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Naszą siłą
SĄ LUDZIE



Firma Mirpol to czołowy importer mebli 
ogrodowych i akcesoriów domowych. 
Funkcjonujemy na rynku już od 2004 roku. 
Nieustanny rozwój pozwala nam lepiej 
przewidywać potrzeby Partnerów oraz  

umożliwia współpracę z innymi krajami. 

Firmę tworzy zespół wykwalifikowanych 
ludzi, którzy codziennie starają się sprostać 
oczekiwaniom Klientów. Cieszymy się, 
że mamy przed sobą kolejne wyzwania 
i możliwości rozwoju. 
Daje nam to satysfakcję i zadowolenie, 
które przekazujemy dalej do naszych 
Klientów! 

Staramy się dopasować ofertę produktów, 
aby były one dostępne na każdą kieszeń 
jednocześnie nie ujmując jakości oraz 
obsłudze. Naszym celem jest utrzymywanie 
pozycji  lidera na rynku, który wyznacza 
trendy i wprowadza innowacje.

NASZĄ MISJĄ JEST
STWORZENIE WYMARZONEGO 

DOMU I OGRODU.
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OGRODOWE



Własny ogród to wyjątkowa przestrzeń Własny ogród to wyjątkowa przestrzeń 
do relaksu lub spotkań z bliskimi. do relaksu lub spotkań z bliskimi. 

Niezależnie od rozmiaru zielonego azylu Niezależnie od rozmiaru zielonego azylu 
meble ogrodowe są jego nieodłączną meble ogrodowe są jego nieodłączną 
częścią.częścią.

W odpowiedzi na potrzeby Klientów W odpowiedzi na potrzeby Klientów 
przygotowaliśmy szeroką ofertę mebli przygotowaliśmy szeroką ofertę mebli 
ogrodowych, w której znajdują się:ogrodowych, w której znajdują się:

• • zestawy ogrodowe,zestawy ogrodowe,
• • stoły ogrodowe,stoły ogrodowe,
• • krzesła ogrodowe,krzesła ogrodowe,
• • ławki ogrodowe,ławki ogrodowe,
• • narożniki,narożniki,
• • meble cateringowe,meble cateringowe,
• • meble kempingowe.meble kempingowe.

Meble ogrodowe Mirpol to Meble ogrodowe Mirpol to 
połączenie jakości, komfortu i stylu połączenie jakości, komfortu i stylu 
z konkurencyjnymi cenami, dzięki z konkurencyjnymi cenami, dzięki 
czemu nadasz swojemu ogrodowi czemu nadasz swojemu ogrodowi 
niepowtarzalnego charakteru.niepowtarzalnego charakteru.

Dajemy Ci możliwość zastąpienia Dajemy Ci możliwość zastąpienia 
przydomowego ogrodu i wykorzystania przydomowego ogrodu i wykorzystania 
pokładów kreatywności w aranżacji pokładów kreatywności w aranżacji 
niewielkich przestrzeni – balkonu lub niewielkich przestrzeni – balkonu lub 
tarasu, dzięki czemu każdy ma szansę tarasu, dzięki czemu każdy ma szansę 
stworzyć swoją własną i niepowtarzalną stworzyć swoją własną i niepowtarzalną 
przystań.przystań.

Dzięki przemyślanym projektom Dzięki przemyślanym projektom 
w procesie produkcji zastosowaliśmy w procesie produkcji zastosowaliśmy 
rozwiązania zapewniające ergonomię, rozwiązania zapewniające ergonomię, 
trwałość i odporność na warunki trwałość i odporność na warunki 
atmosferyczne. atmosferyczne. 

Nowe projekty mebli zostały opracowane Nowe projekty mebli zostały opracowane 
w odpowiedzi na nadchodzące trendy w odpowiedzi na nadchodzące trendy 
rynkowe, co daje szerokie możliwości rynkowe, co daje szerokie możliwości 
aranżacyjne w wybranym przez Ciebie aranżacyjne w wybranym przez Ciebie 
miejscu. miejscu. 

Stwórz wymarzony ogród i pozwól Stwórz wymarzony ogród i pozwól 
sobie na wyjątkowe chwile na świeżym sobie na wyjątkowe chwile na świeżym 
powietrzu!powietrzu!



