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Výrobky prověřené generacemi ...

-20%z eshopových cen
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Vozíky / Nádoby / Kompostéry
Vše pro dům a zahradu

- Vyrobeno z kvalitního plastu polypropylenu.
- Praktický plastový vozík pro práce na  
  zahradu.
- Dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou 
  manipulaci.

Plastové vozíky Load&Go I. - 
55 l - Zelený, černý

- Snadná údržba – vozík stačí opláchnout. 
- Vhodné např. pro přepravu listí, zeminy  
  nebo při sklizni zeleniny a ovoce.
- Dodáváno ve dvou barevných provedeních.

Plastové vozíky Load&Go II. - 
85 l - Černý, zelený

Typ: 8105 Typ: 8106

- Vyrobeno z kvalitního plastu polypropylenu.
- Praktický plastový vozík pro práce  
  na zahradu.
- Dvě pojezdová kola a madlo pro snadnou  
  manipulaci.

Plastové vozíky Load&Go III. - 
95 l - Zelený, černý

- Univerzální kulatá nádoba pro skladování,  
  přepravu nebo výrobu.
- Hladké vnitřní i venkovní stěny pro snadné  
  čištění. 
- Dlouhá životnost výrobku, UV stabilita,  
  pevné silnostěnné provedení.           

Kulaté nádoby 30, 45, 70 l    
- zelená, černá, bílá

Typ: 8107 Typ: 8097 - 8099

- Vyrobeno z pozinkovaného plechu  
  o tloušťce 1,2 mm.
- Kompostér je snadno rozebíratelný. 
- Skládá se s pomocí předem vytvořených  
  zámků.
- Sestavování bez potřeby spojovacího  
  materiálu.

Skládací kompostér 
kovový 1,5 m3

- Vyroben ze 100% recyklovaného Polyetyle- 
  nu s vysokou hustotou (HDPE).
- Vyrobeno metodou vstřikolisování.
- Sestavení bez nářadí a spojovacího  
  materiálu.
- Horní víko je vybaveno ventilem 
  pro regulaci odvětrávání.

Plastový kompostér 720 lt.

- Vyrobeno ze 100% recyklovaného polyetyle 
  nu (HDPE).
- Pro co nejlepší kontakt se zeminou je kom- 
  postér bez dna.  
- Vybaven víkem.
- Regulace vzduchu umožněna díky otvorům  
  po celé konstrukci kompostéru.

Plastový kompostér 350 l.

Typ: 8035 Typ: 4288 Typ: 3580

- Plastový kompostér Thermo Star o objemu  
  600 l.
- Vyrobeno ze 100 % recyklovaného  
  polypropylenu.
- Výborná tepelná izolace, odolnost proti  
  povětrnostním vlivům.
- Odolnost proti UV záření.

Kompostér 
Thermo Star 600 l
Typ: 3932

www.mevatec.cz

Slevy - 20%

Platnost nabídky do 30.4.2023
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- Kulatý zásobník pro sběr dešťové vody  
  o objemu 310 l.
- Vyrobeno z 100% recyklovaného plastu  
  Polypropylenu (PP).
- Jednoduché řešení pro zachytávání dešťové  
  vody z okapového svodu.
- Vysoká stabilita díky konstrukci.

Kulatý zásobník na dešťovou 
vodu 310 l bez podstavce

- Vyrobeno z 100% recyklovaného plastu  
  Polypropylenu (PP).
- Jednoduché řešení pro zachytávání dešťové  
  vody z okapového svodu.
- Vysoká stabilita díky konstrukci dna a  
  podstavce.
- Včetně dětské pojistky.

Zásobník na dešťovou vodu 
LANZAROTE 300 l bez pods.

- Vyrobeno z Polyetylenu s vysokou 
  hustotou (HDPE).
- Vybaveno hrdlem s uzávěrem na závit.
- Vybaveno držadly pro snazší manipulaci.
- Čtvercový tvar poskytuje úsporný způsob  
  skladování.
- Vhodné především na kapalné látky. 

Plastová lahev širokohrdlá 
15 l.

- Vyrobeno z Polyetylenu s vysokou hustotou  
  (HDPE).
- Široké hrdlo s uzávěrem na závit umožňuje  
  snadný přístup do nádoby.
- Konve jsou vybaveny držadly pro ulehčení  
  manipulace s konví.
- Vhodné pro styk s potravinami.

Plastová konev širokohrdlá 
20 l.

Typ: 7691 Typ: 8072

Typ: 4740 Typ: 4743

- Tělo sudu a víko jsou vyrobeny z Polyetylenu  
  s vysokou hustotou (HDPE).
- Svěrací kruh s pákou je vyroben z pozinko- 
  vané oceli.
- Víko je odnímáno za pomocí pákového  
  mechanismu.
- Odolné těsnění.

