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O grădină frumoasă cu pasiune 
se ține! Știm că abia ai așteptat 
să vină primăvara ca sa te apuci 
de treabă. În paginile următoare 
găsești soluții și inspirație pentru 
grădina ta! 

Întodeauna e loc 
de ceva nou în 
grădină!



Mai puțin timp la Brico,

mai mult timp cu 
proiectele tale.

Bricolezi și plătești 
în ritmul tău

Plătești în rate fără dobândă* 

cu un CardAvantaj, Star Card 

și Card Direct de la BT, Bonus 

Card de la Garanti Bank, 

Alpha Bank sau credite prin 

Credex Broker.

Livrare acasă

Pune în coș produsele dorite, 

direct din catalog, plătește 

online și alege-ți ziua și 

intervalul orar de livrare.

Ridici GRATUIT
comanda online în 4h

Alegi produsele 

online, le pui în coș, 
selectezi « Ridicare 

din magazin » și le 

ridici în 4h. 

Ai 90 de zile de retur pentru 

comenzile făcute online. 
Cu un card Brico, perioada de 

retur este de

365 de zile.

Timp de gândire
și de răzgândire

*Pentru plata integrală a ratei lunare.
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foarfecă gard viu 
Magnusson
5059340150680

Lame din oțel-carbon 

Mânere ușoare din aluminiu

Strat antifricțiune PTFE pe lame

Amortizor

foarfecă telescopică 
gard viu Magnusson
5059340150697

Lame din oțel-carbon
Mânere telescopice ușoare 
din aluminiu
Strat antifricțiune PTFE pe lame
Amortizor

foarfecă gard 
viu Magnusson
5059340086125

Sistem de angrenare DGS

de trei ori mai multă putere

Mânerele ușoare din Nylite

Lame din oțel-carbon

Strat antifricțiune PTFE 
pe lame

Amortizor

50 Lei/Buc. 55 Lei/Buc. 90 Lei/Buc.

Foarfecă telescopică 
pentru crengi 

Magnusson
5059340150703

Lame din oțel-carbon
Mânere telescopice din aluminiu
Strat antifricțiune PTFE pe lame

59
.

Lei/Buc.

Garanție pe viață la uneltele de mână Magnusson

e bine să știi

Uneltele noastre Magnusson 

combină ultimele tehnologii în 

ceea ce privește materialele din 

care sunt fabricate: lame foarte 

ascuțite din oțel-carbon, cu 

mânere ușoare din aluminiu,  

într-un design ergonomic pentru 

o ușurință mai mare în folosire și 

durabilitate. Toate încorporează 

ani de cercetare și teste ca tu să le 

folosești cu drag în proiectele tale.

Sari cu atenție de la o pagină 
la alta, că sigur îți trebuie 

câte ceva din fiecare și poți 

să le comanzi direct din 
catalog, cu livrare acasă sau 
ridicare din magazin.
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uuuuuuunnnnnnelte de mââânnnnnnăăăă   

foarfecă telescopică 
pentru crengi 
Magnusson
5059340150710

Lame din oțel-carbon

Mânerele telescopice, ușoare din 
aluminiu

Strat antifricțiune PTFE pe lame

Amortizor

69 Lei/Buc.

foarfecă pentru 
crengi Magnusson
5059340086361

Lame din oțel-carbon

Mânere ușoare din Nylite

Sistem de angrenare DGS de 
trei ori mai multă putere

Strat antifricțiune PTFE 
pe lame

99 Lei/Buc.

fierăstrău pentru 
crengi Magnusson
5059340086323

Oțel-carbon
Mâner cu manșon moale

49 Lei/Buc.

foarfecă viță de vie 
Magnusson

5059340086231
Lame din oțel-carbon
Mânerele ușoare din Nylite
Sistem de angrenare DGS
de trei ori mai multă putere
Strat antifricțiune PTFE 
pe lame