8 www.mirpol.rzeszow.pl

Zestaw mebli OCEAN
6-częściowy zestaw mebli rattanowych

EAN: 5902659140968Zestaw mebli CEZAR
6-częściowy zestaw mebli technorattanowych

(A) sofa 3 osobowa: 175 x 73 x 81 cm

(B) fotel: 67 x 73 x 81 cm

(C) stół: 140 x 70 x 68 cm

(D) pufa: 42 x 42 x 36 cm

B B

A

D D

C

ZESTAWY MEBLI OGRODOWYCH

EAN: 5902659149275

(A) sofa 3 osobowa: 183 x 72 x 78 cm

(B) sofa 2 osobowa: 127 x 72 x 78 cm

(C) fotel: 72 x 72 x 78 cm

(D) stolik główny: 120 x 60 x 40 cm

(E) stolik boczny: 70 x 70 x 64 cm

C

C

A

B

D

E

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Plecionka - technorattan
 à Stolik główny oraz boczny z funkcją pojemnika na poduszki
 à Poduszki - poliester 200g/m2

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Plecionka - technorattan
 à Blat stolika - szkło hartowane
 à Poduszki - poliester
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Zestaw mebli DREAMER
5-częściowy zestaw mebli technorattanowych

(A) narożnik lewy: 182 x 74 x 81 cm

(B) narożnik prawy: 165 x 74 x 81 cm

(C) stół: 140 x 70 x 68 cm

(D) pufa: 42 x 42 x 36 cm

EAN: 5902659140951

A

C

D

D

B

B

A

B
C

Zestaw mebli COSY
4-częściowy zestaw mebli technorattanowych

EAN: 5901738198869

(A) sofa: 147 x 80 x 66 cm

(B) fotel: 83 x 80 x 66 cm

(C) stolik: 90 x 55 x 34 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Plecionka - technorattan
 à Blat stolika - szkło hartowane
 à Poduszki - poliester 180g/m2

ZESTAWY MEBLI OGRODOWYCH

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Plecionka - technorattan
 à Blat stołu - szkło hartowane
 à Poduszki - poliester
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Zestaw mebli CARMEL
4-częściowy zestaw mebli aluminiowych

EAN: 5902659147677

Zestaw mebli KATLA
3-częściowy zestaw mebli ogrodowych

EAN: 5902659147738

(A) sofa 2 osobowa (lewa/prawa): 168 x 80 x 74 cm

(B) sofa narożna: 80 x 80 x 74 cm

(C) stolik: 70 x 70 x 46 cm

Konstrukcja:
 à Aluminiowa rama
 à Blat stolika i półki boczne - deska kompozytowa
 à Poduszki - poliester

C

A B A

(A) narożnik prawy: 245 x 75 x 66 cm

(B) narożnik lewy: 170 x 75 x 66 cm

(C) stolik: 65 x 65 x 30 cm

Konstrukcja:
 à Aluminiowa rama
 à Plecionka - technorattan
 à Blat stolika i półki boczne - deska kompozytowa
 à Poduszki - poliester

ZESTAWY MEBLI OGRODOWYCH

C

A B
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B A

Zestaw mebli FAMILY
3-częściowy zestaw mebli technorattanowych

EAN: 5902659142177

C

(A) sofa: 177 x 67 x 74 cm

(B) sofa narożna: 169 x 67 x 74 cm

(C) stół: 145 x 80 x 72 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Plecionka - technorattan
 à Stół z blatem polywood
 à Poduszki - poliester

Narożnik ogrodowy DONGO
3-częściowy zestaw technorattanowy ze stołem

B A

C

(A) narożnik lewy: 196 x 76 x 75 cm

(B) narożnik prawy: 121 x 76 x 75 cm

(C) stół: 140 x 80 x 65 cm

Konstrukcja:
 à Aluminiowa rama
 à Plecionka - półokrągły polirattan
 à Blat stolika - cement
 à Poduszki - poliester

EAN: 5902659145918

ZESTAWY MEBLI OGRODOWYCH
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EAN: 5902659145901Narożnik ogrodowy LINEA
3-częściowy zestaw technorattanowy ze stolikiem kawowym

A

C

B

(A) narożnik prawy: 214 x 88 x 64 cm

(B) narożnik lewy: 233 x 88 x 64 cm

(C) stolik: 170 x 60 x 45 cm

Konstrukcja:
 à Aluminiowa rama
 à Plecionka - półokrągły polirattan
 à Blat stolika - cement
 à Poduszki - olefin

