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GARDEN HOSE FITTINGS / ARMATURA OGRODOWA

material/materiał: PP+ABS+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection between hose 
and spraying equipment, suitable 
for 13 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego 
wężą ogrodowego 13 mm 
z przyłączem kranowym, nyplem 
lub trójnikiem.

Used for hose lenghten, two side 
connection, suitable for 13 mm hose.

Służy do podłączenia dwóch odcin-
ków węża ogrodowego standard 
13 mm, (jego przedłużenia lub napra-
wy bez konieczności używania opasek 
zaciskowych). 

Used for two water supplies. Easy 
used for stopping water by shifting 
switch.

Rozdziela strumień na 
2 węże ogrodowego                                                                        
zakończone szybkozłączkami, 
wyposażony w wygodną funkcję 
odcięcia strumienia wody.

Used to screw on 1/2” (13 mm)
and 3/4” (19 mm) tops.

Służy do nakręcenia na kran o srednicy 1/2                                                               
lub 3/4 i podłączenia szybkozłączki. 

Fits all 1/2“ faucets with or without 
thread. 304 Stainless steel sealing 
clamp for fastening.

Służy do podłącznia 
standardowego typu                                                                     
1/2” węża ogrodowego do kranu 
o okrągłej lub owalnej średnicy. 
Złącze jest mocowane do kranu 
poprzez dokręcenie zacisku ze stali 
nierdzewnej.

1/2“ HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 1/2“

1/2“  HOSE MENDER
REPARATOR 1/2“

1/2“ & /4“ DUAL USE TAP ADAPTOR
UNIWERSALNE PRZYŁĄCZE KRANOWE 1/2“-/4“

1/2“ UNIVERSAL TAP CONNECTOR
UNIWERSALNE PRZYŁĄCZE KRANOWE 

Z ZACISKIEM – 1/2“

13 mm   1/2”

13 mm   1/2”21 mm  G1/2”
28,5 mm  G3/4”

21 mm  G1/2”

➋a

➌b

➊b

➊c

➎

            06812                                                                                                06815

1/2“ & /4“ TWO WAY CONTROL HOSE 
CONNECTOR WITH ADAPTOR
ROZDZIELACZ PODWÓJNY Z 

ADAPTOREM – 1/2“-/4“

*TPE –  thermoplastic elastomers (thermoplastic rubber) is a blend of thermoplastic materials with a soft rubber and often addition of modifiers and fillers. The use of this 
material in the grip improves comfort of use and grip quality.

TPE –  elastomery termoplastyczne (kauczuki termoplastyczne) jest mieszanką materiałów termoplastycznych z miękkim kauczukiem oraz często dodatkiem modyfikato-
rów i wypełniaczy. Zastosowanie tego materiały w miejscach chwytu poprawia przyczepność oraz komfort użycia.

PREMIUM

                                 06813                                                                                                   07392

                                 07393                                                                                            07394

                                 06814                                                                                      06816

21 mm  G1/2”
28,5 mm  G3/4”

material/materiał: PP+ABS+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

13 mm   1/2”

1/2“ WATERSTOP HOSE 
CONNECTOR

SZYBKOZŁĄCZKA 1/2“ 
Z FUNKCJĄ STOP

Used for connection in hose end. Insert 
spraying equipment for water flowing 
while pull it for stopping water. 
Suitable for 13 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego 
wężą ogrodowego 13 mm z przyłą-
czem kranowym, nyplem lub trójni-
kiem. Wyposażona w automatyczny 
zawór odcinający przepływ wody 
po rozłączeniu.

➋b

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection in hose end. Insert spray-
ing equipment for water flowing while pull it 
for stopping water. Suitable for 19 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego wężą 
ogrodowego 19 mm z przyłączem kranowym, 
nyplem lub trójnikiem. Wyposażona w auto-
matyczny zawór odcinający przepływ wody po 
rozłączeniu.

19 mm   3/4”

3/4“ WATERSTOP HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 3/4“ Z FUNKCJĄ STOP

➋bmaterial/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection between 
hose and spraying equipment, 
suitablefor 19 mm hose.