50 Lei/Buc.

foarfecă de grădină 
Magnusson

5059340086194
Lame din oțel-carbon
Mânere cu inel protector 
pentru degete
Strat antifricțiune PTFE pe 
lame

3450
Lei/Buc.

foarfecă de 
grădină
Magnusson

5059340086248
Lame din oțel-carbon
Mâner reglabil cu manșon
moale
Strat antifricțiune PTFE 
pe lame

30 Lei/Buc.

mătură lemn, cu 
peri aspri
5059340086767

300 mm 

33 Lei/Buc.

greblă 
plastic 
de peluză 
Magnusson
5059340087030

Mâner cu manșon 
moale

Coadă din fibră 
de sticlă

426 mm

60 Lei/Buc.

greblă 
ajustabilă 
pentru frunze
5059340087023

Mâner cu manșon 
moale 

Confecționată din 
metal rezistent 

560 mm

35 Lei/Buc.

set făraș și perie 
Magnusson
5059340086743

Material: PVC

50 Lei/Buc.

mătură pvc 
Magnusson
5059340086811

Peri moi și rigizi

Mâner cu manșon 
moale

600 mm

66 Lei/Buc.
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Cu unealta
potrivită, treaba
e pe jumatate făcută.

extractor bulbi 

5059340087078
Oțel inoxidabil
13 cm

19 Lei/Buc.

cultivator 
Magnusson

5059340150833
Oțel-carbon
Mâner cu manșon moale

20 Lei/Buc.

mini greblă 
Magnusson
5059340150857
Oțel-carbon
Mâner cu manșon moale

20 Lei/Buc.

cuțit de grădină
5059340111919
Oțel inoxidabil
Lama se pliază în mâner

24 Lei/Buc.

plantator manual

5059340150895
Lamă din aliaj de zinc turnată
Lungime lamă 21 cm

9 Lei/Buc.

cultivator manual 
Magnusson

5059340150840
Oțel-carbon
Mâner cu manșon moale

20 Lei/Buc.

mini lopată Magnusson
5059340150802
Oțel-carbon
Mâner cu manșon moale

20 Lei/Buc.

Garanție pe viață la uneltele de mână Magnusson
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lopată dreaptă  
Lumytools Profi
6421948358185
Coadă din lemn

49 Lei/Buc.

cazma ascuțită 
Lumytools
6421948358437
Cap oțel
Coadă metalică

55 Lei/Buc.

lopată dreaptă 
Lumytools
6421948358444
Cap oțel
Coada metalică

56 Lei/Buc.

lopată ascuțită 
Magnusson
5059340086613
Cap oțel-carbon
Mâner ușor din Nylite

90 Lei/Buc.

cazma dreaptă 
Magnusson
5059340086668
Cap oțel-carbon
Mâner ușor din Nylite

90 Lei/Buc.

cazma ascuțită 
Magnusson
5059340086682
Cap oțel-carbon
Mâner ușor din Nylite

90 Lei/Buc.

lopată dreaptă
3663602548751
Cap oțel-carbon 
Coadă polipropilenă

26 Lei/Buc.

cazma ascuțită 
EvoTools
5949094056218

Cap oțel-carbon

30 Lei/Buc.

ca
E
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fierăstrău cu 
coarbă Magnusson 
5059340086309

Cadrul solid și gros din oțel

Mâner cu manșon moale

Lungime lamă 73.5 cm

39 Lei/Buc.

foarfecă 
telescopică pentru 
pomi Magnusson
5059340086408

Lame din oțel-carbon

Mânere tubulare 
ușoare din aluminiu

Sistem DGS de trei 
ori mai multă putere

Strat antifricțiune PTFE pe lame

Mâner telescopic 2.460-4.000 mm

235 Lei/Buc.

lamă fierăstrău 
Magnusson
5059340086316

Lungime 61 cm

9 Lei/Buc.

pană de despicat 
Magnusson
5059340086484

2 kg

40 Lei/Buc.

topor 
pentru despicat 
Magnusson
5059340086460

1.9 kg

Lamă oțel-carbon

Mâner ușor din Nylite

Mâner cu strat texturat 
anti-alunecare

Strat antifricțiune PTFE pe lamă

139 Lei/Buc.

toporișcă
 Magnusson
5059340086422

0.9 kg

Lamă oțel-carbon

Mâner din lemn de hicori

Strat antifricțiune PTFE 
pe lamă

55 Lei/Buc.

topor pentru 
despicat 
Magnusson
5059340086439

2.2 kg

Lamă oțel-carbon

Mâner din lemn de hicori

Strat antifricțiune PTFE 
pe lamă

120 Lei/Buc.

topor Magnusson
5059340086453

1.4 kg

Lamă oțel-carbon

Mâner ușor din Nylite

Mâner cu strat texturat 
anti-alunecare

Strat antifricțiune PTFE 
pe lamă

115 Lei/Buc.

Garanție pe viață la uneltele de mână Magnusson

topor Magnusson
5059340086446
Cap oțel-carbon
Mâner ușor din Nylite
Mâner cu strat texturat 
anti-alunecare
Strat antifricțiune PTFE pe lamă

65
.

Lei/Buc.
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lopată Magnusson
5059340086651
Cap oțel-carbon
Mâner cu manșon moale

cazma 
cap rotund 
Magnusson
5059340086675
Cap oțel-carbon
Mâner cu manșon moale

cazma cap tip v 
Magnusson
5059340086606
Cap oțel-carbon
Mâner cu manșon moale

lopată pătrată 
Magnusson
5059340086583
Cap oțel-carbon
Mâner cu manșon 
moale

55
.

Lei/Buc.

55
.

Lei/Buc. 45
.

Lei/Buc. 45
.

Lei/Buc.

