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Răsucește deflectorul 
pentru a controla 
distanța de 
pulverizare.

Rotește pentru 
a regla 
pulverizarea

Ridică pinul 
pentru rotație 
360°

Setează inelele 
pentru 
suprafața dorită

581407
Aspersor Premium Impulse
• Mod de pulverizare în cerc complet 

sau parte dintr-un cerc.
• Țărușul metalic cu două ieșiri permite 

conectarea la mai multe aspersoare 
pentru irigarea unei suprafețe mari.

• Unghi de irigare de la 20° până la 
360°.

• Suprafața maximă acoperită: 450m².

ADJUSTmax. 450m²20° - 360° METAL

450m2

Țăruș metalic pentru 
fixare sigură și de 
durată

581408
Aspersor cu 8 moduri de pulverizare Clasic
• 8 moduri de stropire pentru a 

răspunde nevoilor de irigare.
• Bază din plastic, ușoară și 

stabilă.
• Confecționat din material plastic 

de înaltă calitate, rezistent 
pentru o durată lungă de viață.

ADJUST EASY-FITX8X8 max. 65m²

moduri de 
pulverizare8

581405

315m2

Aspersor rotund Premium
• Funcționare silențioasă cu o 

rotire de până la 360° pentru 
irigarea grădinilor mici și mari.  

• 5 moduri de pulverizare pentru 
toate nevoile de irigare. 

• Capacul poate fi reglat pentru o 
acoperire în semi-cerc sau în 
cerc complet. Prevăzut cu țăruș 
metalic.

• Suprafața maximă acoperită: 
315m².

Acoperire uniformă 
datorită tehnologiei 
TurboDrive

5 moduri de 
udare

Unghi de irigare 
reglabil de la 20° la 
360°

Sistem modular care 
poate fi extins cu alte 
aspersoare

Țăruș metalic pentru 
fixare sigură

Tehnologia Aquacraft TurboDrive 
oferă performanță ridicată în zona 
de acoperire și eficiență ridicată în 
distribuția apei.

ADVANCED
TurboDrive Technology

TU

RBODRIVE

Aspersor circular
• Aspersor rotativ cu 3 brațe 

pentru pulverizare 
circulară.

• Bază din plastic, ușoară și 
stabilă. 

• Pot fi conectate mai multe 
aspersoare pentru irigarea 
unei suprafețe mari. 

• Confecționat din material 
plastic de înaltă calitate, 
rezistent pentru o durată 
lungă de viață. 

581406

ADJUST EASY-FITmax. 85m²
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280063581404

180m2
Aspersor oscilant Clasic
• Braț oscilant cu 15 duze, confecționat 

din aluminiu ușor și durabil.
• Pentru o irigare uniformă și moderată a 

gazonului. Infinite posibilități de reglare a 
razei de pulverizare. 

• Ac pentru curățarea orificiilor. 
• Suprafața maximă acoperită: 180m².

ADJUST

max. 8m 4m
   

 m
ax

. 1
1m

2bar / 28psi

max. 12m 6m
   

 m
ax

. 1
5m

4bar / 56psi

max. 180m²
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581409

4 cleme care asigură o conexiune 
puternică și fără scurgeri.

Sistemul de prindere permite 
o conexiune ușoară, durabilă 
și etanșă cu furtunuri de 
diferite grosimi.

Manșon delicat la atingere 
acoperit cu cauciuc pentru 
confort în utilizare.

Mecanism retractabil 
realizat din plastic 
ranforsat rezistent la 
coroziune, pentru 
utilizare îndelungată. 

Design ergonomic realizat 
din cauciuc moale pentru 
manevrare ușoară.

Conector furtun Soft-Touch 13mm (1/2")
• Capac de strângere moale la 

atingere, cu înveliș din cauciuc 
pentru a asigura confort în utilizare.

• Structură cu un design ergonomic 
anti-alunecare, pentru manevrare 
ușoară. 