Służy do podłączenia standar-
dowego wężą ogrodowego 
3/4 o średnicy 19 mm z przyłą-
czem  kranowym, nyplem lub              
trójnikiem.

19 mm   3/4”

3/4“ HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 3/4“

➋a
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GARDEN HOSE FITTINGS / ARMATURA OGRODOWA

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Two-hour timer, allow to set up 
watering time up to 2 hours.

Umożliwia ustawienie czasu nawad-
niania od 0 do 2 godzin.

Used for hose lentghen, two-side con-
nection, suitable for 1/2” (13 mm) hose.

Służy do podłączenia dwóch odcinków 
węża ogrodowego standard 1/2” 
(13 mm).

Connect two hose’s ends equipes wih 
connectors. 

Łączy dwa końce węża zakończonego 
szybkozłączkami.

Used for two-side connection, suitable 
for 19 mm hose. 

 Służy do podłączenia dwóch odcin-
ków węża ogrodowego o średnicy 
3/4” (19 mm).

Used for connection between hose 
and spraying equipment, suitable 
for 13 mm hose. 

Służy do podłączenia standardowego 
wężą ogrodowego 13 mm 
z przyłączem kranowym, nyplem 
lub trójnikiem.

The water can be divided into multiple ways by connecting to hose 
connector.

Rozdziela strumień wody węża ogrodowego zakończonego szybko- 
złączkami.

WATERING CONTROLLER
STEROWNIK NAWADNIANIA

1/2“ HOSE MENDER
REPARATOR 1/2“

1/2“ & 3/4“ HOSE MENDER
REPARATOR 1/2“ – 3/4“

1/2“ TWO WAY HOSE COUPLING 
NYPEL 1/2“

3/4“ HOSE MENDER
REPARATOR 3/4“

1/2“ HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 1/2“

19 mm   3/4”

19 mm   3/4”

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

➊a

➎

➎

➌a

➍

➎

➋a

06789 06809

06818

 1/2“ THREE WAY HOSE COUPLING
TRÓJNIK 1/2“

06810

06859

06811

06805

STANDARD

19 mm   3/4”

Used for connection between 
1/2” (13 mm) and 3/4” (19 mm hose).

Służy do podłączenia dwóch odcinków 
węża ogrodowego o średnicy 
1/2” (13 mm) i 3/4” (19 mm).
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STANDARD GARDEN HOSE FITTINGS / ARMATURA OGRODOWA

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection in hose end. Insert 
spraying equipment for water flowing 
while pull it for stopping water. 
Suitable for 13 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego 
wężą ogrodowego 13 mm z przyłą-
czem kranowym, nyplem lub trójni-
kiem. Wyposażona w automatyczny 
zawór odcinający przepływ wody 
po rozłączeniu.

Used for connection between hose 
and spraying equipment, suitable 
for 19 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego 
wężą ogrodowego 3/4 o średnicy 
19 mm z przyłączem kranowym, 
nyplem lub trójnikiem.1/2“ WATERSTOP HOSE 

CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 1/2“ 

Z FUNKCJĄ STOP

3/4“ HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 3/4“

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

19 mm   3/4”

➋b ➋a

06806 06807

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

Used for connection in hose end. Insert spraying equipment for water 
flowing while pull it for stopping water. Suitable for 19 mm hose.

Służy do podłączenia standardowego wężą ogrodowego 19 mm 
z przyłączem kranowym, nyplem lub trójnikiem. Wyposażona 
w automatyczny zawór odcinający przepływ wody po rozłączeniu.