târnăcop 
Magnusson
5059340112091

Cap oțel-carbon 
Mâner lemn

87 Lei/Buc.

109 Lei/Buc.

târnăcop 
Magnusson
5059340112107

Cap oțel-carbon

Mâner fibră de sticlă

furcă 
Magnusson
5059340086552

Cap oțel-carbon
Mâner lemn

79 Lei/Buc.

săpăligă 
Magnusson
5059340087306

Cap oțel-carbon
Mâner lemn

50 Lei/Buc.

uuuuuunnnnnneeeeeelllllttttteeeeee  ddddddeeeeeee  mmmmmââââânnnnnăăăăă      

greblă 
Magnusson
5059340086934
17 dinți
Coadă din lemn

70 Lei/Buc.
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fierăstraie

descrierea 

produsului

dimensiune 

motor

lungime 

lamă

tensionare 

lanț

1
fierăstrău electric

Oregon 1800 W 35 cm fără unelte

2 fierăstrău electric 2000 W 40 cm fără unelte

3
fierăstrău electric 
Mac Allister 2400 W 40 cm fără unelte

4
fierăstrău electric 

cu lanț Bosch 1800 W 35 cm cu unealtă

       4. fierăstrău electric 
cu lanț, Bosch

1800 W 
3165140938853

Lungime lamă: 35 cm

449 Lei/Buc.

tocător prin impact
Mac Allister 2500 W

3663602627333

Roți pentru deplasare ușoară

Capacitate maximă de tăiere: 45 mm

Capacitate sac colector: 60 l

545 Lei/Buc.

tocător silențios
Mac Allister

2800 W
3663602632337

Roți pentru deplasare ușoară

Capacitate maximă de tăiere: 45 mm

Capacitate sac colector: 50 l

899 Lei/Buc.

   fierăstraie și tocătoare

       2. fierăstrău
electric
2000 W

3663602627456

Lungime lamă 40 cm

Lamă și lanț Oregon 

315 Lei/Buc.

3. fierăstrău electric
Mac Allister 2400 W

3663602627494

Lungime lamă 45 cm

445 Lei/Buc.

       1. fierăstrău 
electric Oregon 

cS1200-35 
1800 W

5400591018708
Lungime lamă: 35 cm

369
.

Lei/Buc.
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motoferăstraie benzină  

motofierăstrău 
pe benzină 
Mac Allister 
40 CC
3663602627548

Putere 1,47 kW/2 CP

Lungime lamă: 40 cm

545 Lei/Buc.

motofierăstrău 
pe benzină 40 CC
5059340141336
Putere 1,6 kW/2.1 CP

Lungime lamă: 35 cm

Lamă și lanț Oregon

299 Lei/Buc.

motofierăstrău 
pe benzină 

O-Mac 49,3 CC
6425580119838
Putere 2,53 kW/3,4 CP

Lungime lamă 40 cm

689 Lei/Buc.

motofierăstrău 
pe benzină 

Mac Allister 50 CC
3663602627579

Putere 2,2 kW/2,8 CP

Lungime lamă 50 cm

689 Lei/Buc.

motofierăstrău pe 
benzină 46 CC

5059340141343
Putere 1,6 kW/2.1 CP

Lungime lamă 40 cm

Lamă și lanț Oregon

345 Lei/Buc.

motofierăstrău pe 
benzină 5201-S 45CC

6424340263705

Putere 1,74 kW/2,4 CP 
Lungime lamă 40 cm

399 Lei/Buc.
De la:
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pachet motosapă Media Line ML7080
5949055600108

Putere motor 5,15 kW / 7 CP

Lățime tăiere 80 cm

Adâncime tăiere 29 cm

2 viteze înainte + 1 înapoi

Include plug de 

umplut și roți 

cauciuc

1799 Lei/Buc.

Plătești în rate
fără dobândă, dar sapi
toată grădina odată.

motosapă TC 100   + 2l ulei 
transmisie + 1l ulei 4t
6424340407765 

Putere: 5.2kW / 7CP

Lățime de lucru: 56-83  cm

Adâncime de lucru: : 15-25 cm
2 viteze înainte + 1 înapoi

1699 Lei/Buc.

motosapă Mac 
Allister 1400 W

3663602627272
Lățime de lucru 40 cm

Adâncime de lucru 20 cm

489
.

Lei/Buc.
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motosape  

pachet motosăpătoare 
RURIS 715 + accesorii
6424340479373

Putere motor 6,33 kW / 8,5 CP

Lățime tăiere 56-100 cm

Adâncime tăiere 15-34 cm

2 viteze înainte + 1 înapoi

2599 Lei/Buc.

otosăpătoare 
5 + accesorii

3

6,33 kW / 8,5 CP

6-100 cm

re 15-34 cm

+ 1 înapoi

Lei/Buc.

Include: roți de 

cauciuc, rariță, 

plug, adaptor, set 

contragreutăți 10 kg 

I l d i d

pachet motocultor 
O'Mac 750-S
6425580119869
Putere motor: 5,15 kW / 7 CP
Lățime maximă de lucru: 80 cm
Adâncime maximă de lucru: 25 cm
2 viteze înainte + 1 înapoi
Mâner reglabil pe înălțime și lateral

Include: roți cauciuc, 

roți metalice, plug, 

rariță, remorcă 400 kg

3999 Lei/Buc.
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gazon pentru 
teren însorit
5705781003411

1kg 
Pentru zone însorite

gazon pentru teren însorit

5705781003480

Pentru zone însorite

7.5 kg 

202 Lei/Buc.

nu uita...

folie antiburuieni 
3663602891420

1x10m 50 g

Materialul pentru amenajări 
peisagistice este o metodă 
excelentă de a preveni 
creșterea buruienilor 
în zonele cu pietriș sau 
scoarță. Oferă o barieră 
suplimentară, pe care 
buruienile nu o pot penetra.

