soukromé 
domácnosti: ideální ve 
spojení s hadicovým 
bubnem

Ideální pro ohřev vody, pro 
zahradní sprchy nebo pro 
napouštění bazénů

*    Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

Díky osvědčenému systému kategorizace je výběr výrobků hračka. Inovativní design a chytré nápady jsou vždy na prvním místě. 
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FORMA ODRÁŽÍ EMOCE
Přehled balení a informace

Forma odráží emoce

Zákazník vždy nakupuje očima a možnost cokoli „po-chopit“ vytváří 
přehlednost.  Reklamní plakáty REHAU jsou proto nejen opticky 
atraktivní, ale jsou také tak uzpůsobené. Díky tomu nabízí rychlý 
přehled hlavních kritérií a vlastností výrobků jednotlivých programů a 
hlavní vlastnosti se díky nim stávají hmatatelné.

diagonal

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

Všechny zahradní hadice se 
vyrábí v našem výrobním závodě  
v bavorském Feuchtwangenu a 
nesou proto značku kvality 
„Made in Germany“.

REHAU představuje kvalitu a to 
vám předkládáme také písemně.
Pomocí této značky poznáte 
záruční dobu.

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

Diagonální armování je zárukou 
pro vynikající kvalitu hadic. 
Jak přesně funguje diagonální 
armování, vám vysvětlí toto 
video pod QR kódem. 

Vše symbolizují hvězdičky

Jasná struktura sortimentu je u zahradních hadic označena pomocí 
hvězdiček kvality. 
Tento systém pomáhá při orientaci a usnadňuje zákazníkům / 
milovníkům zahrad rozhodování na prodejně.
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FORMA ODRÁŽÍ EMOCE
Přehled balení a informace

Svět programů 

Podívejte se na rozsáhlý svět programů zavlažovacích systémů 
REHAU. 
A pokud byste náhodou nenašli vhodné řešení – žádný problém. 
Rádi se zaměříme na vaše individuální přání a společně pro vás 
připravíme na míru ušitá řešení. Speciální přání ohledně materiálu, 
barvy, potisku či balení provedeme zcela dle vašich představ.

www.rehau.com/reinforcement

Stopspojka a mosazné příslušenství 

s EAN cedulkou

Stopspojka v blistrovém balení

Multifunkční sprcha na lepenkové kartičce

Hadicové spony na lepenkové kartičce čtyřhranný zadešťovač v 
kartonovém balení

Máte nové nápady pro prodejní prostory? Zde naleznete 2 příklady pro 
vaši prezentaci v prodejně. Vzbudili jsme váš zájem? Poté kontaktujte 
prodejní kancelář REHAU.

Informační štítky a prodejní stojan
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Technika diagonálního armování:

U diagonálního armování používaného u výrobků 
REHAU se nanáší na vnitřek hadice dvě protiběžné 
vrstvy vlákna v úhlu 54° (neutrální úhel), čímž se 
vytváří rovnováha sil. Odolnost proti tlaku je přitom 
výrazně ovlivňována rozestupem jednotlivých 
vyztužovacích vláken a také jejich pevností.

Dodržení správného úhlu vlákna zaručuje, že se 
hadice pod tlakem bude chovat neutrálně, tj.:

- Délka zůstane stejná
- Průměr zůstane stejný
- Nebude docházet k přetáčení (torzi)
- Nebude docházet ke kroucení

Diagonální armování je zárukou pro vysoké hodnoty 
trhacího tlaku a hlavním důvodem, proč se tato 
varianta vyztužení používá především u technických 
hadic. Spokojenost našich zákazníků je pro nás 
důležitá, a proto nabízíme u zahradních hadic tu 
nejvyšší kvalitu a bezpečnost pomocí této vyztužo-
vací technologie.

Při armování oky vzniká na rozdíl od diagonálního 
armování v opletení vnitřní hadice asymetrické 
uspořádání linií a řad ok, což vyvolá nerovnováhu sil. 
To vede k tomu, že se vzrůstajícím tlakem se 
geometrie hadice stává nestabilní, zvětšuje se 
průměr hadice, osově se kroutí a přílišně se napíná. 
Následkem toho bude omezená odolnost vůči 
trhacímu tlaku a také kratší životnost hadice.

Rádi byste se dozvěděli podrobněji, jak příčné 
vyztužení funguje?

Poté oskenujte prosím QR kód nebo navštivte naši 
webovou stránku: 
www.rehau.com/reinforcement

Naskenujte si QR kód nebo: www.rehau.com/reinforcement

diagonal diagonal

KVALITA MÁ SVŮJ ZÁKLAD 
Diagonální armování – Základ zahradních hadic REHAU
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Přehled předností diagonálního armování:

- Stabilní v celém tlakovém rozsahu, se stálýmí rozměry a odolné proti torzi
- Vysoká stabilita tvaru, i při vysokých hodnotách trhacího tlaku
- Průměr i délka zůstávají stejné, nedochází ke zkroucení
- Téměř nedochází k únavě materiálu
- Dlouhá životnost 

Pro dosažení požadovaného trhacího tlaku se jednotlivá vlákna omotávají kolem 
hadice v úhlu 54°.

Spustit video na: 
www.rehau.com/reinforcement
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PREMIUM
Zahradní hadice

Technika a design v jednom
Věrohodné a zároveň moderní, spolehlivé a také 
exkluzivní, silné a přitom elegantní: Takto by bylo 
možné nejlépe charakterizovat zahradní hadice z 
kategorie PREMIUM. Odolné hadice se svým vysoce 
kvalitním vyztužením zaručují vysokou míru 
elasticity, flexibility a tvárnosti. Přitom zůstávají tyto 
hadice vždy odolné proti působení tlaku i při 
extrémních podmínkách použití.

Pro dokonalejší optický vzhled jsou doplněné o 
stříbrný designový pruh. 

QUATTROFLEX PROFI

Těžká a silná hadice QUATTROFLEX PROFI 
připomíná svou sametově tmavě červenou barvou 
zralé bobule na zahradě či večerní západ slunce. 
Hranaté okraje zaručují dobrou uchopitelnost a 
stabilitu. 

QUATTROFLEX TOP

Nápadná a přesto ušlechtilá: Díky svému zářivě 
svěžímu červenému odstínu vytváří hadice 
QUATTROFLEX TOP dokonalou symbiózu se 
záplavou růží či květin a u toho vždy zůstává: 
Živoucí PREMIUM kvalitou na každé zahradě.

QUATTROFLEX PLUS +

Slunné vyhlídky pro milovníky zahrad: Hadice 
QUATTROFLEX PLUS + ukazuje ihned, že má díky 
svému jádru bez PVC ještě mnohem více vrstev. 
Odolnost a spolehlivost se přitom nesou v duchu 
staré dobré osvědčené kvality.

Za
hr

ad
ní

 h
ad

ic
e

S ochrannou vrstvou 
pro vodu bez obsahu 
škodlivin
Vnitřní vrstva neobsahující PVC 
zabraňuje tvorbě usazenin a 
znečištění.

11



PREMIUM
Zahradní hadice

QUATTROFLEX PROFI

- 24-vláknové diagonální armování: extrémně tlakuvzdorné  
a tvarově stabilní

- Mimořádně silné stěny: nepřetáčí se ani nepřekrucují,  
nelámou se

- Maximální flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Velmi snadné zacházení
- Hranaté okraje poskytují dobrou uchopitelnost 

- Pro intenzivní trvalé využití
- Pro velké zatížení

Oblasti použití: Zahradnictví, průmysl, stavebnictví, obce, sportovní 
zařízení

Art. číslo Balení      Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
QUATTROFLEX PROFI
10973761600 13 mm (1/2") 40 m role 2 role v kartonu, 36 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512705
10976541200 13 mm (1/2") 25 m cívka 1 cívka 50 bar 40 07360 515980
10973861600 19 mm (3/4") 40 m role 2 role v kartonu, 16 rolí na paletě 45 bar 40 07360 512736
10975841200 19 mm (3/4") 35 m cívka 1 cívka 45 bar 40 07360 515997

QUATTROFLEX TOP

- 24-vláknové diagonální armování: extrémně tlakuvzdorné  
a tvarově stabilní

- Silné stěny: nepřetáčí se ani nepřekrucují, nelámou se
- Maximální flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Velmi snadné zacházení
- Upoutá svou svěží červenou barvou 

- Pro intenzivní trvalé využití
- Pro velké zatížení

Oblasti použití: Obce, sportovní zařízení, oblast hobby 

Art. číslo Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
QUATTROFLEX TOP
10973961600 13 mm (1/2") 20 m role 5 rolí v kartonu, 60 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512743
10974061600 13 mm (1/2") 30 m role 3 role v kartonu, 54 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512750
10974161600 13 mm (1/2") 50 m role 2 role v kartonu, 36 rolí na paletě 50 bar 40 07360 512767
10974261600 19 mm (3/4") 25 m role 4 role v kartonu, 32 rolí na paletě 35 bar 40 07360 512774
10974361600 19 mm (3/4") 50 m role 2 role v kartonu, 16 rolí na paletě 35 bar 40 07360 512781

diagonal

diagonal

*    Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

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

Maxi-
mální 

tloušťka stěny,

Neláme 
se
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NOVINKA: QUATTROFLEX PLUS +

- 24-vláknové diagonální armování: extrémně tlakuvzdorné  
a tvarově stabilní

- Silné stěny: nepřetáčí se ani nepřekrucují, nelámou se
- Maximální flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Velmi snadné zacházení
- Optimalizovaná kvalita pro různé oblasti použití  

- NOVINKA: + vnitřní vrstva bez PVC
- Pro intenzivní trvalé využití
- Pro velké zatížení

Oblasti použití: Obce, sportovní zařízení, skleníky 
a zahradnictví, pěstování ovoce a bio produktů, oblast hobby 
(Záhony, vysoké záhony, zahradní sprchy, bazény, zavlažování trávníku)  