19 mm   3/4”

➋b

3/4“ WATERSTOP HOSE CONNECTOR
SZYBKOZŁĄCZKA 3/4“ Z FUNKCJĄ STOP

a  WATERING CONTROLLER 
STEROWNIK NAWADNIANIA

b  DUAL USE TAP ADAPTOR 
PRZYŁĄCZE KRANOWE

c  1/2” UNIVERSAL TAP ADAPTOR 
PRZYŁĄCZE KRANOWE

a  THREE WAY HOSE COUPLING 
TRÓJNIK 

b  TWO WAY CONTROL HOSE CONNECTOR 
WITH ADAPTOR 
ROZDZIELACZ PODWÓJNY Z ADAPTOREM 

a  HOSE CONNECTOR 
SZYBKOZŁĄCZKA

b  WATERSTOP HOSE CONNECTOR 
SZYBKOZŁĄCZKA Z FUNKCJĄ STOP

TWO WAY HOSE COUPLING / NYPEL
 HOSE MENDER / REPARATOR

                                                                                                                                  06808
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PREMIUM SPRAY GUNS & SPRINKLERS / PISTOLETY NAWADNIAJĄCE I ZRASZACZE

material/materiał: PP+ABS+aluminium

packaging/opakowanie: tie card/tekturka

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: box/pudełko

3600 rotating sprinkler for garden with aluminium spike. 
Range of spray 11 m.

Zraszacz obrotowy 360 stopni  osadzony na aluminiowej 
szpilce, nadający się nawet do kamienistego gruntu. 
Zasięg zraszania 11 m.

Used for pulse & rotary irrigation.

Nawadnianie impulsowe/obrotowe, zalecany do podlewania 
małych powierzchni ogrodów, rabat i skalniaków.

Spray nozzle for garden watering. Smooth water stream 
control from fine mist to strong waterflow. 
A 1/2” hose connector included.

Służy do wygodnego nawadniania, podlewania, mycia. 
Posiada regulowany wypływ strumienia wody 
od punktowego po stożkowy rozpylający. 
W komplecie z szybkozłączką 1/2”.

06822

06821

06798

 STATIC SPRINKLER
ZRASZACZ OGRODOWY STATYCZNY

2F, ADJUSTABLE FLOW NOZZLE – 1/2” 
2F DYSZA NAWADNIAJĄCA 

Z REGULACJĄ STRUMIENIA – 1/2“

3600

ON
OFF

ON
OFF

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister 

3 – ARM SRINKLER 
ZRASZACZ TRÓJRAMIENNY
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material/materiał: PP+ABS+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister 

material/materiał: PP+ABS+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister 

High impact-resistant plastic body construction coated 
with soft TPR rubber for comfort use. Smooth water stream 
control from fine mist to strong waterflow. A 1/2” hose 
connector included.

Służy do wygodnego nawadniania, podlewania, mycia. Posia-
da regulowany wypływ strumienia wody od punktowego 
po stożkowy rozpylający. Wyposażona w miękki uchwyt 
pozwalający na łatwe i wygodne sterowanie. W komplecie 
z szybkozłączką 1/2”.

Plastic body  coated with soft TPR rubber for comfort use. 
Smooth water stream control from fine mist to strong 
waterflow. A 1/2” hose connector included.

Służy do wygodnego nawadniania, podlewania, mycia. Posia-
da regulowany wypływ strumienia wody od punktowego 
po stożkowy rozpylający. Wyposażona w miękki uchwyt 
pozwalający na łatwe i wygodne sterowanie. W komplecie 
z szybkozłączką 1/2”. Funkcje zraszania: płaskie, centryczne, 
mgiełka, punktowe, rozproszone, prysznic, kątowe.

06817

06796

2F, ADJUSTABLE FLOW NOZZLE – 1/2” 
2F DYSZA NAWADNIAJĄCA 

Z REGULACJĄ STRUMIENIA – 1/2“

7F, SPRAY GUN 
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2”
PISTOLET NAWADNIAJĄCY 7F, 

Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2“ 

PREMIUM SPRAY GUNS & SPRINKLERS / PISTOLETY NAWADNIAJĄCE I ZRASZACZE

*TPE –  thermoplastic elastomers (thermoplastic rubber) is a blend of thermoplastic materials with a soft rubber and often addition of modifiers and fillers. The use of this 
material in the grip improves comfort of use and grip quality.