• Conector furtun de calitate 
superioară, cu design modern 
și o structură durabilă.  

581410
Conector furtun cu sistem de oprire a 
apei Soft-Touch 13mm (1/2")
• Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș 

din cauciuc pentru a asigura confort în utilizare.
• Structură cu un design ergonomic anti-alunecare, 

pentru manevrare ușoară.
• Funcția de oprire automată a apei 

vă scutește de o plimbare până la 
robinet. 

• Conector furtun de calitate 
superioară, cu un design modern 
și o structură durabilă.

13mm 1/2" SOFT EASY-FIT 13mm 1/2" SOFT EASY-FITAQUASTOP

Corp și inel 
rezistent la impact 
mecanic mare.

581411

• Capac de strângere moale la 
atingere, cu înveliș din cauciuc 
pentru a asigura confort în utilizare.

• Structură cu un design ergonomic 
anti-alunecare, pentru 
manevrare ușoară.

• Conector furtun de calitate 
superioară, cu un design 
modern și o structură durabilă.

Conector furtun Soft-Touch 
16-19mm (5/8-3/4")

SOFT EASY-FIT
16mm 5/8"
19mm 3/4"
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SOFT EASY-FITAQUASTOP
16mm 5/8"
19mm 3/4"

581413

581415

581416

Cuplă îmbinare furtun Soft-Touch 13mm (1/2")
• Pentru repararea furtunurilor deteriorate sau 

îmbinarea a două furtunuri.
• Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș 

din cauciuc pentru a asigura confort maxim în 
utilizare.

• Conector furtun de calitate superioară, cu un 
design modern și o structură durabilă.

13mm 1/2" SOFT

581414
Cuplă îmbinare furtun Soft-Touch 16-19mm (5/8-3/4")
• Pentru repararea furtunurilor deteriorate sau 

îmbinarea a două furtunuri.
• Capac de strângere moale la atingere, cu 

înveliș din cauciuc pentru a asigura confort 
maxim în utilizare.

• Conector furtun de calitate superioară, cu un 
design modern și o structură durabilă.

16mm 5/8"
19mm 3/4" SOFT

Cuplă cu două căi Soft-Touch
• Pentru a îmbina două linii de furtun echipate 

cu conectori pentru furtun. 
• Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc 

pentru a asigura confort maxim în utilizare. 
• Material de calitate superioară, cu un design 

modern și o structură durabilă.

EASY-FITSOFT

Cuplă cu trei căi Soft-Touch
• Pentru a lega / îmbina / mufa trei linii de furtun 

echipate cu conectori pentru furtun.
• Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc 

pentru a asigura confort maxim în utilizare.
• Material de calitate superioară, cu un design 

modern și o structură durabilă.

EASY-FITSOFT

581412
Conector furtun cu sistem de oprire a apei 
Soft-Touch 16-19mm (5/8-3/4")
• Capac de strângere moale la atingere, cu înveliș din 

cauciuc pentru a asigura confort în utilizare.   
• Structură cu un design ergonomic anti-alunecare, 

pentru manevrare ușoară.
• Funcția de oprire automată a apei vă scutește de o 

plimbare până la robinet.
• Conector furtun de calitate superioară, cu un design 

modern și o structură durabilă.
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581417

581418

Conector robinet pentru furtun 
Soft-Touch 26,5mm G3/4" și 21mm G1/2"
• Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc pentru 

a asigura confort maxim în utilizare.
• Filet intern pentru robinet. 
• Adaptor tată pentru conectarea cuplei de furtun. 
• Conector robinet pentru cuplă furtun de calitate 

superioară, cu un design modern și o structură 
durabilă.

Conector robinet pentru furtun
Soft-Touch 33,3mm G1"și 26,5mm G3/4"
• Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc pentru 

a asigura confort maxim în utilizare.
• Filet intern pentru robinet.
• Adaptor tată pentru conectarea cuplei de furtun.
• Conector robinet pentru cuplă furtun de calitate 

superioară, cu un design modern și o structură 
durabilă.