     
Art. číslo Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
QUATTROFLEX PLUS +
10975871700 13 mm (1/2") 10 m role 12 rolí v kartonu, 96 rolí na paletě 50 bar 40 07360 589936
10975971700 13 mm (1/2") 15 m role 8 rolí v kartonu, 64 rolí na paletě 50 bar 40 07360 589943
10976171700 13 mm (1/2") 20 m role 5 rolí v kartonu, 60 rolí na paletě 50 bar 40 07360 589950
10976271700 13 mm (1/2") 25 m role 4 role v kartonu, 48 rolí na paletě 50 bar 40 07360 589967
10976371700 13 mm (1/2") 30 m role 3 role v kartonu, 54 rolí na paletě 50 bar 40 07360 589974
10976471700 13 mm (1/2") 50 m role 2 role v kartonu, 36 rolí na paletě 50 bar 40 07360 589981
10975941200 13 mm (1/2") 30 m cívka 1 cívka 50 bar 40 07360 518103
10976571700 15 mm (5/8") 25 m role 36 rolí ve velkém kartonu 40 bar 40 07360 589998
10976671700 15 mm (5/8") 50 m role 20 rolí ve velkém kartonu 40 bar 40 07360 590000
10976771700 19 mm (3/4") 25 m role 4 role v kartonu, 32 rolí na paletě 35 bar 40 07360 590017
10976871700 19 mm (3/4") 50 m role 2 role v kartonu, 16 rolí na paletě 35 bar 40 07360 590024
10976041200 19 mm (3/4") 40 m cívka 1 cívka 35 bar 40 07360 518110
10976971700 25 mm (1") 25 m role 1 role, 12 rolí na paletě 30 bar 40 07360 590031
10977071700 25 mm (1") 50 m role 1 role, 8 rolí na paletě 30 bar 40 07360 590048
10976141200 25 mm (1") 20 m cívka 1 cívka 30 bar 40 07360 518127
10977171700 32 mm (1 1/4") 25 m role1) 1 role, 7 rolí na paletě 30 bar 40 07360 590055
10977271700 32 mm (1 1/4") 50 m role1) 1 role, 4 role na paletě 30 bar 40 07360 590062
10976241200 32 mm (1 1/4") 15 m cívka1) 1 cívka 30 bar 40 07360 518134
10977371700 38 mm (1 1/2") 25 m role1) 1 role, 8 rolí na paletě 28 bar 40 07360 590079
10977471700 38 mm (1 1/2") 50 m role1) 1 role, 6 rolí na paletě 28 bar 40 07360 590086
10977671700 50 mm (2") 25 m role1) 1 role, 5 rolí na paletě 20 bar 40 07360 590093
1) Provedení hadice bez proužkovaného designu

 
Ochranná vrstva z vysoce výkonného plastu bez 
obsahu PVC
 Mezivrstva z vysoce kvalitního materiálu 
– zajišťuje stabilitu, dlouhou životnost a chrání  
před řasami.
 24-vláknové diagonální armování – odolá také 
vysokému tlaku. Hadice zůstává  
i přesto vysoce flexibilní. 
 Opláštění ze speciálních receptur – zaručuje 
vynikající odolnost proti UV záření  
a dobrou haptiku.

*    Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

* * Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.
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Vnitřní 

vrstva bez 

PVC
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Funkce se setkává s emocemi
Řadíme je do „zlatého středu“ v oblasti zavlažovací-
ho sortimentu. Vysokým i středním nárokům 
vzdorují prostřednictvím příjemné obsluhy, pevnosti 
v tlaku, jakož i flexibilitou. A zároveň s sebou 
zahradní hadice COMFORT přináší speciální 
vlastnosti jako zvýšenou kluznost.

Díky jednotnému proužkovanému designu jsou 
hadice odstupňovány do kategorie PREMIUM a 
ALLROUND.

GREEN LINE

Tato sytě zelená hadice se klidně a harmonicky 
začlení do venkovní struktury a zaručí díky své 
pevnosti v tlaku a tvarové stabilitě trvale dobrý stav 
zahrady. 

SLIDE LINE

Řada SLIDE LINE klouže snadno a obratně po 
venkovní dlažbě a přitahuje na sebe díky svému 
citrónově žlutému vzhledu pohledy všech kolem. To 
umožňuje jedinečný povrch hadice. Díky speciálním 
použitým materiálům je tato hadice šetrná vůči 
životnímu okolí a ve vnitřku si vystačí s upravenými 
materiály.

PRO LINE ŽLUTÁ/ZELENÁ

„Ty jsou zelené až za ušima“, měl by člověk chuť 
zvolat při pohledu na stříkající hadice PRO LINE Duo 
na zahradě. Za tímto svěžím, atraktivním designem 
se skrývají ekologické materiály a vynikající 
vlastnosti pro ovládání.

COMFORT
Zahradní hadice
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GREEN LINE

- 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné 
a tvarově stabilní

- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání 

 
 

- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení 
s hadicovým bubnem

Art. číslo Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
GREEN LINE
10975461600 13 mm (1/2") 20 m role 66 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513009
10975561600 13 mm (1/2") 30 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513016
10975661600 13 mm (1/2") 50 m role 36 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513030
10975761600 19 mm (3/4") 25 m role 27 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513047
10975861600 19 mm (3/4") 50 m role 12 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513054

SLIDE LINE

- 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné  
a tvarově stabilní

- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání
- Vysoké kluzné vlastnosti dosažené díky speciálně upravenému 

povrchu hadice (Easy Slide Technology) 

- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení 
s hadicovým bubnem

Art. číslo 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 36 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513085
10976261200 19 mm (3/4") 25 m role 27 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

COMFORT
Zahradní hadice

*    Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

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

Maximální 

kluzné 

vlastnosti 
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PRO LINE ŽLUTÁ

- 18-vláknové diagonální armování: tlakuvzdorné a tvarově stabilní
- Flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání

- Pro intenzivní využití
- Pro středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení  
s bubnem na hadice

Art. číslo 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
10976031200 13 mm (1/2") 25 m role 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 582531
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 36 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 27 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, 14 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
* Provedení hadice bez proužkovaného designu

PRO LINE ZELENÁ

- 18-vláknové diagonální armování: tlakově odolné a tvarově stabilní
- Flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání 

- Pro intenzivní využití
- Pro středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení  
s bubnem na hadice

Art. číslo 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 36 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 513214
10976341200 13 mm (1/2") 40 m cívka 1 cívka 30 bar 40 07360 518141
10977561200 19 mm (3/4") 25 m role 27 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
10976441200 19 mm (3/4") 45 m cívka 1 cívka 30 bar 40 07360 518158

diagonal

diagonal

*    Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

* * Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.
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Hospodárný všeuměl
Celou řadu uzavírá segment ALLROUND. To je pravé 
řešení pro příležitostné použití s nízkým zatížením.

Hadice ECO nabízí i v oblasti hobby vysokou kvalitu 
a bezvadnou funkčnost.

ECO

Tato univerzální hadice je přesně tím pravým pro 
zahrady s jednoduchou strukturou a dopraví vodu 
vždy tam, kde je jí potřeba.

ALLROUND
Zahradní hadice
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ECO

- 18-vláknové diagonální armování: tlakově odolné 
- Flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Dobrá manipulace 

- Pro běžné využití
- Pro nízké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby s příležitostným využitím

Art. číslo  Balení  Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
ECO
10977761200 13 mm (1/2") 20 m role 72 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513245
10977861200 13 mm (1/2") 20 m role sada 72 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513252
10977961200 13 mm (1/2") 25 m role 72 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 36 rolí ve velkém kartonu 20 bar 40 07360 513283
10978261200 19 mm (3/4") 25 m role 27 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

ALLROUND
Zahradní hadice

*    Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

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

Sada obsahuje:
- 1x přípojka na kohoutek 
- 1x rychlospojka
- 1x stopspojka 
- 1x nastavitelná pistole

20
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Vždy o krok napřed
Ať již se jedná o trvalé využití nebo zcela nové 
designy – zahradní hadice z této kategorie mají 
jedno společné: Jsou jiné, jsou nové, jsou inovativní. 
Vždy ale mají tyto profesionální nástroje na 
zavlažování osvědčené kvalitativní vlastnosti značky 
REHAU. 

Každou zahradní sezónu v novém. 

COOL TOUCH

Se šikovně řešeným způsobem držení je nová 
trendová hadice COOL TOUCH připravena  
zazelenat vaši zahradu. Částečně průhledný vzhled 
je skutečně cool, haptika z ní dělá chytrého průvod-
ce pro zahradní zavlažování. 

DESIGN LINE

Na zahradě si můžete ihned dopřát také moderní 
trendy barvy. „Vodo teč!" je moto tohoto kandidáta, 
který promění každou zahradu na opravdovou 
pastvu pro oči. Řadu zahradních hadic TREND 
završují barevně sladěné armatury. 

Solární hadice

Myslete na budoucnost a využívejte sluneční 
energii. Tato nová solární hadice vám to umožní. 
Ohřátá voda se zcela pohodlně dostane do zahradní 
sprchy nebo do vlastního bazénu. 