TPE –  elastomery termoplastyczne (kauczuki termoplastyczne) jest mieszanką materiałów termoplastycznych z miękkim kauczukiem oraz często dodatkiem modyfikato-
rów i wypełniaczy. Zastosowanie tego materiały w miejscach chwytu poprawia przyczepność oraz komfort użycia.

ON
OFF

ON
OFF

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”



9for our full offer please visit us at www.bisk.eu
pełna oferta na stronie www.bisk.eu

material/materiał: ABS+POM+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: ABS+POM+TPE*

packaging/opakowanie: blister card/blister

ABS plastic body construction coated with soft TPR rubber 
for comfort use. Two pattern spray jet. Watering Lock make 
spraying stays in a working status simply. A 1/2” hose 
connector included.

Regulacja strumienia z funkcją OFF.  Funkcje od mgiełki do 
mocnego strumienia. W komplecie z szybkozłączką 1/2”. 
Wyposażony w miękki uchwyt pozwalający na łatwe 
i wygodne użytkowanie.

ABS plastic body construction coated with soft TPR rubber 
for comfort use. Seven watering patterns. Smooth adjustable 
switch with automatic watering lock. A 1/2” hose connector 
included. Spray functions: flat, center, mist, full, cone, shower, 
angle.

Regulacja strumienia z funkcją OFF. 7-funkcyjna. W komplecie 
z szybkozłączką 1/2”. Funkcje zraszania: płaskie, centryczne, 
mgiełka, punktowe, rozproszone, prysznic, kątowe. 
Wyposażony w miękki uchwyt pozwalający na łatwe 
i wygodne użytkowanie.

06792

06793

2F, SPRAY GUN 
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2” 
PISTOLET NAWADNIAJĄCY 2F, 

Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2“

7F, SPRAY GUN 
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2” 
PISTOLET NAWADNIAJĄCY 7F, 

Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2“

SPRAY GUNS & SPRINKLERS / PISTOLETY NAWADNIAJĄCE I ZRASZACZE

*TPE –  thermoplastic elastomers (thermoplastic rubber) is a blend of thermoplastic materials with a soft rubber and often addition of modifiers and fillers. The use of this 
material in the grip improves comfort of use and grip quality.

TPE –  elastomery termoplastyczne (kauczuki termoplastyczne) jest mieszanką materiałów termoplastycznych z miękkim kauczukiem oraz często dodatkiem modyfikato-
rów i wypełniaczy. Zastosowanie tego materiały w miejscach chwytu poprawia przyczepność oraz komfort użycia.

ON
OFF

ON
OFF

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”

PREMIUM
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STANDARD SPRAY GUNS & SPRINKLERS / PISTOLETY NAWADNIAJĄCE I ZRASZACZE

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: tie card/tekturka

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

material/materiał: PP+ABS+aluminium

packaging/opakowanie: tie card/tekturka

3600 rotating sprinkler for garden with plastic spike. 
Range of spray 11 m.

Zraszacz obrotowy 3600 osadzony na plastikowej szpilce 
pozwalającej na stabilne zamocowanie. 
Zasięg zraszania 11 m.

High impact-resistant ABS plastic body construction. Smooth 
adjustable two pattern spray types – from fine mist to strong 
waterflow. A 1/2” hose connector included.

Regulowany strumień wody z funkcją stopu. Płynna regulacja 
od mgiełki do strumienia punktowego. W komplecie 
z szybkozłączką 1/2”.

Long aluminium watering wand with 7 functions perfectly 
works with high plants and places with difficult access. 
Spray functions: flat, center, mist, full, cone, shower, angle.

Służy do nawadniania kwiatów i krzewów, miejsc trudno 
dostępnych. Posiada uchwyt ułatwiający z włącznikiem 
i wyłącznikiem oraz przełącznik sterujący przepływem wody. 
Funkcje zraszania: płaskie, centryczne, mgiełka, punktowe, 
rozproszone, prysznic, kątowe.