Plastový sud 60 l. 
s odnimacím víkem

- Tělo sudu a víko jsou vyrobeny z Polyetylenu  
  s vysokou hustotou (HDPE).
- Svěrací kruh s pákou je vyroben z pozinko- 
  vané oceli.
- Víko je odnímáno za pomocí pákového  
  mechanismu.
- Sudy je možné stohovat.

Plastový sud 120 l.  
s odnimacím víkem 120 l.

- Elegantní přenosný sadbovač pro rostliny  
  s plastovými nohami a víkem.
- Víko je opatřeno otvory pro přísun vzduchu  
  a chrání sazenice před škůdci.
- Nádoba je opatřena otvory pro nasazení  
  nohou.

Sadbovače 83 l 
- šedý, zelený, černý

Typ: 5014 Typ: 5001

Typ: 8121

www.mevatec.cz

Sudy / Sadbovače / Zásobníky  
Vše pro dům a zahradu

- Snadno složitelný sud pro sběr dešťové  
  vody.
- Vybaveno kohoutkem s možností připojení  
  zahradní hadice.
- Horní část se uzavírá pomocí zipu uzavíra- 
  telného z obou stran.

Složitelný sud pro sběr 
dešťové vody – 200 l

- Snadno složitelný sud pro sběr dešťové  
  vody. 
- V horní části je otvor pro plnění se síťkou  
  chránící před vniknutím nečistot.
- Vybaveno otvorem proti přeplnění nádoby.
- Vybaveno filtry proti zanášení nečistotami.

Složitelný sud pro sběr 
dešťové vody – 500 l

Typ: 8220 Typ: 8221

Slevy - 20%

Platnost nabídky do 30.4.2023

https://www.mevatec.cz/plastovy-sud-60-l-s-odnimacim-vikem-P/
https://www.mevatec.cz/plastovy-sud-120-l-s-odnimacim-vikem-120-l-P/
https://www.mevatec.cz/plastova-konev-sirokohrdla-20-l-P/
https://www.mevatec.cz/plastova-lahev-sirokohrdla-15-l-P/
https://www.mevatec.cz/search/?search-text=8121&search%5Bsend%5D=
https://www.mevatec.cz/slozitelny-sud-pro-sber-destove-vody-200-l-P/
https://www.mevatec.cz/slozitelny-sud-pro-sber-destove-vody-500-l-P/
https://www.mevatec.cz/kulaty-zasobnik-na-destovou-vodu-310-l-bez-podstavce-P/
https://www.mevatec.cz/zasobnik-na-destovou-vodu-lanzarote-300-l-bez-podstavce-P/


- Vyrobeno z recyklovaného Polyetylenu.
- Ideální prostředek pro transport  
  a skladování.
- Dodáváno v barevném provedení, které je  
  aktuálně skladem.
- Snadno stohovatelné

Plastová přepravka

- Vyrobeno z recyklovaného Polyetylenu.
- Ideální prostředek pro transport 
  a skladování.
- Snadno stohovatelné
- Vybaveno madly pro snadnou ruční mani- 
  pulaci.
- Standardní rozměr 600 x 400 mm.

Plastová přepravka

- Vyrobeno z polyetylenu s vysokou husto- 
  tou (HDPE).
- Plastový box s plnými stěnami.
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV  
  záření.
- Hladké vnitřní plochy pro snadné čištění.
- Materiál je vhodný na styk s potravinami.

Plastová přepravka plné 
stěny

- Vyrobeno z polypropylenu (PP) a 
  termoplastického elastomeru (TPE).
- Skládací přepravka s velice robustní 
  konstrukcí.
- Přepravku je možné složit pro ušetření  
  místa.
- Snadné skládání přepravky.

Skládací přepravka hnědo/
béžová 45 l. 

Typ: 6762 Typ: 6765 Typ: 7782 Typ: 7783

www.mevatec.cz

Přepravky / Boxy / Regály 
Vše pro dům a zahradu

- Ocelový stavebnicový policový regál - základní pole.
- Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.
- Stavebnicové policové šroubované regály se skládají ze stojin a polic.
- Regály jsou dodávány v rozloženém stavu včetně výztužných úhelníků, patek a spojovacího materiálu.
- Nosnost police platí při rovnoměrném zatížení.

Policové regály

Typ: 6189, 6191, 6193, 6195, 6197, 6199, 6201, 6203

Typ 6189 6191 6193 6195 6197 6199 6201 6203

Hloubka 305 305 457 457 610 610 762 762

Počet polic 4 6 4 6 4 6 4 6

Nosnost na polici 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg

- Vyrobeno z plastu polypropylenu (PP).
- Praktický úložný box pro každodenní  
  použití.
- Atraktivní vzhled a praktické použití.
- Modulární sestavování boxů různých  
  velikostí šetří místo. 