TREND
Zahradní hadice
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*    Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

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

NOVINKA: COOL TOUCH

- 18-vláknové diagonální armování: tlakově odolné a tvarově stabilní
- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Mimořádně dobré ovládání díky proužku Soft GRIP 
- Včetně multifunkční sprchy, stopspojky, rychlospojky a také přípojky 

na kohoutek

- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké namáhání 

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení 
s bubnem na hadice

Art. číslo  Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
COOL TOUCH
10975931600 13 mm (1/2") 25 m role SADA 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 589516

 

 

TREND 
Zahradní hadice

diagonal Soft GRIP

Snadno 

uchopitelné 

díky proužku 

Soft GRIP

Hadice sedí dokonale v ruce i při velkém vlhku.
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*    Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

* * Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.
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DESIGN LINE 

- 18-vláknové diagonální armování: tlakově odolné a tvarově stabilní
- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání
- Moderní proužkovaný design, včetně multifunkční sprchy,  

stopspojky, rychlospojky a také přípojky na kohoutek  
 

- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké zatížení

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení 
s bubnem na hadice

Art. číslo Balení      Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
DESIGN LINE
10978661600 13 mm (1/2") 25 m role SADA 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 516765

 Solární hadice

- 18-vláknové diagonální armování: tlakuvzdorné a tvarově stabilní
- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost ( –20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání
- Včetně armatur: 

Pro 13 mm (1/2“): 2x stopspojka 13 mm (1/2“),  
   2x dvojitá spojka 

Pro 25 mm (1“): 2x násadec s VŠZ 26,5 mm (3/4“)  
   a 2x hadicová spona 25 – 40 mm 
 

- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké namáhání

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

 
Art. číslo Balení Jednotka balení Trhací tlak** při 20 °C Kód EAN
Solární hadice

10978761600 13 mm (1/2") 25 m role SADA 54 rolí ve velkém kartonu 30 bar 40 07360 516772
10978861600 25 mm (1") 25 m role SADA 1 role, 14 rolí na paletě 30 bar 40 07360 516789

diagonal

diagonal
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Ochránit, co je vzácné 
Voda je modré zlato budoucnosti – vědomé 
zacházení je nutnost.
Chytré speciální systémy vám pomohou šetřit vodu i 
peníze, poněvadž zásobují rostliny přesně požadova-
ným množstvím vzácné vláhy.

Takhle může být trvalá udržitelnost i zábavná.

Kapací hadice

Kapací hadici REHAU lze používat jak nad tak pod 
zemí, přičemž tato hadice  
zajišťuje rovnoměrnou distribuci vody pro všechny 
rostliny. Zabudované, tlakově kompenzované 
kapače jsou kombinací labyrintu a membrány ze 
silikonu. 

Perlící hadice

Cílené a hospodárné zavlažování řad rostlin a 
rostlinných obrub je speciální oblastí využití perlící 
hadice REHAU z recyklovaného materiálu. Díky 
zavlažování po kapkách lze uspořit až 70 % vody.

Rozprašovací hadice

Povrch rozprašovací hadice REHAU je opatřen 
velkým množstvím zářezů. Z těch vytryskávají jemné 
pramínky vody, které svlažují klíčící sadbu či mladé
rostlinky. Umožněn je tento systém díky rovnoměr-
nému rozložení tlaku pomocí tříkanálkového 
systému.

SPECIÁLNÍ SYSTÉMY
Zahradní hadice
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KAPACÍ HADICE
Dopraví vodu přímo k rostlině

Kapací hadice REHAU

Oblasti použití:
Kapací hadici můžete položit na zem či pod zem,  
přímo do květinových záhonů. Při pokládce pod zem, např. pod trávník, 
je nutné dbát na hloubku položení cca 10 cm, pod květinové záhony 
cca 15 cm.

Upozornění:
V letním období od dubna do září by se mělo při pokládce pod zem 
zavlažovat 1x týdně po dobu alespoň 20 minut, jelikož kořeny by jinak 
rostly ve směru kapacích otvorů.

Kapače jsou zabudovány v rozestupu 30 cm. Při pracovním tlaku mezi 
0,8 a 2,5 bary je množství předané vody na jeden kapač cca 1,6 l/hod. 
Maximální délka pokládky činí 120 m.

Ke spojení více hadic nebo k větvení lze použít sadu příslušenství pro 
kapací a perlící hadice, art.číslo 12416701100. Pro upevnění kapací 
hadice jsou vhodné odpovídající uchycovací kolíky (art.číslo 
12025931100).

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

Art.číslo Označení Balení v metrech Kód EAN
Kapací hadice 50 m
12025941100 Kapací hadice SADA 2 x 50 40 07360 381059

Příslušenství – uchycovací kolík
Trubkový uchycovací kolík z PE se hodí ideálně pro upevnění kapací hadice do země. V kartónu je vždy 20 
ks (Tip: vhodné i pro REHAU perlící hadice). 

Art.číslo Označení Balení v kusech Kód EAN
Příslušenství – uchycovací kolík
12025931100 Uchycovací kolík 10 40 07360 381042

 
 
Sada příslušenství pro kapací/perlící hadici
Kompatibilní s kapací hadicí, vhodná pro spojení, rozvětvení či přemostění jedné či několika 
hadic. Přitom jednoduše položíte konec hadice krátce do horké vody a nasadíte armaturu.
Sada sestává z: 2 x T spojka, 2 x rovná spojka, 2 x úhelník, 3 x koncová zátka.

Art.číslo Označení Balení v kusech Kód EAN
Sada příslušenství pro kapací/perlící hadici
12416701100 Sada příslušenství 10 50 13855 416709

 

Vodní filtr
Vodní filtr je ideálním doplňkem pro kapací a perlící hadice. Filtruje nečistoty z vody (zejména důležité při 
použití užitkové vody) a díky tomu se také prodlouží životnost hadice (Tip: rovněž vhodné ve spojení se 
zadešťovači). 

Art.číslo Označení Balení v kusech Kód EAN
Vodní filtr
12168181100 Vodní filtr VŠZ 26,5 mm (3/4") 180 mesh 5 40 07360 517724
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PERLÍCÍ HADICE
Voda jen kapka po kapce a ušetříte peníze

Perlící hadice REHAU

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

Dodáváme ji v různých délkách, vybavenou armaturami připravenými k 
připojení.

Hadici lze jednoduše prodloužit či zkrátit pomocí stopspojky.

Přehled vlastností:
- Možnost prodloužení pomocí stopspojky bez přídavného dílu
- Možnost pokládky nad i pod zem
- Možnost zkrácení dle individuálních požadavků
- Možnost prodloužení až na maximálně 50 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

Perlící hadice

Art.číslo Označení Balení v kusech Kód EAN
Perlící hadice
12682631100 7,5 m role SADA 12 x 7,5 40 07360 043704
12682731100 15 m role SADA 8 x 15 40 07360 043711
12167981100 25 m role SADA 1 x 25 40 07360 517731
12168081100 50 m role SADA 1 x 50 40 07360 517748

Sada příslušenství pro perlící/kapací hadici
Vhodné pro spojení, rozvětvení nebo přemostění jedné či několika hadic.
Sada obsahuje: 2x T-spojka, 2x rovná spojka, 2x úhel a 3x koncová zátka.

Art.číslo Označení  Balení v kusech Kód EAN
Sada příslušenství pro perlící/kapací hadici
12416701100 Sada příslušenství 10 50 13855 416709

Až 70% 

úspora
 vody
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ROZPRAŠOVACÍ HADICE
Šetrné zavlažování

Perlící hadice REHAU

Rozprašovací hadice REHAU se dodává ve dvou různých délkách s 
armaturami připravenými k připojení, což zaručuje snadné ovládání.
Díky vhodným armaturám lze hadici individuálně zkrátit  
či prodloužit. Za tímto účelem použijte naši reparační sadu (viz 
příslušenství pro rozprašovací hadici).

Přehled vlastností:
- Šetrné zavlažování díky jemnému paprsku
- Rovnoměrné rozložení tlaku díky 3kanálovému systému
- Snadné ovládání, jelikož je ihned připravena k připojení
- Položíte jednou, používáte navždy
- Neobsahuje kadmium
- Lze prodloužit až do maximální délky 30 m
- Záběr rozprašování při 2 barech cca 3 m

Rozprašovací hadice

Art.číslo Označení Balení v metrech Kód EAN
Rozprašovací hadice
12518951200 7,5 m role SADA 10 x 7,5 40 07360 008284
12519051200 15 m role SADA 10 x 15 40 07360 008291

Příslušenství pro rozprašovací hadici

Art.číslo Označení Balení v kusech Kód EAN
Příslušenství pro rozprašovací hadici
12417301200 Reparační sada 10 50 13855 417300

Rozprašovací hadice REHAU
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Uschování & ovládání zavlažování

Dokonalý doplněk
Jakým způsobem můžeme skladovat zahradní 
hadice bezpečně a bez nároků na místo? Jak si lze 
usnadnit práci na zahradě?

Ať již se jedná o uschování hadice, přepravu hadice 
nebo automatické zavlažování – zde naleznete vše, 
co hledáte:

- vozík na hadice

- držák na hadice

- nástěnný držák na hadice

- vedení hadice a kabelu

- box na hadice

- řízení zavlažování
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USCHOVÁNÍ HADICE
Vysoce kvalitní přepravní prostředky

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

Vysoko uložené madlo vozíku 
kromě toho umožňuje komfortní 
přepravu vozíku přes zahradu  
bez předklánění.

Speciální opěrná noha zajistí 
stabilitu, proto vozík COMFORT 
stojí na zahradě zcela bezpečně. 

Do praktické přihrádky lze 
např. uložit zahradní rukavice.

Pro bezpečné a prostorově úsporné uschování a pro pohodlnou přepravu zahrad-
ních hadic REHAU nabízíme široký sortiment držáků a vozíků na hadice.
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Celokovový vozík na hadice PREMIUM
Až 90 m hadice na vodu o rozměru 19mm (3/4“) a 120 m hadice o rozměru 13mm (1/2“) navinete bez 
problému na tento vozík. Rámy a buben jsou vyrobeny z celoplošně pozinkované oceli. To činí vozík na 
hadice mimořádně robustní a stabilní. Obsah balení: Vozík na hadice včetně připojovacích armatur pro vodní 
hadice o průměru 13 mm (1/2") a 19 mm (3/4"). Celoplošně pozinkovaný rám a buben.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Vozík na hadice PREMIUM, celokovový
12308291100 Vozík na hadice celoko-

vový
Karton 56 x 50 x 51 cm 1 40 07360 380830

NOVINKA COMFORT vozík na hadice kovový
Na vozík na hadice z kovu lze navinout hadici o celkové délce max. 50 m 13 mm (1/2") a max. 25 m 19 mm 
(3/4"). Rám a buben jsou z celoplošně pozinkované oceli, přípojky jsou z plastu. To činí vozík na hadice 
robustní a stabilní. Navíc disponuje tento vozík na hadice výškově nastavitelným madlem, což umožňuje 
pohodlnou práci a prostorově úsporné uschování.  
Obsah balení: Vozík na hadice je dodáván ve smontovaném stavu, včetně přípojky na kohoutek a  
2 rychlospojek pro hadici o průměru 13 mm (1/2"). Rám a buben celoplošně pozinkované.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
COMFORT vozík na hadice, celokovový
14177581100 Vozík na hadice celokovový Karton 45,5 x 40,5 x 58,5 cm 1 40 07360 618971

COMFORT vozík na hadice plastový
Nový COMFORT vozík na hadice nabízí svým vysoko položeným madlem, vedením hadice a také přihrádkou 
(např. na rukavice) mnoho užitečných prvků. Boční kryty jsou z plastu, držadlo a opěrná noha z lakované 
oceli. Lze přepravovat hadici o délce až 60 m 13 mm (1/2") či 30 m 19 mm (3/4"). Obsah balení: Vozík na 
hadice včetně 2 přípojek na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici o průměru 13 mm (1/2").