06788

06799

06794

3 – ARM SRINKLER 
ZRASZACZ TRÓJRAMIENNY

2F, SPRAY GUN 
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2”
PISTOLET NAWADNIAJĄCY 2F, 

Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2“

7F WAND 
LANCA ZRASZAJĄCA 7F

3600

ON
OFF

ON
OFF

19 mm   3/4”
13 mm   1/2”
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STANDARD SPRAY GUNS & SPRINKLERS / PISTOLETY NAWADNIAJĄCE I ZRASZACZE

material/materiał: ABS+POM

packaging/opakowanie: blister card/blister

High impact-resistant ABS body construction. Smooth and 
adjustable two pattern spray types – from fine mist to strong 
waterflow. A 1/2” connector included.

Regulowany strumień wody z funkcją stop. Płynna regulacja 
od mgiełki do strumienia punktowego. W komplecie 
złączka 1/2”.

2F, SPRAY GUN 
WITH HOSE CONNECTOR – 1/2” 
PISTOLET NAWADNIAJĄCY 2F, 

Z SZYBKOZŁĄCZKĄ – 1/2“

06790

ON
OFF

material/materiał: ABS+POM

packaging/opakowanie: blister card/blister

ABS plastic body constructionfor. Eight watering patterns. 
Watering lock make spraying easy and convenient. A set of 
1/2” connectors and tap adapter included. Spray functions: 
flat, center, mist, full, cone, shower, fan, angle.

Regulacja strumienia z funkcją stop. W komplecie z szybko-
złączkami 1/2” wraz z przyłączem kranowym. Funkcje 
zraszania: płaskie, centryczne, mgiełka, punktowe, rozproszo-
ne, prysznic, płaskie kątowe, kątowe.

06791

8F, SPRAY GUN WITH A SET 
OF QUICK CONNECT PIECES – 1/2” 

PISTOLET NAWADNIAJĄCY 8F, 
Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY – 1/2“

ON
OFF

material/materiał: ABS+POM

packaging/opakowanie: blister card/blister

High impact-resistant ABS plastic body construction. Eight 
watering patterns. Smooth adjustable switch with automatic 
watering lock. Spray functions: flat, center, mist, full, cone, 
shower, fan, angle.

Regulacja strumienia z funkcją stop. W komplecie z szybko-
złączkami 1/2” wraz z przyłączem kranowym. Funkcje 
zraszania: płaskie, centryczne, mgiełka, punktowe, 
rozproszone, prysznic, płaskie kątowe, kątowe.

06797

8F, SPRAY GUN WITH A SET 
OF QUICK CONNECT PIECES – 1/2” 

PISTOLET NAWADNIAJĄCY 8F, 
Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY – 1/2“

ON
OFF
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STANDARD SPRAY GUNS & SPRINKLERS / PISTOLETY NAWADNIAJĄCE I ZRASZACZE

07565 07562

07563

Watering sprinkler on plastic spike with 
4 functions. 

Zraszacz ogrodowy osadzony na plastikowej 
szpilce. Posiada 4 funkcji podlewania.

18 holes oscillating sprinkler. Adjustable 
width spray range. Adjustable length spray 
range. Flow regulation. Central tube made 
of plastic. 
Size: 44.5 x 16 x 10 cm 

Zraszacz oscylacyjny.  18 otworów 
zraszających. Regulacja szerokości 
zraszania. Regulacja przepływu wody. 
Regulacja zasięgu za pomocą suwaków. 
Plastikowa tuba zraszająca. 
Rozmiar: 44.5 x 16 x 10 cm

360° watering sprinkler.
1 watering function
Material: ABS
Size : 14.9 x 13.4 x 14.9 cm 