Narożnik ogrodowy CANYON
3-częściowy zestaw ze stolikiem kawowym

EAN: 5902659145925

(A) narożnik lewy/prawy: 210 x 90 x 71 cm

(B) łącznik: 90 x 90 x 71 cm

(C) stolik: 88 x 88 x 41 cm

Konstrukcja:
 à Aluminiowa rama
 à Boczne półki i blat stolika  - akacja
 à Poduszki - poliester

A

C

A

B
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B

A

D

E

C

EAN: 5902659147028

B A

D
C

B

ZESTAWY MEBLI OGRODOWYCH

EAN: 5902659147080Zestaw mebli SAFIRA
5-częściowy zestaw wypoczynkowy

Zestaw mebli KALIFORNIA
5-częściowy zestaw wypoczynkowy

(A) sofa: 126 x 70 x 65 cm

(B) fotel: 66 x 70 x 65 cm

(C) stolik duży: 60 (średnica) x 44 cm

(D) stolik duży: 50 (średnica) x 39 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Płaski rattan
 à Poduszki - poliester 220g

(A) narożnik prawy: 220 x 66 x 75 cm

(B) narożnik lewy: 158 x 66 x 75 cm

(C) stolik: 125 x 81 x 68 cm

(D) pufa duża: 100 x 37 x 31 cm

(E) pufa mała: 43 x 37 x 31 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Sznur polirattanowy + płaski rattan
 à Poduszki - poliester 220g
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Zestaw mebli NOVA
4-częściowy zestaw wypoczynkowy

EAN: 5902659147011

ZESTAWY MEBLI OGRODOWYCH

(A) sofa 3 osobowa: 125 x 76 x 69 cm

(B) fotel: 70 x 76 x 69 cm

(C) stolik: 90 x 55 x 40 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Sznur polirattanowy + płaski rattan
 à Poduszki - poliester 220g

Zestaw mebli FLORYDA
4-częściowy zestaw wypoczynkowy

EAN: 5902659147073

(A) sofa 3 osobowa: 193 x 72 x 75 cm

(B) podnóżek: 60 x 60 x 32 cm

(C) stolik duży: 60 (średnica) x 44 cm

(D) stolik mały: 50 (średnica) x 39 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Płaski rattan
 à Poduszki - poliester 220g

A

B

B

C

A

D

B

C
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EAN: 5902659147066

(A) sofa 2 osobowa: 124 x 78 x 81

(B) szezlong: 69 x 142 x 81 cm

(C) stolik: 45/52 (średnica) x 47 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Sznur polirattanowy + płaski rattan
 à Poduszki - poliester 220g

ZESTAWY MEBLI OGRODOWYCH

Zestaw mebli ARIZONA
3-częściowy zestaw wypoczynkowy

Zestaw mebli SALERNO
Zestaw mebli tarasowych

EAN: 5902659145451

A

C

B

(A) fotel: 69,5 x 78,5 x 81,5 cm

(B) stolik: 60 (średnica) x 40 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Technorattan
 à Blat stolika - szkło hartowane
 à Poduszki - poliester

A

B

A
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Zestaw mebli ORLEAN
Zestaw mebli tarasowych

EAN: 5902659142160

A

B

Zestaw mebli SIMPLE
7-częściowy zestaw mebli technorattanowych dla 6 osób

(A) stół: 150,5 x 90,5 x 74 cm

(B) krzesło: 44 x 58 x 86 cm

EAN: 5902659144935

(A) fotel: 56 x 59 x 80 cm

(B) stolik: 52 (średnica) x 52 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Technorattan
 à Blat stolika - szkło hartowane
 à Poduszki - poliester

A

B

A

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Okrągły i płaski rattan
 à Blat stołu - szkło hartowane
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Zestaw mebli COMPLEX
Zestaw mebli ogrodowych z parasolem

EAN: 5902659140593

(A) stół: 140 x 85 x 71 cm

(B) krzesło: 74 x 54 x 91 cm

(C) parasol: 210 cm (średnica)

Konstrukcja:
 à Rama stołu i krzeseł wykonana ze stali
 à Materiał siedziska - textilene 1x1
 à Blat stołu - szkło hartowane 5 mm
 à Stalowa konstrukcja parasola  

