
Kůly dodáváme buď jednotlivě nebo „proložené“ v paletách, tak aby při delším skladování nedocházelo
k jejich plesnivění. Pokud jsou kůly součástí dodávky stromů, poskytujeme na ně slevu.

KE STROMŮM      SAMOSTATNĚ

Kůly: Ø5/délka 250cm (paleta 440 kusů)           68,- Kč 77,- Kč
Ø6/délka 250cm (paleta 270 kusů)               85,- Kč 96,- Kč
Ø8/délka 300cm (paleta 156 kusů)             165,- Kč 184,- Kč

Půlená kulatina (příčky): Ø6/délka 250cm (paleta 540 kusů)               54,- Kč 61,- Kč

Toto kotvení využijete v situacích, kdy je použití kůlů z estetických nebo technických důvodů  nevhodné.
Připraveny jsou varianty do volné půdy, do skruží a venkovních nádob, na střešní zahrady apod.

Nejoblíbenější je KSB-Z1 – kotvení za bal ve volné půdě (pro stromy o obvodu kmene 8–20 cm)

Strom je ukotven za bal pomocí tří textilních popruhů, upevněných v půdě kotvami z „černého železa“
a jedním popruhem s ráčnovým napínákem. Kotvy jsou do země usazeny speciální zatloukací tyčí.

KOTVOS (kotvení stromů za bal)

Kotvos KSB-Z1                                                  910,-Kč
Kotvos KSB-Z2                                                1120,-Kč
Zatloukací tyč Kotvos ZT-1                         1400,-Kč

Úvazky ke stromům 

Podzemní kotvení  KOTVOS

Kůly

K vyvázání stromů ke kůlům nabízíme úvazky
ve dvou provedeních:
Bílý, bavlna
šíře 3 cm, baleno po 50 m                     480,-Kč

Černý polyester
šíře 3 cm, baleno po 50 m                     380,-Kč                                                            

Speciální elastický nátěr bílé barvy (pastové
konzistence), je další možností, jak chránit
mladý kmínek listnatých stromů. Dodává se v
balení 3 litry nebo 6 litrů. Z 1 litru nátěru
ošetříte cca 10 stromů.

Flexskin  3 kg                                           1250,-Kč
Flexskin  6 kg                                           2230,-Kč

Juta k bandážování kmenů

Flexskin TreeProtector

Juta je tradiční ochranou kmenů nově vysaze-
ných stromů proti mrazu a slunečnímu záření.
Dodáváme v šíři 20 cm, baleno po 25 m.

Juta, šíře 20 cm, balení 25 m                 240,- Kč

Ochrana paty kmene stromku před poškoze-
ním strunovou sekačkou. 

TreeProtector PE zelený                             55,-Kč

Kotvení stromů, ochrana kmene
Podstatnou součástí profesionální výsadby rostlin je jejich správné zakotvení.
Stabilizuje rostliny v půdě a plní i funkci ochrannou (kůly u stromu). 

CASH & CARRY

U nás najdete vše
na jednom místě!

ADAM_leták_A4_04_2022_Sestava 1  10.05.22  17:05  Stránka 1



Voda, výživa
Pokud chceme, aby naše práce měla smysl, musíme se o vysazené rostliny dobře
postarat. Tedy dopřát jim dostatek vláhy a živiny.

AquaBag – zálivkový vak

RootControl

Zelený, kvalitní PE vak o objemu 75 l. Slouží k
zavlažování nově vysazovaných i stávajících
stromů a keřů. Voda se z AquaBagu pomalu
uvolňuje po dobu 6 - 10 hodin a tím umožňuje
rovnoměrné vsakování v profilu kořenového
balu a její 100 % využití kořeny stromu.

AquaBag                                                       390,-Kč

AquaMax – zálivkový reservoár

Zelený, recyklovatelný LDPE o tloušťce 2 mm
a výšce 30 cm. Sloužící k vytvoření vodního re-
servoáru při zavlažování kořenového prostoru
nově vysazovaných stromů.

AquaMax  reservoár
2mm (v 30 cm)  role 25 bm                1500,-Kč                                                                                                 

AquaMax  reservoár - Spojka        1ks/ 66,-Kč

Aqua Aid PBS 150 

Dlouhodobé hydratační činidlo.
Udržuje rovnoměrnou distribuci vody
v půdním profilu a jeho stálou vlhkost
na období 5 a více měsíců. 

Pireco 

Produkty určené pro výživu rostlin na bázi vý-
tažků z více než 23 druhů rostlin. Stimulují růst,
vitalitu a přirozené regenerační schopnosti
rostlin. Aplikuje se postřikem na list nebo do
půdy. 

Folisec  1 Lt                                                     505,-Kč

Folisec 10 Lt                                               3290,-Kč

Herfomyc 1 Lt                                              567,-Kč

Herfomyc 10 Lt                                        3640,-Kč

Tercol 1 Lt                                                     505,-Kč

Tercol 10 Lt                                                3290,-Kč

OmNI cler Allround – biologické čištění spár
chodníků, teras a obrubníků. Přírodní složení
10% organický ocet, 10% organická sůl, 20%
výtažky z bylin. 

OmNI cler Allround 1Lt                            148,-Kč

OmNI cler Allround 10Lt                          890,-Kč

Použití protikořenové fólie firmy GREENMAX je způsob, jak zamezit škodám, které mohou působit ko-
řeny stromů na dlažbě, kanalizaci, plynovém a vodovodním potrubí apod. Zároveň je však i vhodnou
ochranou kořenů před poškozením. 

Jedná se o netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou.
ROOTCONTROL® je jednoduše použitelný, na instalaci není třeba žádné zvláštní nářadí. 

RootControl 065/50bm                                                                                                                                      4955,-Kč

STŘEDISKO BŘÍSTVÍ
Tel.: +420 325 516 099, E-mail: bristvi@adamza.cz
Adresa: Bříství č.p. 79 (dálnice D11, exit 18), 289 15 BŘÍSTVÍ

Otevřeno: Po - Pá  7:30 - 15:30   So, Ne  zavřeno.

květen 2022
Ceny jsou bez DPH. V reakci na vývoj trhu může dojít v průběhu sezóny ke změně cen.
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