EASY-FITSOFT
21mm G1/2"

26.5mm G3/4"

EASY-FITSOFT
26.5mm G3/4" 
33.1mm G1"

581419
Duză de pulverizare reglabilă Soft-Touch
• Prevăzut cu inel de protecție anti-alunecare din 

cauciuc la capătul pulverizatorului pentru o manevrare 
ușoară. 

• Ideală pentru orice aplicație, de la irigare la curățare. 
• Reglaj complet de la o pulverizare fină - jet puternic - 

pulverizare de tip ceață.
• Duză de pulverizare de calitate superioară, cu un 

design modern și o structură durabilă.

EASY-FITX2X2 SOFT

550256

581421
Conector robinet cu 4 ieșiri Premium  
• Patru conexiuni separate reglabile pentru 

racordarea furtunului sau a 
temporizatoarelor.

• Cele patru ieșiri pot fi utilizate în același timp.
• Înveliș moale anti-alunecare din cauciuc 

pentru a asigura confort maxim în utilizare.

26.5mm G3/4" 
33.1mm G1" EASY-FIT4-WAY

4

581420
Conector robinet cu două ieșiri Premium  
• Două conexiuni separate reglabile 

pentru racordarea furtunului sau a 
temporizatoarelor.  

• Ambele ieșiri pot fi utilizate în același 
timp. 

• Înveliș moale anti-alunecare din 
cauciuc pentru a asigura confort 
maxim în utilizare.

26.5mm G3/4" 
33.1mm G1" EASY-FIT2-WAY

iesiri
2
,

iesiri,
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581401

4

moduri de
pulverizare2Pistol pulverizator reglabil Comfort

• Structură din plastic cu rezistență ridicată 
la impact, cu înveliș de cauciuc pentru 
confort în utilizare.

• Două moduri de pulverizare, margine din 
cauciuc anti-alunecare, pentru o prindere 
ușoară.

• Model nou cu mâner ergonomic pentru 
extra confort și o utilizare ușoară.

• Debit complet reglabil.

LOCKX2X2 SOFT

EASY-FIT

Buton de blocare.

Manetă delicată pentru 
utilizare confortabilă.

Mâner 
ergonomic 
delicat la 
atingere.

Debit reglabilPulverizator din aluminiu, 
curățabil, 4 moduri de 
pulverizare.

Pistol pulverizator Multi-Jet Comfort 
581400

LOCK SHOWERSOFTX4X4

• Structură din plastic cu rezistență ridicată 
la impact, cu înveliș de cauciuc pentru 
confort în utilizare.

• Patru moduri de pulverizare, margine din 
cauciuc anti-alunecare, pentru o prindere 
ușoară.

• Model nou cu mâner ergonomic pentru 
extra confort și o utilizare ușoară. 

• Debit complet reglabil. 

10m
10m

9mm 3/8"
21mm G1/2"

26.5mm G3/4" X7X7 UV PROTECT

Set tambur Mini pentru furtun 10m
• Gata asamblat și echipat cu 

furtun 3/8” de 10m, conectori 
și duză de pulverizare. 

• Pentru montare pe perete 
sau de sine stătător. 

• Pentru curți interioare și 
grădini mici.

• Este inclus accesoriul pentru 
montare pe perete.

581423

moduri de 
pulverizare



581403

Pistol pulverizator metalic Premium Multi-Jet
• Structură din metal vopsită electrostatic
• Debit complet reglabil
• Clapetă de acționare frontală ergonomică, 

prevăzută cu blocator comod
• Adaptor metalic pentru rezistență ridicată la 

impact

Pistol pulverizator metalic reglabil Premium 
• Structură din metal vopsită 

electrostatic
• Debit complet reglabil
• Clapetă de acționare frontală 

ergonomică, prevăzută cu 
blocator comod

• Adaptor metalic pentru 
rezistență ridicată la impact

LOCKMETAL SOFT EASY-FITX3X3

X5X5

LOCK

METAL

SOFT

581402

5
Metal

Metal

Realizat din aluminiu 
extrem de rezistent 
pentru utilizare de 
lungă durată.