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
COMFORT vozík na hadice, plastový
12168281100 Vozík na hadice plastový Karton 55 x 38 x 57 cm 1 40 07360 517755

ALLROUND vozík na hadice plastový 
Na tento vozík na hadice lze navinout vodní hadici o délce až 60 m a průměru 13 mm (1/2") a délce až 
30 m a průměru 19 mm (3/4"). Držadlo a opěrná noha jsou z lakované oceli, postranní kryty z plastu. 
Mimořádně komfortní: Madlo je výškově nastavitelné a zaručuje tím pohodlnou práci! Obsah balení: Vozík 
na hadice včetně 2 přípojek na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici o průměru 13 mm (1/2").

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
ALLROUND vozík na hadice, plastový 
12039241100 Vozík na hadice plastový Karton 49 x 13 x 36 cm 1 40 07360 407278

ALLROUND držák na hadice plastový
Stejně jako u vozíku na hadice jsou i u ALLROUND držáku na hadice vyrobeny držadlo a opěrná noha z 
lakované oceli, postranní kryty jsou z plastu. Vhodné pro přepravu hadice o délce až 50 m 13 mm (1/2") či 
25 m 19 mm (3/4"). Obsah balení: Držák na hadice včetně 2 přípojek na kohoutek a 2 rychlospojek pro 
hadici o průměru 13 mm (1/2").

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
ALLROUND držák na hadice, plastový
12168381100 Držák na hadice plastový Karton 33 x 13 x 38 cm 1 40 07360 517762
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NOVINKA Nástěnná vodící rolna

S nástěnnou vodící rolnou lze zahradní hadici snadno a bez námahy vést kolem rohů a stěn domu. Zároveň 
je zahradní hadice chráněna před poškozením a odřením. Připevnění je možné realizovat buď přímo na 
plochu zdi nebo přes roh. Hmoždinky a šroubky jsou zahrnuty v balení.

Art.číslo Označení Forma dodání Balení v ks Kód EAN
Nástěnná vodící rolna
14157291100 Nástěnná vodící rolna Papírový obal 12 40 07360 606657

Nástěnný držák na hadice kovový
Praktická možnost uskladnění pro zahradní hadice REHAU. Materiál: pozinkovaná ocel. Dodává se komplet 
pro upevnění na stěnu se 2 hmoždinkami a 2 šrouby.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Nástěnný držák na hadice, kovový
12308201100 Nástěnný držák na hadice 

kovový
kusově, s EAN kódem 5 40 07360 201722

Nástěnný držák na hadice plastový
Praktická možnost uskladnění pro zahradní hadici REHAU, v plastovém provedení. Hmoždinky jsou součástí 
balení.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Nástěnný držák na hadice, plastový
12168481300 Nástěnný držák na hadice  

plastový
kusově, s EAN kódem 20 40 07360 517779

Vedení hadice a kabelu
Vedení hadice a kabelu vede zahradní hadici bez problému kolem stěn domu a rohů popř. kolem záhonů a 
okrajů.  Rostliny jsou tak přitom optimálně chráněny.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Vedení hadice a kabelu
12471781200 Vedení hadice a kabelu kusově, s EAN kódem 20 40 07360 165482

36



Př
ís

lu
še

ns
tv

í

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

Integrovaná technika boxu na hadice zajišťuje komfortní
manipulaci s hadicí. Zde je postup:
Hadici jednoduše odmotáte na požadovanou délku a
krátkým zatažením aktivujete aretační zařízení. Po dokončení zavlažo-
vání stačí opět jedno opakované zatažení za hadici a ta se opět 
automaticky navine do boxu.
Box na hadice REHAU lze upevnit jednoduše pomocí dodávaného 
uchycení na stěnu a lze ji tak používat v úhlu až 180°. To
umožní flexibilní používání v každém libovolném směru. Madlo 

umístěné na boxu na hadice umožňuje komfortní
přepravu, např. při demontáži před zimou. 
 
Obsah balení:
- Box na hadice REHAU s uvnitř umístěnou kvalitní zahradní hadicí,

rozměry 13 mm (1/2"), trhací tlak 30 barů při 20 °C, 15 m
kompletně smontovaný

- 1,5 m dlouhá připojovací hadice s armaturami
- Příslušenství pro upevnění na zeď (hmoždinky, šrouby, stěnový držák)
- Podrobný návod k použití

BOX NA HADICE
Flexibilní v každém směru

Art.číslo Označení  Balení Balení v ks Kód EAN
Box na hadice
12242551200 Box na hadice kompletně s

13 mm (1/2") 15 m
zahradní hadicí a armaturami

Karton cca
38 x 46 x 22 cm

1 40 07360 279066
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Zavlažovací hodiny:
- Snadná instalace a programování
- Připravené k připojení na vodovodní kohoutky s vnějším závitem  

26,5 mm (3/4“) a vnějším závitem 30,5 mm (1“)
- Vhodné pro automatické zavlažování zahrady 
- Funkce spuštění zavlažování se zpožděním
- Funkce manuálního vypnutí
- S ukazatelem stavu nabití baterie
- 11 intervalů zavlažování: od 1 minuty až po 1 týden
- Doba zavlažování v 10 stupních: od 5 vteřin až po 60 minut

Zavlažovací počítač:
- Snadná instalace a programování pomocí LCD displeje
- Připraven k připojení na vodovodní kohoutky s vnějším závitem AG 

26,5 mm (3/4“) a vnějším závitem AG 30,5 mm (1“)
- Vhodné pro automatické, individuální zahradní zavlažování
- Programovatelná funkce spuštění
- Funkce manuálního vypnutí
- Ukazatel stavu baterie 
- Intervaly zavlažování od 1 minuty až po 99 dní, plynule nastavitelné
- Doba zavlažování od 5 vteřin až po 99 hodin, rovněž plynule 

nastavitelné. Upozornění: Interval musí být vždy větší, než je doba 
zavlažování

- S uzavíracím víčkem

Zavlažovací hodiny a zavlažovací počítač

Art.číslo Označení Balení          Balení v ks Kód EAN
Zavlažovací hodiny

12064661100 Zavlažovací hodiny blistr 5 40 07360 446581
Zavlažovací počítač

12064561100 Zavlažovací počítač blistr 5 40 07360 446574

ŘÍZENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ
Dokonalé načasování

S automatickým zavlažováním REHAU si opravdu užijete svůj volný čas. Užitečný zavlažovací počítač a zavlažovací hodiny zajišťují, aby se 
zalévání provedlo v ten správný okamžik. A jde to naprosto snadno: Jednoduše nastavíte dobu trvání a interval popř. požadovaný program a 
zahrada se již zavlaží zcela sama!
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ARMATURY
PREMIUM, COMFORT, ALLROUND

Program armatur REHAU nabízí vhodné řešení pro 
každou oblast použití. Systémy speciálně vyladěné 
pro různé požadavky příslušných zahradních 
struktur umožňují cílený výběr požadované 
armatury.

Komfortní ovládání

Funkce a ergonomie armatur je optimalizována na 
požadavky práce na zahradě. Tak zajišťují lamelová 
madla a měkké vložky pohodlnou a snadnou práci 
rovněž i při dlouhém používání. Všechny armatury 
spolu lze navíc snadno spojit dohromady pomocí 
„nasazovacího systému se zacvaknutím“. Nasazova-
cí systémy jsou kompatibilní se všemi systémy 
dostupnými běžně na trhu.

Atraktivní vzhled

Podle jednotného designu a barvy poznáte armatury 
REHAU na první pohled. Začíná to již balením.
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Spojení nejvyšší kvality.

Armatury kategorie PREMIUM jsou ideální pro profesionály a pro intenzivní trvalé použití. Použitý materiál, 
kov, zaručuje dlouhou životnost.

PREMIUM
Mosaz, kov

Připojovací armatury, 
multifunkční sprchy a 
profesionální postřikovače s 
různými vodními paprsky 

Zalévací tyče s pohyblivou 
hlavou pro cílené zavlažování

Zadešťovač k automatickému 
zavlažování větších ploch
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Multifunkční sprcha v kovovém provedení a nastavitelná profi sprcha
Vysoce kvalitní, robustní armatury s lamelovým madlem, pro manuální zavlažování, kompatibilní se všemi 
běžnými nasazovacími systémy.

Art.číslo Balení         Balení v ks Kód EAN
Multifunkční sprcha, 7 různých vodních paprsků

12470581300 Papírový obal 5 40 07360 165369

Art.číslo Balení         Balení v ks Kód EAN
Nastavitelná profi sprcha 

12470681300 Papírový obal 5 40 07360 165376

Zalévací tyč s pohyblivou hlavou 
Vysoce kvalitní, robustní zalévací tyč s 8 různými vodními paprsky. Velmi vhodná pro zavlažování zavěše-
ných květinových truhlíků či výše umístěných květináčů.

Art.číslo Balení         Balení v ks Kód EAN
Zalévací tyč, dlouhá, 8 různých vodních paprsků, s pohyblivou hlavou
12242481300 Papírový obal 5 40 07360 279035

Vysoce kvalitní, robustní zadešťovač 
Max. rozsah rozprašování: 15 m v průměru, max. zadešťovaná plocha: 175 m², vodní paprsek lze plynule 
nastavovat od plného proudu až po vodní mlhu. S dávkovacími mosaznými tryskami.