Úložné plastové boxy
Klipbox

- Vyrobeno z kvalitního pružného plastu  
  Polypropylenu (PP).
- Možnost snadného uzavření víka nasazením  
  na nádobu a pootočením.
- Uzavřením víka se snižuje možnost 
  případného šíření zápachu.
- Snadná manipulace díky madlům.

Plastový koš černý s víkem 
- 24 l

Typ: 8122 - 8135 Typ: 8145

Slevy - 20%

Platnost nabídky do 30.4.2023
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https://www.mevatec.cz/skladovani/regaly/policove-regaly/sroubove-regaly/?page=1&o_b=recomended&navigation_products_view=box&p_d=699&p_u=9990&p_a=0&parametric%5B6271053b3c40e%5D%5Bmin%5D=750&parametric%5B6271053b3c40e%5D%5Bmax%5D=1600&parametric%5B6271053b3c4


Propan-butanové topidla 
Vše pro dům a zahradu

Zahradní topidlo ETNA DELUXE je určeno 
pro zvýšení tepelné pohody za chladného 
počasí ve venkovním prostředí nebo 
v dostatečně větraných prostorech  
(pergoly, terasy).
Náklápěcí reflektor umožňuje usměrnit 
vyzářené teplo do zvoleného prostoru.

Topidlo zahradní 
ETNA DELUXE

- Moderní Hexagonální tvar topidla se bude 
  vyjímat pod každou pergolou či v zimní 
  zahradě.
- Topidlo Vás ohromí efektem otevřeného  
  plamene, který nejenom hřeje ale umocní  
  i romantiku chladných večerů při posezení 
  s rodinou či přáteli.

Zahradní topidlo 
HEXAGON

- Venkovní propan-butanové topidlo.
- Vybaveno kolečky pro snadné přemísťo- 
  vání.
- Topidla jsou vybavena POJISTNÝM 
  VENTILEM, který při pádu uzavře přívod  
  plynu!

Zahradní plynové topidlo 
ETNA

- Teplogenerátor v černém lakovaném 
  provedení.
- Piezozapalování, termopojitka, pojistka 
  proti přehřátí topidla, plynulá regulace. 

Teplogenerátor 9-30kW

Typ: UTZ19001

Typ: UTZ21001

Typ: UTP17002

Typ: UTZ02001

- Venkovní propan-butanové topidlo vybave- 
  no kolečky pro snadné přemísťování.
- Topidla jsou vybavena POJISTNÝM 
  VENTILEM, který při pádu uzavře přívod 
  plynu!

Zahradní plynové topidlo 
ETNA nerez

- Teplogenerátor v černém lakovaném 
  provedení.
- Piezozapalování, termopojitka, pojistka 
  proti přehřátí topidla, plynulá regulace. 

Teplogenerátor 
5 - 10 kW

- Venkovní propan-butanové topidlo.
- Vybaveno kolečky pro snadné přemísťo- 
  vání.
- Topidla jsou vybavena POJISTNÝM 
  VENTILEM, který při pádu uzavře přívod  
  plynu!

Zahradní plynové topidlo 
ETNA černá

- Plynová kamna Relax plus jsou kombinova
  ná s elektrickým napájením.  
- Zdrojem je běžná 10 kg PB láhev nebo  
  elektrická síť 230 V, která zefektivní  
  vytápění místností i díky vestavěnému  
  ventilátoru.     

Plynová kamna 
RELAX PLUS

Typ: UTZ02002

Typ: UTP17001 Typ: UTB15001

Typ: UTZ02001-C

- Stolní topidlo poskytuje dostatek tepla u  
  Vašeho stolu při chladných večerech.
- Příslušenství pro připojení 10kg PB lahvi je  
  součástí výrobku. 

Topidlo zahradní 
ETNA MINI

- Široké využití od spojování měděných  
  trubek po gastronomii.
- Snadná manipulace, rychlý start díky  
  piezzo zapalování.
- Orientační teplota plamene 1400-1600  
  stupňů.
- Používá jednorázové kartuše s ventilem.

UNI hořák

Typ: UTZ02005

Typ: UKP01006 + kartuše zdarma

- Propan-butanové stolní topidlo Pyramida  
  mini je určeno pro zvýšení tepelné pohody  
  za chladného počasí ve venkovním  
  prostředí nebo v dostatečně větraných  
 prostorech.
- Příslušenství pro připojení 10kg PB lahve je  
  součástí výrobku. 

Plynové stolní topidlo 
PYRAMIDA MINI
Typ: UTZ16001

www.mevatec.cz

+ kartuše
ZDARMA

Slevy - 20%

Platnost nabídky do 30.4.2023

+1 ZDARMA
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