Zraszacz ogrodowy 360°. 
Posiada 1 funkcję podlewania. 
Rozmiar : 14.9 x 13.4 x 14.9 cm

material/materiał: ABS

packing/opakowanie: tie card/tekturka

material/materiał: ABS+PP+POM

packing/opakowanie: color sleeve

material/materiał: ABS

packing/opakowanie: tie card/tekturka

07564

Watering sprinkler with 8 functions. 
Size : 18.5 x 18.5 x 6 cm

Zraszacz ogrodowy. 
Posiada 8 funkcji podlewania. 
Rozmiar : 18.5 x 18.5 x 6 cm

material/materiał: ABS+PP

packing/opakowanie: tie card/tekturka

4F, SPRINKLER 
ZRASZACZ OGRODOWY 
CZTEROFUNKCYJNY 4F

18 HOLES OSCILLATING 
SPRINKLER 

ZRASZACZ OGRODOWY 
WAHADŁOWY, 18 DYSZ

8F, SPRINKLER 
ZRASZACZ OGRODOWY 
OŚMIOFUNKCYJNY 8F

1F, CIRCLE SPRINKLER 
ZRASZACZ OGRODOWY 

JEDNOPUNKTOWY 1F

material/materiał: PP+ABS

packaging/opakowanie: blister card/blister

High impact-resistant ABS plastic body construction. 
Smooth and adjustable two pattern spray types 
– from fine mist to strong waterflow. 
A set of connectors and tap adapter included.

Regulowany strumień wody z funkcją stop. 
Płynna regulacja od mgiełki do strumienia 
punktowego. W komplecie dwie szybkozłączki 1/2” 
oraz przyłącze kranowe.

2F, SPRAY GUN WITH A SET 
OF QUICK CONNECT PIECES – 1/2” 

PISTOLET NAWADNIAJĄCY 2F, 
Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY

06795

ON
OFF

ON
OFF
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2F, WATERING SYSTEM WITH MOBILE CART – 50M – 1/2”
ZESTAW NAWADNIAJĄCY 2F, Z WÓZKIEM – 50M – 1/2“

HOSE REEL 
WITH ALUMINIUM PROFILES – MAX. 30M

BĘDEN NA WĄŻ OGRODOWY 
Z ALUMINIOWYMI PROFILAMI – MAX. 30M

2F, WATERING SYSTEM WITH MOBILE CART – 30M – 1/2”
ZESTAW NAWADNIAJĄCY 2F, Z WÓZKIEM – 30M – 1/2“

HOSE REEL MOBILE CART WITH PLASTIC WHEELS 
AND ALUMINIUM PROFILES – MAX. 50M
WÓZEK NA WĄŻ OGRODOWY Z KÓŁKAMI 

ORAZ ALUMINIOWYMI PROFILAMI, – MAX. 50M

06801 06802

06803

STANDARD WATERING SYSTEMS / ZESTAWY NAWADNIAJĄCE

material/materiał: PP+ABS+ALUMINIUM

packaging/opakowanie: box/karton

material/materiał: PP+ABS+ALUMINIUM

packaging/opakowanie: box/karton

material/materiał: PP+ABS+ALUMINIUM

packaging/opakowanie: box/karton

Watering system with mobile cart,l which include: mobile cart with 
wheels and aluminium profiles, 30 m Garder hose, a set of 1/2” 
connectors and tap adaptor (1/2”-3/4”), spray bun with 2 function 
– from fine mist to strong waterflow.

Zestaw nawadniający z wózkiem. Zestaw zawiera: wózek na wąż 
ogrodowy, wąż o długości 30 m wzmocniony nicią polyestrową, 
komplet szybkozłączek 1/2” oraz przyłącze kranowe (1/2”-3/4”), 
pistolet ogrodowy 2 funkcyjny z płynną regulacją od mgiełki 
do strumienia punktowego.

Watering system with mobile cart,l which include: mobile cart 
with wheels and aluminium profiles, 50 m Garder hose, a set 
of 1/2” connectors and tap adaptor (1/2”-3/4”), spray bun with 
2 function – from fine mist to strong waterflow.