(możliwość składania i rozkładania)
 à Poszycie parasola - poliester 160g/m2

A

B

C

ZESTAWY MEBLI OGRODOWYCH
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B

A

Zestaw mebli WENUS
Zestaw składający się z 6 krzeseł i rozkładanego stołu

Stół ogrodowy WENUS (A)
Aluminiowy, rozkładany stół ogrodowy

Krzesło ogrodowe WENUS (B)
Aluminiowe krzesło ogrodowe

Wymiary: 57 x 66 x 90 cm

Konstrukcja:
 à Materiał siedziska i oparcia - textilene 2x1
 à Wypełnienie - pianka z bawełny PP

Wymiary:
 à Przed rozłożeniem: 174 x 100 x 74 cm
 à Po rozłożeniu:  238 x 100 x 74 cm

Konstrukcja:
 à Rama, blat i nogi - aluminium
 à Motylkowy mechanizm rozkładania

EAN: 5902659147684

EAN: 5902659147615
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Zestaw mebli MARS
Zestaw składający się z 6 krzeseł i rozkładanego stołu

Stół ogrodowy MARS (A)
Aluminiowy, rozkładany stół ogrodowy

Krzesło ogrodowe MARS (B)
7-pozycyjne aluminiowe krzesło ogrodowe

Wymiary: 62 x 58 x 113 cm

Konstrukcja:
 à Wygodny system zmiany pozycji
 à Materiał siedziska i oparcia - textilene 2x1

Wymiary:
 à Przed rozłożeniem: 160 x 100 x 75 cm
 à Po rozłożeniu:  240 x 100 x 75 cm

Konstrukcja:
 à Rama i nogi - aluminium
 à Motylkowy mechanizm rozkładania
 à Blat - szkło hartowane 5 mm

EAN: 5902659140647

EAN: 5902659147608

B

A
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A

B

Zestaw mebli JOWISZ
Zestaw składający się z 4 krzeseł i stołu

Krzesło ogrodowe JOWISZ (B)
Stylowe krzesło ogrodowe

Stół ogrodowy JOWISZ(A)
Stylowy stół ogrodowy

Wymiary: 180 x 90 x 75 cm

Konstrukcja:
 à Rama i nogi - aluminium (kolor ciemno-szary)
 à Blat - cement

Wymiary: 60 x 55 x 79 cm

Konstrukcja:
 à Nogi - aluminium (kolor ciemno-szary)
 à Siedzisko - tworzywo PP (kolor ciemno-szary)

EAN: 5902659147592

EAN: 5902659147646
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B

A

Zestaw mebli GIRONA
Zestaw składający się z 6 krzeseł i stołu

Stół ogrodowy GIRONA (A)
Metalowy stół ogrodowy ze szklanym blatem

Wymiary: 150 x 90 x 72 cm

Konstrukcja:
 à Stal malowana proszkowo (kolor szary)
 à Blat - szkło hartowane

EAN: 5902659145475

Krzesło ogrodowe GIRONA (B)
Metalowe krzesło ogrodowe

Wymiary: 55,9 x 54,9 x 87 cm

Konstrukcja:
 à Stal malowana proszkowo (kolor szary)
 à Materiał siedziska i oparcia: textilene (antracyt)

EAN: 5902659145482
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Stół NEPTUN
Prostokątny stolik ogrodowy ze szklanym blatem

EAN: 5901738197701

Wymiary: 150 x 90 x 72 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe nogi i rama (antracyt)
 à Blat ze szkła hartowanego 5 mm, 

z otworem na parasol

Stół URAN
Stół ogrodowy ze szklanym blatem

Wymiary: 150 x 90 x 72 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe nogi
 à Aluminiowa rama
 à Blat ze szkła hartowanego 5 mm

EAN: 5901738199033

STOŁY I STOLIKI OGRODOWE
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Stolik JUPITER K90
Kwadratowy stolik ogrodowy ze szklanym blatem

EAN: 5902659140715

Wymiary: 90 x 90 x 72 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe nogi i rama (antracyt)
 à Blat ze szkła hartowanego 5 mm, z otworem na parasol

Stolik JUPITER 90
Okrągły stolik ogrodowy ze szklanym blatem

EAN: 5908227367591

Wymiary: 