Art.číslo Balení         Balení v ks Kód EAN
Kruhový zadešťovač Duo
12471681300 Karton 1 40 07360 165475

Čtvercový zadešťovač 
Vysoce kvalitní, robustní zadešťovač s 20 dávkovacími tryskami. 6 trysek lze odpojit či zapojit ručně. Lze 
nastavit individuálně množství průtoku vody a zadešťovanou plochu. Max. zadešťovaná plocha: 330 m², 
max. rozsah rozprašování: 20 m. Zadešťovač je nutné provozovat na čistou vodou.

Art.číslo Balení         Balení v ks Kód EAN
Čtvercový zadešťovač, 20 otvorů
12064771300 Karton 1 40 07360 449650
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Základní vybavení, mosaz
Vše v sadě: Základní vybavení z mosazi se skládá z přípojky na kohoutek (se Z 26,5mm (3/4"Z)), rych-
lospojky, stopspojky a postřikovací sprchy.

Art.číslo Označení Balení            Balení v ks Kód EAN
Základní vybavení
12495461100 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") blistr 10 50 13855 495469
12471041100 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") blistr 10 50 13855 471043

Stopspojka a rychlospojka, 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.

Art.číslo Označení Balení            Balení v ks Kód EAN
Stopspojka
12495761100 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") blistr 10 50 13855 495766
12471141100 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") blistr 10 50 13855 471142
Rychlospojka
12495661100 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") blistr 10 50 13855 495667
12471241100 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") blistr 10 50 13855 471241

Dvojitá spojka a postřikovací sprcha, mosaz
Mosazná spojka slouží pro rychlé prodloužení hadice pomocí rychlospojky (Art.číslo 12495661100) a/nebo 
stopspojky (art.číslo 12495761100). Mosaznou pistoli lze plynule nastavit od rozprašování až po plný 
proud.

Art.číslo Forma dodání Balení v ks 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, 2cestný rozdělovač, mosaz
Perfektní kombinace: Systémová přípojka na vodovodní kohoutek Z 21 mm (1/2“ Z, art.č. 12653131003) 
nebo Z 26,5 mm (3/4“ Z, art.č. 12653231003), popř. vodovodní kohoutek s kulovým
ventilem Z 21 mm (1/2“ Z, art.č. 12402051003) nebo Z 26,5 mm (3/4“ Z, art.č. 12402151003).

Art.číslo Označení Balení            Balení v ks Kód EAN
Přípojka na kohoutek

12495961100 se Z 26,5 mm (3/4"Z) blistr 10 50 13855 495964
12434091100 se Z 33,3 mm (1"Z) blistr 10 40 07360 166021

Spojka na přišroubování nástroje (2 kusy v blistru)
12386831100 se Z 26,5 mm (3/4“Z) blistr 10 40 07360 191191

2cestný rozdělovač
12386931100 se Z 26,5 mm (3/4“ Z) blistr 5 40 07360 191207
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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.

Art.číslo Označení  Balení Balení v ks Kód EAN
Opravný kus

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

Y-spojka
12836691100 - blistr 10 40 07360 250041

Impulsní zavlažovač
Těžký zinkový a mosazný zavlažovač s kruhovým zavlažováním ploch a kruhových segmentů o maximálním 
průměru až 26 m (tlak vody cca 2–3 bary), což odpovídá ploše o rozloze cca 530 m². Vysoce kvalitní 
mosazný zavlažovač umí díky svým oběma nastavitelným kroužkům a svému robustnímu zemnímu kopí z 
kovu optimálně zavlažovat jakoukoli libovolnou kruhovou výseč v úhlu 0 až 360 stupňů. Pomocí standardní 
spojkové zástrčky s vnitřním závitem 26,5 mm (3/4“ Z) lze bez problémů připojit na všechny běžné plastové 
zavlažovací systémy. Max. rozsah rozprašování: 26 m v průměru.

Art.číslo  Balení Balení v ks Kód EAN
Impulsní zavlažovač
12697171100 papírový obal 10 40 07360 056834
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Praktické zacvakávací armatury lze jednoduše spojit dohromady
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COMFORT
Plast 

Příjemné jako nikdy předtím.

Pohodlná manipulace, vysoká funkčnost: jednoruční ovládání sprchy. Příjemnější a pohodlnější snad již 
zavlažování být nemůže. To je zajištěno také díky měkkým povrchům a funkčním zapuštěným úchopům. 
Všechny armatury lze spolu navzájem snadno spojit pomocí „nasazovacího systému se zacvaknutím“, a jsou 
tak kompatibilní se všemi běžnými systémy na trhu.
Program armatur COMFORT navíc spojuje atraktivní design výrobků s moderním barevným provedením. 

Multifunkční sprcha

Impulzní postřikovač s 
různými vodními paprsky, plynule 
nastavitelný od plného proudu až 
po rozprašování

Čtvercový zadešťovač pro  
automatické zavlažování větších 
ploch
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Multifunkční sprcha
Kompatibilní se všemi běžnými nasazovacími systémy, s 8 různými druhy postřikování,  
funkce ovládání jednou rukou.

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Multifunkční sprcha
12032811100 Papírový obal 5 40 07360 397685

Impulsní postřikovač
Kompatibilní se všemi běžnými nasazovacími systémy, paprsek lze plynule nastavit, 
funkce ovládání jednou rukou.

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Impulsní postřikovač
12032791100 Papírový obal 5 40 07360 397678

Přípojky
Armatury pro připojení hadic, s měkkými vložkami a zapuštěnými úchopy, kompatibilní 
se všemi běžnými nasazovacími systémy. 

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Rychlospojka

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

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

Přípojka ke kohoutku 
12032691100 se Z 26,5 mm (3/4“ Z) a Z 33,3 mm (1“ Z) Blistr 10 40 07360 397623

Čtvercový zadešťovač
Vysoce kvalitní zadešťovač v plastovém provedení s 18 dávkovacími tryskami. 6 trysek lze odpojit či zapojit 
individuálně. Rovněž individuálně lze nastavit množství průtoku vody a také zavlažovanou plochu.
Max. zavlažovaná plocha: 310 m2, max. rozsah postřiku: 18 m.

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Čtvercový zadešťovač, 18 otvorů
12092631100 Karton 1 40 07360 479022
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ALLROUND
Plast

Všestrannost je žádaná.

Program armatur je jako zlatý hřeb doplněn o cenově výhodné armatury Allrounder pro zahrádkáře. Široká 
paleta výrobků nenechá žádné přání nesplněné.

Multifunkční sprcha s 
připojovací armaturou

Zavlažovač s kolíkem a
různými paprsky

Čtvercový zadešťovač pro 
automatické zavlažování větších 
ploch
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Základní vybavení
Obsahuje vždy přípojku na kohoutek (26,5 mm (3/4") Z) s redukcí na Z 21 mm (1/2"), rychlospojky, 
stopspojky a postřikovače, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy.
Základní vybavení pro 13 mm (1/2") vhodné také pro připojení hadic o průměru 15 mm (5/8").

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Základní vybavení
12681031300 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") Blistr 10 40 07360 043544
12698491300 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") Blistr 10 40 07360 056889

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

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Rychlospojka

12681231300 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") Blistr 10 40 07360 043568
12681231400 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") volně, s etiketou EAN 10 40 07360 550288
12669551300 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") Blistr 10 40 07360 068349
12669551400 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") volně, s etiketou EAN 10 40 07360 550295

Stopspojka
12681331300 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") Blistr 10 40 07360 043575
12681331400 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553104
12669451300 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") Blistr 10 40 07360 068332
12669451400 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553111

Přípojka na kohoutek
12681431300 se Z 26,5 mm (3/4“ Z) Blistr 10 40 07360 043582
12681431400 se Z 26,5 mm (3/4“ Z) volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553128

Postřikovač
12681131300 - Blistr 10 40 07360 043551
12681131400 - volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553135

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

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
2cestný rozdělovač                                                

12386631300 se Z 26,5 mm (3/4“ Z) Papírový obal 5 40 07360 191177
Spojka na přišroubování nástroje

12386531300 se Z 26,5 mm (3/4“ Z) Blistr (2 kusy) 10 40 07360 191160
12386531400 se Z 26,5 mm (3/4“ Z) volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553142

Dvojitá spojka
12681531300 - Blistr 10 40 07360 043599
12681531400 - volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553159

Opravný kus na hadice
12681631300 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") Blistr 10 40 07360 043605
12681631400 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553166
12387031300 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") Blistr 10 40 07360 191214 
12387031400 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553173

Y-spojka
12697471300 - Blistr 10 40 07360 056865
12697471400 - volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553180
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Postřikovací pistole
Armatury pro manuální zavlažování, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy. 
Postřikovací pistole se ideálně hodí jako "sprcha na čištění vemen" pro zemědělství. Vodu lze regulovat 
jednou rukou přes páčku a kryt z kovu dělá sprchu mimořádně robustní.

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Multifunkční sprcha, 7 různých vodních paprsků

12471881300 Papírový obal 5 40 07360 165499

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Impulsní postřikovač, nastavitelný

12472181300 Papírový obal 5 40 07360 165529
Postřikovací pistole, nastavitelná

12472281300 Papírový obal 5 40 07360 165536

Přípojky ke kohoutku
Přípojka ke kohoutku Z 33,3 mm (1“ Z) s redukcí na Z 26,5 mm (3/4“ Z) a Z 21 mm (1/2“ Z).
Univerzální přípojka pro vodovodní kohouty bez závitu s vnějším průměrem 14–17 mm.
Multifunkční přípojka pro naplocho zabudovaný vodovodní kohout o šířce max. 30 mm a hloubce  

max. 30 mm.