îngrășământ 
pentru 
gazon
8594005006928

10kg

26 Lei/Buc.100 Lei/Buc.

19 Lei/Buc.

Din păcate, anul ăsta 
buruienile nu sunt
invitate la petrecerea 
plantelor din grădina ta.
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gazon pentru 
teren umbrit
5705781003398

1 kg

5705781003466

7,5 kg

172 Lei/Buc.

gazon grass fix
5705781005415

1 kg

Pentru repararea 
rapidă a gazonului

5705781005422

7,5 kg

Pentru repararea 
rapidă a gazonului

206 Lei/Buc.

În plin soare sau la umbră, în curte 

pentru relaxare sau teren de fotbal 

pentru sportivii din familie, alege 

gazonul care ți se potrivește.

anti buruieni și gazon 

gazon sport 
5705781003381

1 kg

5705781003459

7,5 kg

152 Lei/Buc.

2550
Lei/Buc.

gazon ornamental
5705781003374

1 kg

5705781003442

7,5 kg

172 Lei/Buc.

26 Lei/Buc.22 Lei/Buc.

36 Lei/Buc.

Unde pui și unde crește. 
În același loc dacă urmezi 

sfaturile noastre pentru 

plantarea gazonului.
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E minunat să cultivi legume și puține lucruri 

sunt mai plăcute decât o masă plină de 

zarzavaturi care au crescut sub ochii tăi!

semințe 
castraveți 
Crișan
5948872015928

3
.

70
Lei/Buc.

semințe salată 
May King
5948872010855

370
Lei/Buc.

semințe pătrunjel 
de frunze
5948872006704

370
Lei/Buc.

semințe spanac
5948872006452

370
Lei/Buc.

semințe cimbru
5948872006742

370
Lei/Buc.

Nu uita să îți mănânci 
legumele. Mai ales dacă
le crești în grădina ta.
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legume și flori

semințe tomate 
Ghittia
5948872017168

370
Lei/Buc.

semințe ridichi 
Johanna
5948872025552 

370
Lei/Buc.

semințe dovlecel 
Cerna
5948872027648

2 Lei/Buc.

semințe ardei iute
5948872018134

370
Lei/Buc.

semințe 
morcovi Nantes
5948872006056

3
.

70
Lei/Buc.

semințe sfeclă 
roșie
5948872005349

3
.

70
Lei/Buc.

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a verifica stocul în magazinul tău.

e bine să știi

Plantele aromatice (busuiocul, 

cimbru) pot fi plantate între alte 

răsaduri pentru a ține departe 

insectele dăunătoare. Însă ai grijă, 

plantele au prietenii lor! Tomatele 

merg mână în mână cu busuiocul, 

fasolea sau morcovii dar nu sunt 

prietene cu castraveții, varza sau 

porumbul.



Gama noastră Verve 

este compatibilă 

cu seturile pentru 

furtun Hozelock  

1

2
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set rolă pentru furtun 

25 m Hozelock
5010646047111. 163 Lei/Buc.

set Verve cu pistol de 
pulverizat cu 8 funcții 
și fiting furtun 
3663602941088. 45 Lei/Buc.

1

2



temporizator 
de udare cu 
ecran LCD 
Verve
3663602941224

Ușor de configurat cu 
11 frecvențe de udare 
presetate.

furtun pentru 
grădină Verve

3663602940494

(D) 12,5 mm x (L) 25 m

Prezintă tehnologie anti-răsucire 
care oferă un debit continuu de apă. 

pistol de stropit extensibil 
cu rază mare de acțiune 

Verve
3663602941071

Ideal pentru udarea locurilor greu 
accesibile, precum coșurile 

suspendate.

cum să racordezi sistemul de irigare

seturi de irigare Claber 
pentru zonele plantate
8000625907670

Tot ce îți trebuie pentru a configura 
un sistem de irigare prin picurare 
pentru maxim 
60 de plante.

Prin instalarea unui set de irigare prin picurare poți economisi timp, 

apă și bani, obținând în același timp plante fericite și sănătoase.

set derulator 
furtun Verve
3663602891109

Include derulator furtun 
max. 40 m, furtun 
de 25 m, pistol de 
pulverizat 
cu funcții multiple 
și accesorii.

set furtun 
10 m cu 

suport și 
accesorii 

Verve
3663602940623

Mic și compact pentru 
o depozitare ușoară. 

Ideal pentru balcoane 
și grădini mici.

temporizator 
de udare Verve
3663602941217

Poate fi folosit până 
la două ore și poate fi 
trecut pe modul manual 
în orice moment.

aspersor oscilant 
Verve
3663602941170

Economisește apă utilizând 
un temporizator cu 
aspersorul tău.

sisteme de irigație

159 Lei/Buc. 245 Lei/Set

402 Lei/Buc. 39 Lei/Buc.

72 Lei/Buc. 75 Lei/Buc.

63 Lei/Set

65 Lei/Buc.

19

Apa trece,
nutrienții rămân.
Doar dacă planifici

eficient sistemul de irigații.

Apa trece,
nutrienții rămân.
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aspersor oscilant      
Verve
3663602941163

Control jet de apă

89 Lei/Buc.

aspersor fix      
Verve

3663602941132

8 tipuri de pulverizare

33 Lei/Buc.

aspersor pulsator
cu țepușă

Verve
3663602941194

61 Lei/Buc.

nu uita...