Zestaw nawadniający z wózkiem. Zestaw zawiera: wózek na wąż 
ogrodowy, wąż o długości 50m wzmocniony nicią polyestrową, 
komplet szybkozłączek 1/2” oraz przyłącze kranowe (1/2”-3/4”), 
pistolet ogrodowy 2 funkcyjny z płynną regulacją od mgiełki 
do strumienia punktowego.

material/materiał: PP+ABS+ALUMINIUM

packaging/opakowanie: box/karton

30 m 50 m30 m 50 m

max
30 m

max
50 m

max
30 m

max
50 m

06804
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STANDARD SPRAY GUNS & SPRINKLERS / PISTOLETY NAWADNIAJĄCE I ZRASZACZE

WATERING SYSTEM – 15M WITH A SET OF QUICK CONNECT PIECES
ZESTAW NAWADNIAJĄCY 15M Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY

7F EXPANDABLE HOSE 
ROZCIĄGLIWY WĄŻ – 7F GARDEN SHOWER SET WITH TRIPOD

OGRODOWY ZESTAW PRYSZNICOWY ZE STATYWEM

WATERING SYSTEM – 20M WITH A SET OF QUICK CONNECT PIECES
ZESTAW NAWADNIAJĄCY 20M Z KPL. SZYBKOZŁĄCZY

06820

06981
06800

06819

high quality double latex + Polyester

packaging/opakowanie: color box/pudełko kolorowe

material/materiał: PP + ABS + Aluminium

packaging/opakowanie: box/karton

od 165 cm 
do 220 cm

from 165 cm 
to 220 cm

od 7.5 m do 22.3 m.
from 7.5 m to 22.3 m.

ON
OFF

material/materiał: PP+ABS+3 layer PVC

packaging/opakowanie: Shrink foil+Color card/Folia+kolorowa tekturka

material/materiał: PP+ABS+3 layer PVC

packaging/opakowanie: Shrink foil+Color card/Folia+kolorowa tekturka

Watering system, which include: 20 m Garder hose, a set of 
connectors and tap adaptor, 2 function spray nozzle.

Zestaw nawadniający zawierający: wąż wzmocniony nicią 
poliestrową o długości 20 m, zestaw szybkozłączek oraz 
przyłącza kranowego, dysza 2 funkcyjna.

Watering system, which include: 15 m Garder hose, 
a set of connectors and tap adaptor, 2 function spray nozzle 
– from fine mist to strong waterflow.

Zestaw nawadniający zawierający: wąż wzmocniony nicią po-
liestrową o długości 15 m, zestaw szybkozłączek oraz przyłącza 
kranowego, dysza 2 funkcyjna z płynną regulacją od mgiełki 
do strumienia punktowego.

Expandable hose with 7 function spray gun and 2 connectors. 
The hose is expending from 7,5 m to 22,5 m.

Wąż rozciągliwy wykonany z podwójnego lateksu oraz ochronnym 
poliestrem. Zestaw zawiera dwie szybkozłączki oraz pistolet 7 funkcyjny. 
Rozciągliość wężą: od 7,5 m to 22,5 m.

Garden shower set with tripod, flow 
regulation, head’s angle change. 
Size from 165 cm to 220 cm.

Ogrodowy zestaw prysznicowy ze 
statywem, kranikiem oraz regulowa-
nym kątem główki oraz wysokością 
od 165 cm do 220 cm.

20 m 15 m

20 m 15 m
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EXPOSITION & PACKAGING / EKSPOZYCJA I SPOSÓB PAKOWANIA

PACKAGING 
SPOSÓB PAKOWANIA

AVAILABLE ALSO / DOSTĘPNE TAKŻE

EXPOSITION 
EKSPOZYCJA

PLASTIC PAVING GRID
KRATKA OGRODOWA

WATERING SYSTEM
ZESTAW NAWADNIAJĄCY

0639700001

Pallet/Paleta:
240 pcs/szt • h – 1,22 m • 1 m2 – 11 pcs/szt. 

STANDARD

PREMIUM

material/materiał: PP + ABS

packaging/opakowanie: tecard/tekturkamaterial/materiał: PP



BISK S.A., ul. Podleśna 19, Łubna, 05-532 Baniocha,
e-mail: bisk@bisk.eu
www.bisk.eu
POLAND

Aby zapoznać się z całą naszą ofertą wejdź na www.bisk.eu
For our full offer of bathroom accessories please visit us at www.bisk.eu

tel.: (+48 22) 736 46 00
fax: (+48 22) 736 46 48