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Přípojka na kohoutek

12386731300 Blistr 10 40 07360 191184
12386731400 volně, s etiketou EAN 10 40 07360 553197

Univerzální přípojka ke kohoutku
12477141300 Blistr 10 50 13855 477144

Multipřípojka na kohoutek
12477041300 Blistr 10 50 13855 477045

Čtvercový zadešťovač
Zadešťovač pro čtvercové zavlažování ploch, přičemž dosah postřiku můžete individuálně měnit. Lze jej  
napojit na všechny běžné plastové systémy. 
Kryt z odolného plastu, hliníkový oblouk s tryskami s 15 postřikovacími otvory, otočná přírubová matice, 
26,5 mm (3/4") vnitřní závit se standardními spojkovými zástrčkami, nastavení 4 ploch, max. zavlažovaná 
plocha: 240 m², max. rozsah rozsah postřiku: 17m.

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Čtvercový zadešťovač, 15 otvorů
12165231300 Karton 1 40 07360 513818
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Plošný zadešťovač, kruhový zadešťovač, zavlažovač s kolíkem
U plošného zadešťovače lze individuálně nastavit 8 různých postřikovaných ploch. Lze připojit 

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

U plošného zadešťovače Trio lze nastavit plynule postřikovanou oblast pomocí dávkovacích trysek.
Max plocha postřiku: 175 m², max.max. rozsah postřiku: 15 m v průměru.

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

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
1 Plošný zadešťovač, 8-násobně nastavitelný, kruhový
12471981300 Papírový obal 5 40 07360 165505
2 Kruhový zadešťovač Trio
12472081300 Papírový obal 5 40 07360 165512
3 Zavlažovač s kolíkem, 5-násobně nastavitelný 
12168581300 Papírový obal 10 40 07360 517786

Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek
Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek zabraňuje zalomení hadice u vodovodního kohoutu.
V místě ohybu se může přípojka k hranatému kohoutku otočit o 360° a dodatečně uvést do pozice pod 
úhlem 45° (s vnitřním závitem Z 26,5 mm (3/4“ Z)).

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek
12165271300 Blistr 10 40 07360 513856

Redukce průtoku
Pomocí redukce průtoku lze redukovat množství průtoku vody (stupně: plný – 1/4 – 1/2 – 3/4 – vypnuto). 
Ideální pro nastavení správného tlaku vody u kapacích a perlících hadic.

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
Redukce průtoku
12165951300 Blistr 10 40 07360 521134

Profesionální připojovací armatury
Profesionální připojovací armatury pro připojení na vodovodní hadice o průměru 
19 mm (3/4") zvyšují průtok vody až o 25 %. Prosím mějte na paměti:  
Tento systém není kompatibilní se všemi běžnými nasazovacími systémy.

Art.číslo Balení Balení v ks Kód EAN
1 Profi postřikovač
12165241300 Blistr 10 40 07360 513825
2 Profi rychlospojka 19 mm (3/4")
12165251300 Blistr 10 40 07360 513832
3 Profi přípojka na kohoutek Z 33,3 mm (1") / Z 26,5 mm (3/4")
12165261300 Blistr 10 40 07360 513849
4 Profi sřoubovací přípojka Z 26,5 mm (3/4")
12165301300 Blistr 10 40 07360 554170 
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větší 

průtok vody
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TECHNICKÁ MOSAZ
Armatury

Jednoduše nezničitelné
V centru pozornosti je zde především vysoké 
namáhání: Robustní mosazné armatury jsou 
extrémně odolné proti zlomení a opotřebení a jsou 
vhodné kromě použití na zahradě také pro velká 
zahradnictví a dílny. Široké rozpětí průměru připojení 
od 13 mm (1/2") až po 38 mm (1 1/2") umožňuje 
připojení hadic o nejrůznějších rozměrech.
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Nabízené skupiny výrobků:

- rychlospojky s objímkami a závity

- postřikovače a postřikovací sprchy

- šroubení na hadice

- hadicové spony a upínací spony

- hadicové spojky a rozdvojky

- vodovodní a kulové ventily

- čerpadlové armatury

- šroubení

- náhradní těsnění
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Rychlospojka na hadice
Rychlospojka se zubovým uzávěrem (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro 
jednoduché a rychlé připojení hadic na všechny rychlospojkové díly.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Rychlospojka na hadice
12650131003 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") volně, s EAN kódem 10 40 07360 085278
12650231003 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") volně, s EAN kódem 10 40 07360 085285
12650331003 pro hadice o průměru 25 mm (1") volně, s EAN kódem 10 40 07360 085292
12650431003 pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4") volně, s EAN kódem   5 40 07360 085308
12694991003 pro hadice o průměru 38 mm (1 1/2") volně, s EAN kódem   5 40 07360 085315

Rychlospojka, vnější závit
Rychlospojka se zubovým uzávěrem (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro 
našroubování přípojek resp. připojovacích součástí s vnitřním závitem (např. čerpadla, mosazné armatury, 
atd.).

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Rychlospojka, vnější závit
12650531003 Z 21 mm  (1/2“ Z) volně, s EAN kódem 10 40 07360 085322
12650631003 Z 26,5 mm (3/4“ Z) volně, s EAN kódem 10 40 07360 085339
12650731003 Z 33,3 mm (1“ Z) volně, s EAN kódem 10 40 07360 085346
12650831003 Z 42 mm   (1 1/4“ Z) volně, s EAN kódem 10 40 07360 085353
12695091003 Z 47,9 mm (1 1/2" Z) volně, s EAN kódem   5 40 07360 085360

Rychlospojka, vnitřní závit
Rychlospojka se zubovým uzávěrem (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro 
našroubování přípojek resp. připojovacích součástí s vnějším závitem (např. čerpadla, vodovodní kohouty, 
atd.).

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Rychlospojka, vnitřní závit
12650931003 Z 21 mm  (1/2“ Z) volně, s EAN kódem 10 40 07360 085377
12651031003 Z 26,5 mm (3/4“ Z) volně, s EAN kódem 10 40 07360 085384
12651131003 Z 33,3 mm (1“ Z) volně, s EAN kódem 10 40 07360 085391
12651231003 Z 42 mm   (1 1/4“ Z) volně, s EAN kódem 10 40 07360 085407
12695191003 Z 47,9 mm (1 1/2" Z) volně, s EAN kódem   5 40 07360 085414

TECHNICKÁ MOSAZ
Armatury
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Rychlospojka s odbočkou, stopspojka, rozdělovač
Jdou dokonale dohromady:

Speciální kus s rychlospojkou vč. zubového uzávěru (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi 
s NBR těsněním pro rozvětvení hadicového vedení, např. pro přechod z 19 mm (3/4") hadice na 2 x 13 mm (1/2") hadici.

Speciální kus s rychlospojkou vč. zubového uzávěru (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi
s NBR těsněním pro uzavření rozdvojky nebo jiných rychlospojkových dílů.

Speciální kus z lisované mosazi pro rozvětvení hadicového vedení, s použitím pro přípojky s 
rychlo spo jkou nebo hadicová šroubení, např. pro přechod z 19 mm (3/4") hadice na 2 x 13 mm (1/2") hadici.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Rychlospojka s odbočkou

12654331003 - volně, s EAN kódem   5 40 07360 085421
Stopspojka

12654431003 - volně, s EAN kódem 10 40 07360 085438
Rozdělovač

12654531003 Z 26,5 mm (3/4“ Z) volně, s EAN kódem   5 40 07360 085445

Sací a vysokotlaká rychlospojka
Pro bezpečné uchycení: Rychlospojka se zubovým uzávěrem (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované 
mosazi s NBR těsněním pro připojení sacích a vysokotlakých hadic, zajištěna proti samovolnému uvolnění. 
Max. provozní tlak: 40 bar, vakuově těsná do cca 9,9 m vodního sloupce.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Sací a vysokotlaká rychlospojka
12655931003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") volně, s EAN kódem 5 40 07360 085452
12656031003 pro hadice o průměru 25 mm (1") volně, s EAN kódem 5 40 07360 085469
12656131003 pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4") volně, s EAN kódem 5 40 07360 085476

Postřikovač s rychlospojkou
Postřikovací tryska v těžkém provedení s rychlospojkou (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s 
NBR těsněním, plynule nastavitelná od postřikování až po plný proud.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Postřikovač s rychlospojkou
12652531003 pro hadici o průměru 13 mm (1/2") volně, s EAN kódem 5 40 07360 085483
12652631003 pro hadici o průměru 19 mm (3/4") volně, s EAN kódem 5 40 07360 085490

Šroubení na hadice, jednodílné, s plochým těsněním
1/3-hadicová objímka, s plochým těsněním, pro připojení hadic k dílům s vnitřním závitem např. na
rozdělovač 3/4“ (art.č.: 12654531003).

Art.číslo Označení Forma dodání Balení v ks Kód EAN
Šroubení pro hadice, jednodílné, s plochým těsněním
12653631003 pro hadice o průměru 13 mm (1/2") 

hadice x Z 26,5 mm (3/4“ Z)
volně, s EAN kódem 10 40 07360 085537

12653731003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") 
hadice x Z 26,5 mm (3/4“ Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085544

12653831003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") 
hadice x Z 33,3 mm (1“ Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085551
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Šroubení na hadice, dvoudílné, s plochým těsněním
2/3-hadicové šroubení, s plochým těsněním, s hadicovou objímkou a převlečnou maticí, pro připojení k
dílům s vnějším závitem, např. jako přípojka na vodovodní kohoutek.