ștuț reglabil 3în1 
Verve

3663602940692
1/2’’ - 3/4’’ - 1’’

10 Lei/Buc.
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set derulator 
furtun Hozelock
5010646058704

Setul include: 
derulator furtun max. 45 m
40 m furtun de Ø 12,5 mm
accesorii udare

222 Lei/Buc.

furtun grădină
Verve
3663602940531

(D) 12,5 mm x (L) 50 m 
Rezistent UV

146 Lei/Buc.

furtun grădină 
ultramax 
Hozelock
3506111162417
(D) 12,5 mm x (L) 25 m 

112 Lei/Buc.

pistol stropit     
8 funcții Verve
3663602941057

Ideal pentru udarea 
grădinii, gazonului și curții

32 Lei/Buc.

pistol stropit     
reglabil Verve
3663602941026

2 tipuri de pulverizare

23 Lei/Buc.

suport metalic 
furtun
3663602940586

24 Lei/Buc.

furtun spiralat 10 m Verve
3663602940432

Conectică inclusă: pistol stropit 8 funcții, 
2 mufe standard 1/2’’, 1 mufă

53 Lei/Buc.

set derulator

derulator de 
perete 25 m Verve
3663602940661

Ø 19 mm

329 Lei/Buc.

furtun grădină 
Verve
3663602940456

(D) 12,5 mm x (L) 15 m 

51 Lei/Buc.

sisteme de irigație



Spălător cu presiune
Mac Allister 18V
5059340240497

• Debit maxim: 120 L/h 

• Mâner rotativ cu 2 poziții

• Presiune maximă: 22 bari

• Duză variabilă 5-în-1

• Furtun 6 m

550
.

Lei/Buc..

www.bricodepot.ro22
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Scurt și la gard puțin pierdut.

Sau cum își dorește grădina ta, 
dar asigură-te că ai mașina de 
tuns iarba potrivită.

amenajează fiecare 

colțișor din grădina 

ta, mare sau mică, 

cu mașina de tuns 

iarbă potrivită.

mașini automate

Ai curte dar nu te vezi 

plimbând mașina de tuns 

în timp ce restul familiei 

profită de timpul liber, așa 

ca o programezi și îi dai 

drumul în iarbă și te întorci la 

proiecte mai importante. Este 

silențioasă și se reîncarcă 

automat. Sunt disponibile 

opțiuni pentru toate 

dimensiunile de grădină.

mașini electrice și pe 

benzină

Iți place gradinăritul și 

energia ta crește când natura 

înverzește sub mâinile tale. 

Alege o mașină cu fir dacă nu 

îți dorești să investești prea 

mult, una fără fir pentru o mai 

mare libertate (o valoare Ah 

a acumulatorului mai mare 

înseamnă o autonomie mai 

mare) sau una pe benzină 

dacă gradina e mare, iarba a 

crescut în exces și condițiile 

de tăiere sunt dificile.



descrierea

produsului

suprafața

cu gazon

alimentare lățime 

de tăiere

înălțime 

de tăiere

capacitate 

recipient

1 Mașină de tuns iarba 1000 W mică 1000 W 32 cm 20-60 mm 45 l

2
Mașină de tuns iarba Bosch rotak 

320 1200 W 32 cm
mică 1200 W 32 cm 20-60 mm 31 l

3
Mașină de tuns gazon

Mac Allister 1700 W 37 cm
medie 1700 W 37 cm 70 mm 45 l

4
5. Mașină de tuns iarba Bosch 

rotak 370 1400 W 37 cm
medie 1400 W 37 cm 20-70 mm 40 l

www.bricodepot.ro24

   mașini electrice

3. Mașină de tuns iarba
Mac Allister 1700 W
5059340240336
Lățime de tăiere 37 cm
Înălțime de tăiere 2-7 cm
Capacitate colectare 45 l
Mîner pliabil, pentru depozitare facilă

549 Lei/Buc.

4. Mașină de tuns 
iarba Bosch 
rotak 370 1400 W
3165140897853

Lățime de tăiere 37 cm

Înălțime de tăiere 2-7 cm

Capacitate de colectare 40 l

704 Lei/Buc.

2. Mașină de tuns iarba 
Bosch rotak 320 
1200 W
3165140897846
Lățime de tăiere 32 cm
Înălțime de tăiere 2-6 cm
Capacitate de colectare 31 l

379 Lei/Buc.

1. Mașină de tuns 
iarba 1000 W 
5059340240305
Lățime de tăiere 32 cm
Capacitate colectare: 27 l
Mîner pliabil, pentru 
depozitare facilă

199 Lei/Buc.



Mașină de tuns 
iarba Mac Allister 
MLM1334 1300W
5059340240329

• Lățime de tăiere 34 cm

• Înălțime de tăiere 2-7 cm

• Capacitate colectare 35l

• Mâner pliabil, pentru depozitare facilă

25

399
.