 à Średnica: 90 cm
 à Wysokość: 72 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe nogi i rama (antracyt)
 à Blat ze szkła hartowanego 5 mm, z otworem na parasol

STOŁY I STOLIKI OGRODOWE
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Stolik JUPITER 60
Okrągły stolik ogrodowy ze szklanym blatem

EAN: 5908227367584 

Wymiary: 

 à Średnica: 60 cm
 à Wysokość: 70 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe nogi i rama (antracyt)
 à Blat ze szkła hartowanego 5 mm

Stolik GIRONA 70x70
Metalowy stolik ogrodowy ze szklanym blatem

Wymiary: 70 x 70 x 72 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe nogi i rama - malowane proszkowo (kolor szary)
 à Blat - szkło hartowane

EAN: 5902659145499
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Wymiary: 56 x 59 x 80 cm

Konstrukcja:
 à Rama ze stali
 à Technorattan
 à Poduszka - poliester

Krzesło ORLEAN
Technorattanowe krzesło ogrodowe 

EAN: 5902659145468

Krzesło ogrodowe MERKURY
7-pozycyjne krzesło ogrodowe

Wymiary: 56,5 x 42,5 x 108 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Materiał siedziska i oparcia - textilene 1x1

EAN: 5902659145727
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Krzesło ARKADIA
Metalowe krzesło ogrodowe

EAN: 5902659141576 (Czarny)

Wymiary: 56 x 68 x 93 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Materiał siedziska i oparcia - textilene 2x1

5902659141132
(Arkadia B)

5902659141583
(Cappucino)

Inne kolory  tego produktu:

Krzesło HERKULES 2
Metalowe krzesło ogrodowe

EAN: 5902659141897 (Czarny)

Wymiary: 51,5 x 61 x 72 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama - malowana proszkowo (kolor czarny)
 à Materiał siedziska i oparcia - plecionka polirattanowa

5902659141910
(Brązowy)

5902659141903
(Szary)

Inne kolory  tego produktu:

KRZESŁA OGRODOWE
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Wymiary: 53 x 61 x 83 cm

Konstrukcja:
 à Blacha o grubości 1,3 mm
 à Rurki o grubości 22 x 1,1 mm

Krzesło VICTOR
Stalowe krzesło ogrodowe

EAN: 5902659145031 (Szary)

Inne kolory  tego produktu:

Krzesło HUGO
Stalowe krzesło ogrodowe

EAN: 5902659145789 (Czarny)

Wymiary: 43 x 44 x 85 cm

Konstrukcja:
 à Blacha o grubości 1 mm
 à Rurki o grubości 1,2 mm

5902659145000
(Żółty)

5902659145970
(Biały)

Inne kolory  tego produktu:

5902659145796
(Czerwony)

KRZESŁA OGRODOWE

5902659145987
(Czarny)
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Ławka ogrodowa
 àMIR271

Metalowa ławka do ogrodu lub na taras

Wymiary: 122 x 60 x 80 cm

Konstrukcja:
 à Stal ocynkowana, malowana proszkowo
 à Siedzisko i oparcie  z materiału kompozytowego

Ławka ogrodowa
 àMIR273

Metalowa ławka do ogrodu lub na taras

Wymiary: 125 x 60 x 81 cm

Konstrukcja:
 à Stal ocynkowana, malowana proszkowo
 à Siedzisko i oparcie  z materiału kompozytowego

EAN: 5902659145086

EAN: 5902659145079

ŁAWKI OGRODOWE
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Stół cateringowy VIVID
Lekki, składany stół

Wymiary (dwa warianty do wyboru): 

 à 244 x 75 x 74 cm
 à 180 x 70 x 74 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe rurki
 à Blat z HDPE
 à Maksymalne obciążenie: 90 lub 75 kg

Ławka cateringowa VIVID
Lekka, składana ławka

Wymiary: 183 x 28 x 43 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe rurki
 à Siedzisko z HDPE
 à Maksymalne obciążenie: 180 kg

EAN: 5902659146342 (VIVID244C)
5902659144836 (VIVID180C)

EAN: 5902659146212

CATERING

75
KG

90
KG

180
KG
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Krzesło kempingowe GRAPHITE ORANGE
Lekkie, przenośne, składane krzesło