Art.číslo Označení   Balení Balení v ks Kód EAN
Šroubení na hadice, dvoudílné, s plochým těsněním
12651531003 pro hadice o průměru 13 mm (1/2") 

hadice x Z 26,5 mm (3/4“ Z)
volně, s EAN kódem 10 40 07360 085568

12651331003 pro hadice o průměru 13 mm (1/2") 
hadice x Z 33,3 mm (1“ Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085575

12651631003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") 
hadice x Z 26,5 mm (3/4“ Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085582

12651431003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") 
hadice x Z 33,3 mm (1“ Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085599

12695291003 pro hadice o průměru 25 mm (1")  
hadice x Z 33,3 mm (1“ Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085605

12378571003 pro hadice o průměru 25 mm (1")  
hadice x Z 42 mm (1 1/4“ Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 199128

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

Art.číslo Označení   Balení Balení v ks Kód EAN
Šroubení na hadice, třídílné, s plochým těsněním
12651731003 pro hadice o průměru 13 mm (1/2") 

hadice x Z 26,5 mm (3/4"Z)
volně, s EAN kódem 10 40 07360 085612

12651831003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") 
hadice x Z 33,3 mm (1")Z

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085629

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

Art.číslo Označení   Balení Balení v ks Kód EAN
Šroubení na hadice, jednodílné, s proužkem a 0-kroužkem
12653331003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") 

hadice x Z 26,5 mm (3/4"Z)
volně, s EAN kódem 10 40 07360 085636

12302891003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") 
hadice x Z 33,3 mm (1")Z

volně, s EAN kódem 10 40 07360 199821

12653431003 pro hadice o průměru 25 mm (1")  
hadice x Z 33,3 mm (1"Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085643

12653531003 pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4") 
hadice x Z 42 mm (1 1/4"Z)

volně, s EAN kódem 10 40 07360 085650

Hadicová spojka
V těžkém provedení z mosazné trubky, pro spojení hadic se stejnými rozměry, 
např. pro opravu a prodloužení vedení.

Art.číslo Označení   Balení Balení v ks Kód EAN
Hadicová spojka
12653931003 pro hadice o průměru 13 mm (1/2") volně, s EAN kódem 10 40 07360 085711
12654031003 pro hadice o průměru 19 mm (3/4") volně, s EAN kódem 10 40 07360 085728
12654131003 pro hadice o průměru 25 mm (1") volně, s EAN kódem 10 40 07360 085735
12654231003 pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4") volně, s EAN kódem   5 40 07360 085742
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Hadicové spony, svázané po dvojicích
Spony se šnekovým závitem podle DIN 3017 z vysoce kvalitní oceli s hliníkovo-zinkovým potahem a 
6hranným otvorem, pro upevnění hadic na hadicové objímky.

Art.číslo Označení   Balení Balení v ks Kód EAN

Hadicové spony, svázané po dvojicích
12651931100   8–12 mm papírový obal 10 40 07360 052140
12651931003   8–12 mm volně, s EAN kódem 10 40 07360 085759
12652031100 10–16 mm papírový obal 10 40 07360 052157
12652031003 10–16 mm volně, s EAN kódem 10 40 07360 085766
12652131100 12–20 mm papírový obal 10 40 07360 052164
12652131003 12–20 mm volně, s EAN kódem 10 40 07360 085773
12652231100 20–32 mm papírový obal 10 40 07360 052171
12652231003 20–32 mm volně, s EAN kódem 10 40 07360 085780
12652331100 25–40 mm papírový obal 10 40 07360 052188
12652331003 25–40 mm volně, s EAN kódem 10 40 07360 085797
12652431100 32–50 mm papírový obal 10 40 07360 052195
12652431003 32–50 mm volně, s EAN kódem 10 40 07360 085803
12695391100 40–60 mm papírový obal 10 40 07360 056032
12695391003 40–60 mm volně, s EAN kódem 10 40 07360 085810

Upínací spony
Pro bezpečné připojení sacích a vysokotlakých hadic: Upínací spony z lisované mosazi s pozinkovanými 
šrouby a maticemi.

Art.číslo Označení   Balení Balení v ks Kód EAN

Upínací spony
12698091003 pro hadice o průměru 19 mm 

(3/4")
volně, s EAN kó-
dem

5 40 07360 085827

12698191003 pro hadice o průměru 25 mm 
(1")

volně, s EAN kó-
dem

5 40 07360 085834

12698291003 pro hadice o průměru 32 mm 
(1 1/4")

volně, s EAN kó-
dem

4 40 07360 085841
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Vhodné velikosti
pro hadicové spony a upínací spony:

Art.číslo Rozměr hadicové  
spony

Šírka Vnitřní průměr hadice

Upínací spony
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")

Upínací spona Vnitřní průměr hadice
Vhodné velikosti pro upínací spony:
pro hadice o průměru 19 mm (3/4") 18–20 mm
pro hadice o průměru 25 mm (1") 24–26 mm
pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4") 31–32 mm
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Vodovodní kohoutky
Odtokový ventil s dvoudílným šroubením na hadice, s plochým těsněním. Max. provozní tlak: 8 bar.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Vodovodní kohoutek se šroubením na hadice, leštěná mosaz

12379371100 Z 21 mm (1/2"Z), pro 1/2“ hadice papírový obal 5 40 07360 199203
12379471100 Z 26,5 mm (3/4"Z), pro 3/4“ hadice papírový obal 5 40 07360 199210

Vodovodní kohoutek se šroubením na hadice, matný chrom
12653131003 Z 21 mm (1/2"Z), pro 1/2“ hadice volně, s EAN kódem 5 40 07360 086039
12653231003 Z 26,5 mm (3/4"Z), pro 3/4“ hadice volně, s EAN kódem 5 40 07360 086046
12406451003 Z 33,3 mm (Z 1"),  pro 1“ hadice volně, s EAN kódem 4 40 07360 086053

Vodovodní kohout s kulovým ventilem a šroubením na hadice
Odtokový ventil s 2dílným šroubením na hadice, s plochým těsněním, matně chromovaný, s pozinkovanou
kovovou pákou, červeně lakovanou. Max. provozní tlak: 8 bar.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Vodovodní kohout s kulovým ventilem a šroubením na hadice
12402051003 Z 21 mm (1/2“Z) volně, s EAN kódem 5 40 07360 086060
12402151003 Z 26,5 mm (3/4"Z) volně, s EAN kódem 5 40 07360 086077

Kulový kohout
Kulový kohout, matně chromovaný, s plastově potaženou ocelovou páčkou, pro rychlé uvolnění plného 
průtoku vody, vhodný pouze pro vodovodní vedení. Max. provozní tlak: 25 bar.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Kulový kohout
12695991003 VZ 21 mm  (1/2"VZ) volně, s EAN kódem 5 40 07360 086091
12696091003 VZ 26,5 mm (3/4"VZ) volně, s EAN kódem 5 40 07360 086107
12696191003 VZ 33,3 mm (1"VZ) volně, s EAN kódem 5 40 07360 086114

Závitová páska teflonová 12 m
Těsnící páska s certifikací DVGW z teflonu (PTFE), pro utěsnění kovových šroubení bez gumového těsnění 
popř. bez O-kroužku. Šířka: 12 mm, Tloušťka: 0,1 mm.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Závitová páska teflonová 12 m
12695591003 - volně, s EAN kódem 10 40 07360 086428
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Patní ventil s objímkou
Meziventil s uzavírací pružinou zabraňuje zpětnému toku a je funkční v jakékoli zabudované poloze a také 
odolný proti vodě, oleji, benzínu a kerosinu. Sací košík z nerezové oceli s jemnými oky a vnějším závitem z 
teflonu (PTFE) je zašroubován do meziventilu.
Patní ventil = meziventil a sací koš
Objímka = šroubení na hadice, jednodílné, s páskem a O-kroužkem

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Patní ventil s objímkou
12655231003 pro hadice o průměru 19 mm 

(3/4")
volně, s EAN kódem 5 40 07360 086169

12655331003 pro hadice o průměru 25 mm 
(1")

volně, s EAN kódem 5 40 07360 086176

12655431003 pro hadice o průměru 32 mm 
(1 1/4")

volně, s EAN kódem 4 40 07360 086183

Meziventil
Meziventil zatížený pružinou s ventilovým kuželem z polyamidu (PA) a sedlovým těsněním z nitrilového 
kaučuku (NBR) zabraňuje zpětnému odtoku nasátého média a je funkční v jakékoli zabudované poloze. 
Výrobek je vhodný pro vodu, olej, benzín, kerosin a stlačený vzduch. Max. teplota použití: 100 °C.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Meziventil
12654931003 VZ 26,5 mm (3/4"VZ) volně, s EAN kódem 5 40 07360 086206
12655031003 VZ 33,3 mm (1"VZ) volně, s EAN kódem 5 40 07360 086213
12655131003 VZ 42 mm   (1 1/4"VZ) volně, s EAN kódem 5 40 07360 086220

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

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Sací košík 
12655631003 Z 26,5 mm (3/4“ Z)  volně, s EAN kódem 5 40 07360 086244
12655731003 Z 33,3 mm (1“ Z)   volně, s EAN kódem 5 40 07360 086251
12655831003 Z 42 mm (1 1/4“ Z)  volně, s EAN kódem 5 40 07360 086268

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

Art.číslo Označení 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 spr-
cha

papírový obal 5 40 07360 199906
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Závitová vsuvka
Mosazná vsuvka, oboustranně opatřená s vnějším závitem, použití např. pro čerpadla.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Závitová vsuvka
12696691003 26,5 mm (3/4") VŠZ x 26,5 mm (3/4") VŠZ volně, s EAN kódem 5 40 07360 086343
12696791003 33,3 mm (1")  VŠZ x 33,3 mm (1")  VŠZ volně, s EAN kódem 5 40 07360 086350
12696891003 26,5 mm (3/4") VŠZ x 21 mm  (1/2") VŠZ volně, s EAN kódem 5 40 07360 086367
12696991003 33,3 mm (1")  VŠZ x 26,5 mm (3/4") VŠZ volně, s EAN kódem 5 40 07360 086374

Závitová vsuvka
Mosazná vsuvka s kombinovaným vnitřním a vnějším závitem, pro redukci závitů. Použití např. pro čerpadla 
nebo jiná šroubová spojení.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Závitová vsuvka
12697091003 26,5 mm (3/4")   VŠZ x 21 mm  (1/2") VZ volně, s EAN kódem 5 40 07360 086381
12697191003 26,5 mm (3/4")   VŠZ x 33,3 mm (1")  VZ volně, s EAN kódem 5 40 07360 086398
12697291003 33,3 mm (1")    VŠZ x 26,5 mm (3/4") VZ volně, s EAN kódem 5 40 07360 086404
12697391003 42 mm  (1 1/4") VŠZ x 33,3 mm (1")  VZ volně, s EAN kódem 5 40 07360 086411

Těsnění
Náhradní těsnění z niltrilového kaučuku (NBR) pro všechny mosazné rychlospojky nebo hadicová šroubení z 
mosazi. Max. teplota použití: 100 °C.