Lei/Buc.
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descrierea

produsului

suprafața

cu gazon

lățime

de tăiere

înălțime

de tăiere

capacitate

recipient

1
Mașină de tuns gazon electrică 

40cm
mare 40 cm 25-65 mm 45 l

2
Mașină de tuns iarba pe benzină 

Mac Allister 40 cm
mare 40 cm 25-75 mm 50 l

3
Mașină de tuns iarba pe benzină 

Mac Allister 46 cm
mare 46 cm 25-75 mm 60 l

4
Mașină de tuns gazon pe benzină 

46 cm
mare 46 cm 27-75 mm 55 l

  mașini pe benzină

2. Mașină de tuns 
iarba pe benzină 
Mac Allister
5059340124513
Motor Briggs & Stratton 300E
Putere 2.3 CP
Avans prin autopropulsie
Funcție mulcire
Mîner pliabil, pentru depozitare 
facilă

1049 Lei/Buc.

Funcție 3 în 1 - mașina 
poate colecta, toca și 
evacua lateral

3. Mașină de tuns iarba
pe benzină 
Mac Allister
5059340124506
Motor Briggs & Stratton 550E 
Putere 2.9 CP
Avans prin autopropulsie
Funcție mulcire
Mîner pliabil, pentru depozitare facilă

1450 Lei/Buc.

1. Mașină de tuns iarba 
Ruris Express 509
6424340441431  

Putere 2 CP

Capacitate de colectare 45 l

Mâner pliabil, pentru depozitare 

facilă

Depozitare ușoară

957 Lei/Buc.

4. Mașină de tuns 
gazon pe benzină 
MS170 46 cm 
5949017008348

Motor puternic

Putere 4.2 CP

Avans prin autopropulsie

Funcție mulcire

Mâner pliabil, pentru depozitare 

facilă

1549 Lei/Buc.



Mașină de tuns iarba  
Performance Power
5059340124384

• Putere 3.74 CP

• Lățime de tăiere 51 cm

• Înălțime de tăiere 25-75 mm

• Funcționează cu un motor cu ardere internă 
Loncin care oferă performanțe pe care vă 
puteți baza

• Capacitate de colectare 60 l

• Funcție mulcire

• 4 viteze

• Mâner pliabil, pentru depozitare facilă

27

1250
.

Lei/Buc.
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Motoarele fără perii reduc frecarea și 
acumularea căldurii, oferind un timp de 
funcționare și o durată de viață a motorului 
mai mari.

viață a mo

Toate uneltele 

Erbauer sunt fără 

fir, așa că nu uita 

de acumulatori și 

încărcătoare 

Incarcator acumulator 

Erbauer, încărcător 

rapid, 18 V

3663602799221

184 Lei/Buc.

acumulator 18 V 2AH 

Erbauer

3663602799214

156 Lei/Buc.

acumulator 18 V 4AH 

Erbauer

3663602799245

274 Lei/Buc.

acumulator 18 V 5AH 

Erbauer

3663602799252

314 Lei/Buc.

3

motocoasă electrică, 
23 cm, 18 V Erbauer
3663602418238 

Lățime de tăiere cu fir: 30 cm

Lățime de tăiere cu disc: 23 cm 

Acumulatorul și încărcătorul 
nu sunt incluse

Mânere 
reglabile 
și suport 
spate pentru 
manevrarea 
ușoară

999 Lei/Buc. 496 Lei/Buc.

trimmer de 
gazon Erbauer 
18 V 30 cm
3663602418245

Include mâner în D pentru 
utilizarea ușoară

Acumulatorul și 
încărcătorul nu sunt 
incluse 

Motoarele f
acumularea

foarfecă telescopică 
pentru gard viu
Erbauer 18 V 45 cm
3663602418252
Lungime lamă: 45 cm
Diametru tăiere max.: 18 mm
Ham pentru suport inclus
Tijă telescopică
Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse

739
.

Lei/Buc.
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Mașină de tuns iarba 
fără fir
Erbauer 36 V 
(2 x 18 V) 46 cm
3663602418627
Lățime de tăiere: 46 cm
Înălțime de tăiere: 25 - 75 mm
Volum sac: 50 L
Timp de încărcare: 60 min
Timp de funcționare până la 40 min
Până la 650 mp cu o singură încărcare
Tehnologie Keep Cool - cu până la 25% mai 
mult timp de utilizare și cu 100% mai multă 
durată de viață a bateriei
Kit mulchire inclus
Include 2 acumulatori 5,0 Ah și un 
încărcător rapid cu port dublu

erbauer  

1699
.

Lei/Buc.
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trimmere de tuns iarba

descrierea

produsului

lățime de 

tăiere

1
trimmer NMGT250 
250 W 23 cm 

250 W 23 cm

2
trimmer Mac Allister 450 W 

28 cm
450 W 28 cm

3
trimmer Bosch 450 W 

27 cm
450 W 27 cm

4
trimmer Mac Allister 

MGT60030 600 W 30 cm
600 W 30 cm

4. trimmer 
Mac Allister 
MGT60030 
600W 30 cm

5059340240015

279 Lei/Buc.

3. trimmer 
Bosch 450 W 
27 cm
3165140689090

349 Lei/Buc.

2. trimmer           
Mac Allister
450 W 28 cm
5059340240008

239 Lei/Buc.

1. trimmer 
NMGT250 
250 W 23 cm
5059340239989

90 Lei/Buc.



31Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a verifica stocul în magazinul tău.