Wymiary: 60/87 x 60 x 95 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama, malowana proszkowo
 à Siedzisko i oparcie - oxford 600D (z powłoką PE) 

oraz siatka nylonowa
 à Uchwyty na kubki lub butelki
 à Maksymalne obciążenie: 120 kg

Krzesło cateringowe VIVID
Lekkie, składane krzesło

Wymiary: 57 x 46 x 83 cm

Konstrukcja:
 à Stalowe rurki
 à Siedzisko i oparcie z HDPE
 à Maksymalne obciążenie: 120 kg

EAN: 5902659146588

EAN: 5902659144843

120
KG

120
KG

CATERING / KEMPING
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Krzesło kempingowe GRAPHITE RED
Lekkie, przenośne, składane krzesło

Wymiary: 57/78 x 58 x 109 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama, malowana proszkowo
 à Siedzisko i oparcie - oxford 600D (z powłoką PE)
 à Gąbka w siedzisku
 à Uchwyty na kubki lub butelki
 à Maksymalne obciążenie: 120 kg

Stolik kempingowy LOCAL
Lekki, przenośny, składany stolik

Wymiary: 72 x 60 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Blat - oxford 600D (z powłoką PE)
 à Uchwyty na kubki lub butelki

EAN: 5902659146601

EAN: 5902659146632

120
KG

KEMPING
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Huśtawki, bujaki, hamaki czy leżaki to Huśtawki, bujaki, hamaki czy leżaki to 
podstawowe wyposażenie dla każdego podstawowe wyposażenie dla każdego 
miłośnika odpoczynku pod własnym miłośnika odpoczynku pod własnym 
kawałkiem nieba!kawałkiem nieba!

Przygotowaliśmy szeroką gamę Przygotowaliśmy szeroką gamę 
produktów będących świetną alternatywą produktów będących świetną alternatywą 
dla klasycznych foteli i krzeseł:dla klasycznych foteli i krzeseł:

• • huśtawki ogrodowe,huśtawki ogrodowe,
• • rattanowe fotele wiszące,rattanowe fotele wiszące,
• • leżaki,leżaki,
• • hamaki,hamaki,
• • krzesła brazylijskie.krzesła brazylijskie.

Każdy z nas – zarówno właściciel Każdy z nas – zarówno właściciel 
większego ogrodu, jak i posiadacz większego ogrodu, jak i posiadacz 
niewielkich przestrzeni na balkonie czy niewielkich przestrzeni na balkonie czy 
tarasie – ma możliwość dopasowania tarasie – ma możliwość dopasowania 
wybranego modelu do swojego stylu oraz wybranego modelu do swojego stylu oraz 
potrzeb. potrzeb. 

Bujaki i krzesła brazylijskie to prawdziwy Bujaki i krzesła brazylijskie to prawdziwy 
bestseller każdego sezonu. W naszych bestseller każdego sezonu. W naszych 
propozycjach znajdziesz zarówno propozycjach znajdziesz zarówno 
sprawdzone modele, wybierane przez  sprawdzone modele, wybierane przez  
Klientów w ubiegłych latach, jak i zupełnie Klientów w ubiegłych latach, jak i zupełnie 
nowe pozycje.nowe pozycje.

Huśtawki ogrodowe, hamaki oraz leżaki to Huśtawki ogrodowe, hamaki oraz leżaki to 
świetni kandydaci dla fanów klasycznego świetni kandydaci dla fanów klasycznego 
wypoczynku. Nowoczesny design oraz wypoczynku. Nowoczesny design oraz 
trwałość materiałów dają możliwość trwałość materiałów dają możliwość 
wykorzystania mebli przez wiele sezonów. wykorzystania mebli przez wiele sezonów. 

Produkty firmy Mirpol są dziś obszarem Produkty firmy Mirpol są dziś obszarem 
zainteresowania wśród osób tworzących zainteresowania wśród osób tworzących 
własne ogrody oraz tych, którzy chcą własne ogrody oraz tych, którzy chcą 
zagospodarować niewielką przestrzeń na zagospodarować niewielką przestrzeń na 
świeżym powietrzu.świeżym powietrzu.