Debit 
reglabil cu 
un singur 
deget.

Mâner 
ergonomic 
delicat la 
atingere.

Adaptor metalic 
pentru rezistență 
ridicată la 
impact.

Pulverizator 
din aluminiu, 
curățabil, 5 
moduri de 
pulverizare.

Manetă 
frontală care 
oferă control și 
necesită mai 
puțin efort din 
partea 
utilizatorului.

Funcție de blocare 
pentru flux 
continuu.

Furtun de grădină extensibil Premium 10-20m
581424

• Se extinde și se retrage singur, ideal pentru toate aplicațiile. 
• Lungime aproximativ dublă: de la 10m la 20m
• Furtunul este ușor, practic și rezistent.  Poate fi folosit peste tot.
• Echipat cu pistol pulverizator Comfort Multi-jet pentru utilizare 

optimă. 

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII
Furtunul plin cu apă aproape că 
își dublează lungimea.

2X

ÎNAINTE ȘI DUPĂ UTILIZARE
Furtunul revine la lungimea inițială. 

Length X2 Anti-kink Anti-twist Light-Weight Compact 15 BAR

Tambur portabil pentru furtun
• Conexiunea în unghi a furtunului îl împiedică să formeze bucle și să 

se răsucească. 
• Confecționat dintr-o structură durabilă de plastic și cadru din oțel 

vopsit în câmp electrostatic. 
• Asamblare ușoară, fără unelte. 
• Mâner cu protecție pentru mâini.
• Capacitate: 13mm(1/2") - Lungime 45M furtun；16mm(5/8") - 

Lungime 35M furtun；19mm(3/4") - Lungime 20M furtun.

581422

Max.
45m
13mm 
1/2"

Max.
35m
16mm 
5/8"

Max.
20m
19mm 
3/4"

LONG LIFE

G facebook.com/Temad Romania
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Mâner
bicomponent.Vârf din oțel dur tratat termic

Înveliș rezistent la 
rugină.

Gaură de agățat 
pentru depozitare 
ușoară.

Fabricat din plastic 
rezistent la impact.

Plantator mic
581431

Plantator mare
• Pentru săpare în soluri pietroase,

argiloase sau tari.
• Confecționat din metal de calitate 

superioară lăcuit. 
• Dimensiuni: 16cm lungime, 

8,2cm lățime.

• Pentru săpare în soluri pietroase, 
argiloase sau tari. 

• Confecționată din metal de 
calitate superioară lăcuit.

• Dimensiuni: 16cm lungime, 
5,5cm lățime.

581430

STEEL ERGO

STEEL ERGO

Comfort

• Unealtă cu multiple utilizări pentru 
greblare, nivelarea solului și 
lucrarea pământului.

• Confecționat din metal lăcuit de 
calitate superioară.

• Pentru afânarea eficientă a solului, 
printr-o simplă întoarcere a săpăligii.

• Confecționată din metal de calitate 
superioară lăcuit.

• Dimensiuni: 13,7cm lungime, 
16,8cm lățime.

Greblă pentru sol
581432

Săpăligă dublă
581433

STEEL ERGO

STEEL ERGO

o�ce@temad.ro     www.temad.ro



Învelișul neaderent nu 
permite lipirea resturilor 
vegetale și previne apariția 
ruginii.

Prin tehnologia 
Aquacraft GearPLUS  
tăierea se realizează 
mai ușor.

Lame din oțel călit 
rezistente la utilizare 
intensivă.

Buton de blocare care 
protejează lamele în timpul 
transportului și depozitării.

Suprafață aderentă 
care oferă o 
prindere sigură și 
confort în utilizare.