trimmere și motocoase 

stoc

motocoasă benzină
Mac Allister 
MBCP43-4
5059340124308
Putere 1,25 kW/1,4 CP
Lățime tăiere cu fir: 43 cm
Lățime tăiere cu disc: 25,5 cm

635 Lei/Buc.

motocoasă electrică 
Mac Allister MBC1042 
5059340239941
Putere 1000W
Lățime tăiere cu fir: 42 cm 
Lățime tăiere cu disc: 23 cm

410 Lei/Buc.

motocoasă benzină 
Denzel DT-52S
4044996175225
Putere 2,23 kW/3 CP
Lamă de tăiere 52 cm
Lățime de tăiere cu disc: 25.5 cm
Mâner din plastic, ergonomic

390 Lei/Buc.

motocoasă 
benzină Ruris 
BC300
6424340196324
Putere 2,21 kW/3 CP
Lățime tăiere cu fir: 43 cm
Lățime tăiere cu disc: 23 cm

492 Lei/Buc.

în limita stocului disponibilîn lliimmiittaa stocului disponibill

Motocoasă benzină O-Mac 
3GC520A - Premium 
6425580106067
Putere 1.9 KW/2.6 CP
Lățime de tăiere cu fir: 41,5 cm

899
.

Lei/Buc.
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foarfece pentru gard viu

descrierea

produsului

dimensiune 

gard viu

putere lungime 

lamă

diametru 

tăiere max.

1
foarfecă electrică pentru gard viu 

450 W 41 cm
mică 450 W 45 cm 16 mm

2
foarfecă electrică pentru gard viu 

Mac Allister 550 W 50 cm
medie 550 W 50 cm 20 mm

3
fierăstrău electric gard viu

Mac Allister 520 W 62 cm
medie 520 W 50 cm 20 mm

4
foarfecă pentru gard viu

Erbauer 18 V 55 cm
medie 18 V 55 cm 16 mm

foarfece electrice  

2. foarfecă electrică pentru gard viu 
Mac Allister MHT55050 550 W 50 cm
5059340240114
Protejează vârful lamei de tăiere împotriva uzurii atunci când intră 
în contact cu suprafețe dure

239 Lei/Buc.

4. foarfecă pentru gard viu
Erbauer 18 V 55 cm
3663602418269

Lungime lamă: 55 cm

O foarfecă fără fir pentru gardul viu, perfecta pentru tunderea și 
modelarea arbuștilor cu înălțime redusă fără a fi restricționați de 
cablul de alimentare.

Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse 

foarfece pentru gard viu

descrierea

produsului

dimensiune

gard viu

1
foarfecă electrică pentru gard viu 

450 W 41 cm
mică

3663602418269

Lungime lamă: 55 cm

O foarfecă fără fir pentru gardul viu, perfecta pent
modelarea arbuștilor cu înălțime redusă fără a fi re
cablul de alimentare.

Acumulatorul și încărcătorul nu sunt incluse 

în limita stocului disponibil
499 Lei/Buc.

3. foarfecă electrică gard viu
Mac Allister MHTP520 520W 50 cm
3663602940173
Protejează vârful lamei de tăiere împotriva uzurii atunci când 
intră în contact cu suprafețe dure, permite agățarea de perete

247 Lei/Buc.

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a verifica stocul în magazinul tău.

e bine să știi

Asigură-te că porți 

echipament de protecție

- recomandăm

mănuși anti-tăiere și 

ochelari de protecție. 

149 Lei/Buc.

1. foarfecă electrică pentru 
gard viu NMHT450
450 W 45 cm
5059340240107
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Alege accesoriile pentru fixarea pardoselii

2 Cleme de 

fixare
1 Suport 

fixare

Profil de 

capăt
3 Profil în 

formă de L
5Capace de 

capăt
4

    pardoseală din material compozit

dușumea terasă WPC
5036581094379

gri
(G) 21 mm (l) 145 mm (L) 2200 mm

garanție de 10 ani
material reciclat-produs sustenabil

50,72 Lei/Buc. 
disponibil din 23.03.2021

159
.

Lei/m2

Ți-ai amenajat grădina și de acum vrei o 

terasă modernă, durabilă și ușor de întreținut. 

Răsfoiește în continuare pentru idei de 

pardoseală rezistentă, reversibilă, din materiale 

prietenoase cu mediul.  

Nu uita să vezi și aparatele noastre de spălat 

cu presiune, pentru întreținere ușoară a terasei.



Dușumea terasă 

WPC choco
3663602948124

maro ciocolată

2200 x 145 x 21 mm

50,72 Lei/Buc.

• Nivel redus 

de întreținere

• Durabilă

• Reversibilă.

35

159
.

Lei/m2
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Dușumea de pin 
tratată termic Areto
5036581094591

41
.

50
Lei/Buc.

nu uita...
grindă aluminiu 

cu clips

3443440016878

70 Lei/Buc.

bandă de 
elastomer

3443440011163

65 Lei/Buc.

set 20 conectori 

pentru șină

3443440014881

99 Lei/Set

set 2 chei 
demontare clips

3443440009689

85 Lei/Set

e bine să știi

Pardoseala din lemn tratat 

Areto este o soluție elegantă 

și naturală pentru terasa ta. 