Art.číslo Označení Balení Balení v ks Kód EAN
Náhradní těsnění rychlospojky, svázáno ve dvojicích

12654631003 2 x volně, s EAN kódem 10 40 07360 086435
Gumové těsnění

12654731003 5 x pro Z 21 mm  (1/2") volně, s EAN kódem 10 40 07360 086442
12654831003 5 x pro Z 26,5 mm (3/4") volně, s EAN kódem 10 40 07360 086459
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SACÍ HADICE RAUSPIRAFLEX®

Optimální doplněk k vašemu programu jsou sací hadice RAUSPIRAFLEX.  
Postupujte, prosím, v souladu s naší technickou dokumentací. 

RAUSPIRAFLEX POND
Spirálově vyztužená PVC hadice s černým potahem: nepropouští světlo, mimořádně flexibilní, s hladkým 
vnitřkem, z vnější strany zvlněná, žádná tvorba řas, teplotní rozsah: –5 °C až +60 °C.
Oblasti použití: Jezírkové filtry, fontány, fontánky a potoky

Art.číslo Vnitřní  
průměr 
(mm)

Tloušťka stěny 
mezi 
spirálou (mm)

Vakuum  
m VS 
(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
Zelená průhledná, spirálově vyztužená sací hadice z PVC: lehká a flexibilní, s hladkým vnitřkem, z vnější 
strany mírně zvlněná, teplotní rozsah: –5 °C až +60 °C.
Oblasti použití: Pro nenáročné použití v domácnosti, pro použití v zahradních a jezírkových čerpadlech, pro 
odsávání a odvod vody či dalších kapalin neobsahujících mastnoty.

Art.číslo Vnitřní  
průměr 
(mm)

Tloušťka stěny 
mezi 
spirálou (mm)

Vakuum  
m VS 
(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

SADA RAUSPIRAFLEX GARDEN
Pro okamžité použití nabízíme naše sady sacích hadic ve dvou různých provedeních. Hotově smontované s 
mosaznými a plastovými armaturami.

Art.číslo Vnitřní  
průměr
(mm)

Tloušťka stěny 
mezi 
spirálou (mm)

Vakuum  
m VS  
(při 20 °C)

Úhel ohybu 
mm  
(při 20 °C)

Délka role 
(m) 

Kód EAN

RAUSPIRAFLEX sada sacích hadic s mosaznou armaturou
12885541001 25 2,6 6 120 7 40 07360 341176

RAUSPIRAFLEX sada sacích hadic s plastovou armaturou
12602791001 22 2,6 6 120 7 40 07360 037413
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HADICOVÉ CENTRUM
Hadice na míru

Víme, jak důležitá je pro vás optimální, čistá a zároveň snadno proveditelná prezentace zboží. 

REHAU má pro vás řešení: Hadicové centrum REHAU. Jednotlivé úrovně regálů lze osázet ještě flexibilněji a variabilněji. Obdržíte vypracovaný 
plán sortimentu zcela dle vašeho přání. Je jedno, zda se jedná o technické hadice či vodní hadice, hadicové centrum REHAU nabízí pro své 
zákazníky hadice na míru!

Výhody hadicového centra REHAU jsou nasnadě:

Vzhled
Přehledná prezentace vytváří rychlý přehled o celém programu 
výrobků. Hadicové centrum REHAU budí dojem pořádku a uklizenosti.

Kompatibilita
Hadicové centrum REHAU je vhodné pro všechny běžné regálové 
systémy (šířky 1m, 1,25 m a 1,33 m).

Jednoduchá montáž
Jednotlivé součásti lze snadno a rychle smontovat. Stabilní osy s 
pevným šroubením zaručují hadicové centrum „bez kymácení“.

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

 
Snadnější značení výrobků
Pomocí skenovatelných lišt lze každému výrobku přiřadit rychle a 
snadno příslušnou etiketu/EAN kód.

Inteligentní hadicová zarážka
Nové vedení hadice zabraňuje samostatnému odvinutí hadice z cívky.

Dobré pro životní prostředí
Díky možnosti recyklace postranních kotoučů z plastu odpadá při 
doplnění zboží drahá likvidace starého obalu.

NOVINKA: Informační štítky
Tuto informační pomůcku je možné umístit na prodejním stojanu,
např. na liště pro skenování. Zároveň se díky praktickému vytahování 
uvolní dost plochy pro další informace.
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Přehled výrobků: cívky na hadice

Art.číslo Rozměr Délka role Šířka cívky* Kód EAN
RAUCLAIR-E průhledná průmyslová hadice
10300301200 4/1 mm 200 m 155 mm  40 07360 296285 
10305001200 6/1,5 mm 115 m 155 mm  40 07360 296292 
10306101200 8/1,5 mm 60 m 155 mm  40 07360 296308 
10306601200 9/2 mm 50 m 155 mm  40 07360 337469 
10307001200 10/2 mm 45 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 25 m 155 mm  40 07360 296339 
10024021200 19/2,5 mm 40 m 310 mm  40 07360 296346 
10332901200 25/3 mm 25 m 310 mm  40 07360 296353 
10302391200 32/4 mm 20 m 310 mm  40 07360 296360
RAUFILAM-E tkaná hadice
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 25 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
10976541200 13 mm (1/2") 25 m 155 mm 40 07360 515980
10975841200 19 mm (3/4") 35 m 310 mm 40 07360 515997
QUATTROFLEX PLUS +
10975941200 13 mm (1/2") 30 m 155 mm 40 07360 518103
10976041200 19 mm (3/4") 40 m 310 mm 40 07360 518110
10976141200 25 mm (1") 20 m 310 mm 40 07360 518127
10976241200 32 mm (1 1/4") 15 m 310 mm 40 07360 518134
PRO LINE ZELENÁ
10976341200 13 mm (1/2") 40 m 155 mm 40 07360 518141
10976441200 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. Tento rozměr použijte pro výpočet plánu vašeho sortimentu.

HADICOVÉ CENTRUM
Hadice na míru
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Postranní kotouč  
Postranní kotouče z ABS jsou velmi stabilní a lze je použít opakovaně.
Montáž: Postranní kotouče se jednoduše nasadí na lepenkové pouzdro a upevní se pomocí osy a šroubů.

Art.číslo Označení Balení v ks Kód EAN
Postranní kotouč
12253131001 Postranní kotouč 2 kusy  40 07360 298555 

Upozornění: Postranní kotouče nejsou při objednávce hadicové cívky obsaženy v balení, a je nutné je při 
prvním osázení hadicového centra objednat samostatně.

Perforovaná stěna není při objednávce jednotlivých dílů pro hadicové centrum součástí balení, a je nutné ji 
objednat samostatně.

Dodání cívky na objednávku

Cívka v konfekci s postranním kotoučem
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Technické změny vyhrazeny.

10G711 CZ   12.2016

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.

Potřebujete další informace nebo byste se rádi zeptali na něco dalšího 
ohledně naší nabídky? Poté využijte jednu z možností, 
jak nás kontaktovat.

Prodejní kancelář
Naši zaměstnanci v prodejních kancelářích REHAU vám  
rádi poradí a vše předvedou. 

Webové stránky
Naši širokou paletu výrobků pro zavlažování naleznete  
samozřejmě také na internetu.
Navštivte nás na www.rehau.cz

Chcete dostávat vždy informace o posledních novinkách z oblasti  
„Unlimited Polymer Solutions“ ?
Poté se přihlaste k odběru informací z našeho Facebooku:  
www.facebook.com/rehaugroup

Záruční podmínky pro program zahradních hadic REHAU

1. Rozsah záruky
1.1 REHAU poskytuje záruku na výrobky z programu zahradních hadic 
v ohledu na funkčnost příslušných výrobků ve smyslu neprasknutí 
výrobku. Záruka se nevztahuje na provozem podmíněné opotřebení 
jako např. mírné změny barvy, odření či otlačení. 

2. Předpoklady pro poskytnutí záruky
2.1 Záruka je poskytnuta koncovému uživateli za předpokladu, že k 
případu poškození nedošlo déle než 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, COOL TOUCH: 15 let, DESIGN LINE: 15 let, 
solární hadice: 10 let od data zakoupení koncovým uživatelem.

2.2 Záruka se nevztahuje na poškození jakéhokoli druhu a neodborné 
zacházení, 
používání či působení třetí osoby. Záruka se vztahuje na použití jako 
zahradní hadici pro oblasti použití uvedené v právě aktuálním katalogu 
REHAU.

2.3 V případě poškození je neprodleně nutné předložit jak poškozený 
výrobek, tak také originál dokladu o zakoupení společnosti REHAU, 
nejpozději do 4 týdnů od výskytu škody. REHAU musí být umožněno 
provést vlastní posouzení škody. V případě, že toto nebude umožněno, 
nelze poskytnout záruční plnění.

3. Obsah a provedení záručního plnění
3.1 Záruka REHAU zahrnuje bezplatnou výměnu za příslušný výrobek, 
na kterém došlo k poškození, které prokazatelně souvisí s výrobními 
vadami v našem závodě a ke kterým došlo naším zaviněním. V 
případě, že by příslušný výrobek již nebyl v době výměny v dodavatel-
ském programu, vyhrazujeme si právo na provedení náhrady podle 
aktuálně platného dodavatelského programu. Dále vyplývající nároky 
jako uvedené právo na náhradní plnění, zejména nároky na uplatnění 
škody jakéhokoli druhu, tato záruka nezakládá.

3.2 Uplatnění záručního plnění po dobu trvání platnosti záruční doby 
neprodlužuje celkovou dobu trvání platnosti záruky.

3.3 Nároky ze záruky vůči smluvním partnerům, od kterých si koncový 
uživatel příslušný výrobek zakoupil, zůstávají touto zárukou nedotčeny.

Jsme vám nablízku. Kde přesně, si můžete prohlédnout zde www.rehau.com/locations. 
Vaše dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím naší e-mailové adresy hose-solutions@rehau.com.