G
ea

rPLUS Tehnologia Aquacraft GearPlus multiplică 
puterea de tăiere de 3 ori. Astfel vei putea taia 
ramuri și tulpini care nu ar fi putut fi tăiate cu un 
foarfece obișnuit. Noul design optimizează 
puterea de tăiere chiar și în partea dură a 
ramurei.

POWER X3 Foarfecă de gradină Bypass GearPlus
• Mecanismul de transmisie inovativ 

Gear-Plus face tăierea de 3 ori 
mai simplă și cu mai puțin efort.

• Piedică pentru deget sigură 
și ușor de utilizat, atât 
pentru dreptaci, cât și 
pentru stângaci. 

• Mânere ergonomice turnate, cu fâșii de cauciuc TPR moale, 
pentru maxim de confort și aderență.  

• Lame din oțel călit de înaltă calitate, șlefuite concav cu precizie, 
pentru a tăia crengile uscate prin tăieturi rapide și puternice, iar 
învelișul lor neaderent asigură durabilitate și tăieturi precise. 

• Mânerul ușor, însă extrem de rezistent, asigură un echilibru 
excelent al greutății și o manevrare ușoară.  

• Lamă de tip bypass pentru lemne verzi.

581426

SOFTØ 18 mm LOCKGEAR-PLUS

COMFORT BYPASS

Rotiță de ajustare a 
deschiderii mânerului în 
funcție de aplicație

Înveliș neaderent, cu conținut 
ridicat de oțel carbon pentru 
performanță ridicată în tăiere.

Buton de blocare care protejează 
lamele în timpul transportului și 
depozitării.

Mânere ergonomice pentru 
confort ridicat.

Foarfecă reglabilă pentru grădină Bypass
• Mânere cu deschidere variabilă. 
• Cap de tăiere înclinat și lame cu înveliș neaderent. 
• Mânere confortabile ergonomice, cu elemente moi.  
• Lamă de tip bypass pentru lemne verzi. 

BYPASSSOFT LOCKS – LØ 18 mm

AQUACRAFT FlexPLUS permite 
ajustarea mânerului în funcție de 
mărimea mâinii și reduce oboseala 
cauzată de tăierile repetitive.

Ø10mm

Ø18mm

Fl

exPLUS

581425
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Foarfecă reglabilă pentru gazon Premium
581427

• Lamă ajustabilă până la 360° pentru 
tăierea cu ușurință a firelor de iarbă 
pe lângă ziduri, garduri și de-a 
lungul marginilor gazonului.

• Arcul de protecție de pe partea 
inferioară a mânerelor protejează 
degetele în procesul de tăiere. 

• Mâner ergonomic anti-alunecare, 
prevăzut cu o serie de 
componente moi pentru o 
utilizare sigură 
și confortabilă. 

• Lame cu înveliș 
neaderent.

ADJUST SOFT LOCK

Ușor de tăiat: 
lame cu 
înveliș 
neaderent.

Mâner cu suprafață 
anti-alunecare 
pentru siguranță și 
confort în utilizare.

Blocare cu o 
singură mână.

Pentru 
utilizatori 
dreptaci și 
stângaci.

+20 CM

Foarfecă de grădinărit telescopică 
Premium, cu lamă ondulată
• Mâner telescopic din 

aluminiu, cu capete de 
prindere moi, pentru o mai 
bună accesibilitate și libertate 
de mișcare crescută.

• Tăiere ușoară și precisă, 
datorită lamelor șlefuite cu 
precizie și prevăzute cu 
înveliș neaderent. 

• Lungime lamă: 23cm.

581428

ADJUST ALUMINUM

SOFT

+20 CM

+20 C
M

Classic

Sistem telescopic 
pentru acoperirea unei 
suprafețe mai mari și 
libertate în mișcare. 

Lame ondulate rezistente. 
O lamă cu înveliș 
neaderent pentru tăiere 
netedă și o lamă cromată 
rezistentă la rugină pentru 
a asigura eficiență ridicată 
în tăiere.