Ea vine la pachet cu câteva 

avantaje: se montează ușor 

(fără unelte suplimentare), 

are un finisaj elegant 

(fără șuruburi vizibile), iar 

tratamentul lemnului îi asigură 

rezistență și durabilitate.

Dușumea terasă
lemn de molid
3663602947929

4809
Lei/Buc.

t
r



cum să montezi terasa 
rapid și ușor

nu uita...
Folosește o pană /cheia din set pentru demontarea scândurii.    Este utilă pentru montarea 
cablurilor electrice sau schimbarea unei scânduri deteriorate ori 
scoaterea unui obiect pierdut.

montează șina
Ușor și rapid de montat, cu sau 

fără unelte

Șina asigură alinierea perfectă 

a scândurilor fără elemente de 

fixare vizibile

Poate fi amplasată pe o pardoseală 

dură sau înșurubată pe o grindă din 

lemn în cazul pardoselilor ridicate 

sau amplasate pe suprafețe moi.

1

montează 
scândurile
Apasă pur și simplu pe scândură 

pentru a o fixa de șină

Nu sunt necesare șuruburi sau 

unelte pentru fixare

Spații perfecte între scânduri.

2

finisează 
pardoseala
Profilul găurit în prealabil 

ușurează fixarea în scândură

Elemente de feronerie incluse.

3

Prindere 

ușoară

Nu sunt 

necesare 

șuruburi

Ușor 

de tăiat

pardoseală  

37



3. aparat de spălat cu presiune 
Mac Allister 2200 W
5059340104102

Include: 1 pistol de pulverizare, 
1 duză reglabilă, 1 duză rotativă, 
1 pulverizator de spumă de înaltă presiun, 
1 furtun de înaltă presiune supersoft PVC 
10000m, 1 perie fixă 
Rezistent și ușor de utilizat

829 Lei/Buc.

Și tu lucrezi mai bine sub 
presiune? La fel și terasele 
curățate cu aparatul de 
spălat cu presiune.

descrierea 

produsului

amploarea

operațiunii

alimen-

tare

presiune maximă

în bari

debit lungime

furtun

1
aparat de spălat cu presiune 

1400 W
ușoară 1400 W 100 bari 330 l/h 3 m

2
aparat de spălat cu presiune

Mac Allister 1300 W
ușoară 1300 W 110 bari 360 l/h 3 m

3
aparat de spălat cu presiune 

Mac Allister 2200 W

regim intens 

de lucru
2200 W 150 bari 500 l/h 5 m

38 www.bricodepot.ro

2. aparat de spălat cu presiune
Mac Allister 1300 W
3663602939672

Include duze rotative
și recipient pentru detergent

319 Lei/Buc.205 Lei/Buc.

1. aparat de spălat 
cu presiune 
1400 W
3663602939665



descrierea 

produsului

amploarea

operațiunii

alimen-

tare

presiune maximă

în bari

debit lungime

furtun

4
aparat de spălat cu presiune 
Kärcher k4 full control 1800 W

medie 1800 W 130 bari 420 l/h 6 m

5
aparat de spălat cu presiune 

Mac Allister 2700 W

regim intens 

de lucru
2700 W 155 bari 850 l/h 5 m

6
aparat de spălat cu presiune 
Kärcher k5 full control 2100 W

regim intens 

de lucru
2100 W 145 bari 500 l/h 8 m

7
aparat de spălat cu presiune 
Kärcher k7 premium full con-
trol plus 2800 W smart control

regim 

intens de 

lucru

2800 W 180 bari 600 l/h 10 m

4. aparat de spălat cu presiune 
Kärcher k4 full control 1800 W
4054278618227

Sistem Plug and clean pentru detergenții de curățare

1185Lei/Buc.

6. aparat de spălat cu presiune 
Kärcher k5 full control 2100 W
4054278786025

Include o lance de pulverizare multifuncțională 3 în 1

1587 Lei/Buc.

7. aparat de spălat cu 
presiune Kärcher k7 
premium full control plus 
2800 W smart control
4054278604107

Include diferite niveluri de presiune 
și setări pentru detergent, oferind 
presiune optimă

2229 Lei/Buc.

39Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a verifica stocul în magazinul tău.

5. aparat de spălat cu presiune 
Mac Allister 2700 W
5059340104119

Include: 1 pistol de pulverizare, 1 duză 5în1, 
1 duză rotativă, 2 adaptoare twin, 1 pulverizator 
de spumă de înaltă presiune, 1 furtun de înaltă 
presiune din PVC supersoft  10000mm, 1 perie 
rotativă

1149 Lei/Buc.

aparate de spălat cu presiune  
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Aparat de spălat 
cu presiune  
Mac Allister 
1800 W
3663602939696

• Presiune maximă 130 bari  

• Pompă cu amorsare automată

• Rezervor de detergent integrat

• Putere de ieșire 1800 W

În limita stocului disponibil

41

299
.  Lei/Buc..



Felicitări, dacă ai ajuns până aici, înseamnă că 
ești cu adevărat pasionat de grădina ta!
Și noi suntem! Ne vedem curând!

P.S. Fii pe fază pentru noi cataloage cu 

inspirație pentru curtea, terasa sau grădina ta! 

Cu drag,
dl. Cârticioiu