Mâner ergonomic, sigur și ușor 
realizat din aluminiu. 

Mânere confortabile 
care reduc șocul 
asupra cotului și 
încheieturii mâinii.

Mâner ergonomic, 
sigur și ușor, realizat 
din aluminiu. 
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180-330 cm

Suport inclus

Foarfecă de tăiat crengi telescopică cu fierăstrău
• Foarfeca poate fi agățată de crengi 

pentru utilizare comodă. 
• Nu este nevoie de scară, se poate 

lucra în siguranță și confortabil de la 
sol.

• Operațiune de tăiere ușoară, datorită 
sistemului care amplifică forța de 
tăiere. 

• Mâner telescopic din aluminiu, care 
poate fi reglat până la maxim 300cm. 

• Echipat cu fierăstrău pentru tăiat 
crengi dure.

• Greutate: 1310g. 

581429

+150 CMALUMINUM BYPASSØ 25mm
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581434
Furtun premium Satinet ½ 12.5mm x 50m

581435
Furtun premium Satinet ¾  19mm x 50m

581436
Furtun Spike  ½ 12.5mm x 50m

581437
Furtun Spike  ¾  19mm x 50m

• Structură: 3 straturi cu țesut ranforsat
• Material: formulă specială satinată
• Rezistent la presiune și alge
• Lungime: 50m
• Presiune: 26 bar

• Structură: 3 straturi cu țesut ranforsat
• Material: formulă specială satinată
• Rezistent la presiune și alge
• Lungime: 50m
• Presiune: 22 bar

• Structură: 3 straturi cu țesut ranforsat
• Material: stratul interior realizat din 

PVC reciclat
• Rezistent la presiune și alge
• Lungime: 50m
• Presiune: 28 bar

• Structură: 3 straturi cu țesut ranforsat
• Material: stratul interior realizat din 

PVC reciclat
• Rezistent la presiune și alge
• Lungime: 50m
• Presiune: 24 bar
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Mănuşi grădinărit Pintail
• Material: nailon acoperit cu spumă de latex.
• Caracteristici: manșetă elastică, model 

 economic, întrebuințare universală.

Mănuşi grădinărit Flores
• Material: textil cu amestec de poliester.
• Lungime: 27 cm.
• Caracteristici: model economic; întrebuințare 

 universală.
• Cod: 800096

Cizme PVC apă-noroi Cizme PVC apă-noroi verzi

• Material: PVC.
• Culoare: albastru.
• Disponibil și în varianta îmblănită pentru 

 sezonul rece.
• Asigură protecție la apă, noroi, uleiuri, 

 acizi și baze slabe, produse petroliere.
• Înălțime 35 cm.
• Mărimi de la 36-46

• Material: PVC. 
• Talpă: antiderapantă din PVC. 
• Căptuşeală: textil. 
• Culoare: verde. 
• Caracteristici: model economic; asigură 

 protecţie la apă şi noroi.
• Mărimi: 38-46

Mătură telescopică cu
mâner de aluminiu

• Cod: 581159

Plantator bulbi

• Cod: 581160

Cod Denumire
830610 Mănuși grădinărit Pintail m.7
830611 Mănuși grădinărit Pintail m.8
830612 Mănuși grădinărit Pintail m.9

Cod Mărime
800213 36/37
800220 38/39
800214 40
800215 41
800216 42
800217 43
800218 44
800219 45/46

Cod Mărime
800223 38
800225 39/40
800227 41/42
800229 43/44
800231 45/46

Plantator bulbi Lubrifiant multifuncţional WD-40

• Curăţă, protejează, lubrifiază, desface 
ansamblurile ruginite, oprește scârţâitul, 
înlătură umezeala, deblochează 
mecanismele înţepenite. 

• Utilizare pentru unelte și 
 mobilier de gradină, auto, 
 birou, sport etc.

* WD-40 Smart Straw

Cod Ambalaj
780000 100ml
780001 200ml
780002 400ml
780003*  450ml