Teraz relaks w ogrodzie, na tarasie lub Teraz relaks w ogrodzie, na tarasie lub 
balkonie będzie sprawiać jeszcze więcej balkonie będzie sprawiać jeszcze więcej 
przyjemności!przyjemności!
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Huśtawka CARPATIA B
3-osobowa, rozkładana huśtawka ogrodowa z moskitierą

EAN: 5902659146427

Huśtawka CARPATIA C
EAN: 5902659148605

Huśtawka CARPATIA D
EAN: 5902659148612

Wymiary: 222 x 134 x 172 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama malowana proszkowo
 à Poliestrowy daszek 180g

Siedzisko:
 à 3-dzielone, system sprężynowy
 à Poliestrowe poduszki 180g

Maksymalne obciążenie: 300 kg

 à Odpinana moskitiera (w zestawie)
 à Funkcja rozkładania oparcia do pozycji leżącej
 à Daszek przeciwsłoneczny z regulacją kąta nachylenia
 à Grube poduszki na siedzisku i oparciu 
 à 2 poduszki dekoracyjne
 à Modna kolorystyka

300
KG

HUŚTAWKI
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Huśtawka INES
3-osobowa, rozkładana huśtawka ogrodowa z moskitierą

EAN: 5901738194366

Huśtawka INES B

Wymiary: 215 x 130 x 170 cm

Konstrukcja:
 à Rury o średnicy 48/30/28/25/16 mm
 à Rama malowana proszkowo (kolor antracyt)
 à Poliestrowy daszek 180g

Siedzisko:
 à system sprężynowy
 à poliestrowe poduszki 160g

Maksymalne obciążenie: 300 kg

 à Odpinana moskitiera (w zestawie)
 à Funkcja rozkładania oparcia do pozycji leżącej
 à Daszek przeciwsłoneczny z regulacją kąta nachylenia
 à Grube poduszki na siedzisku i oparciu 
 à 2 poduszki dekoracyjne
 à Funkcjonalne półki

300
KG

EAN: 5902659149169

HUŚTAWKI
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Huśtawka MEGI
3-osobowa, rozkładana huśtawka ogrodowa

EAN: 5908227369625 (Cappucino)

Huśtawka MEGI
EAN: 5902659142030 (Chocolate)

Huśtawka MEGI
EAN: 5902659146977 (Grey)

Wymiary: 230 x 120 x 164 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama malowana proszkowo (antracyt)
 à Poliestrowy daszek 180g

Siedzisko:
 à Materiał: 600x300D
 à Poliestrowe poduszki 160g

Maksymalne obciążenie: 300 kg

 à Funkcja rozkładania oparcia do pozycji leżącej
 à Daszek przeciwsłoneczny z regulacją kąta nachylenia
 à Grube poduszki na siedzisku i oparciu 
 à 2 poduszki dekoracyjne
 à Funkcjonalne półki

300
KG
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Huśtawka VIKTORIA 2 G
3-osobowa huśtawka ogrodowa

EAN: 5902659148575

Huśtawka VIKTORIA 2 NB

Wymiary: 194 x 119 x 170 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama malowana proszkowo
 à Poliestrowy daszek 140g
 à Siadzisko i oparcie - siatka Teslin 2x1

Maksymalne obciążenie: 350 kg

 à Daszek przeciwsłoneczny z regulacją kąta nachylenia

350
KG

EAN: 5902659146373
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Huśtawka LIVIA
3-osobowa huśtawka ogrodowa

EAN: 5902659146984

Wymiary: 160 x 110 x 170 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama malowana proszkowo
 à Poliestrowy daszek 140g

Siedzisko:
 à Materiał - oxford 600x300D (z powłoką PE)
 à Poliestrowe wypełnienie 160g

Maksymalne obciążenie: 220 kg

 à Daszek przeciwsłoneczny z regulacją kąta nachylenia

220
KG

Huśtawka EVE
3-osobowa huśtawka ogrodowa

EAN: 5902659145178

Wymiary: 160 x 110 x 170 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama malowana proszkowo
 à Poliestrowy daszek 140g

Siedzisko:
 à Materiał - oxford 600x300D (z powłoką PE)
 à Poliestrowe wypełnienie 160g

Maksymalne obciążenie: 220 kg

 à Daszek przeciwsłoneczny z regulacją kąta nachylenia

220
KG
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Huśtawka AMANDA
3-osobowa huśtawka ogrodowa

EAN: 5901738193109

Wymiary: 160 x 110 x 170 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama malowana proszkowo
 à Poliestrowy daszek 140g

Siedzisko:
 à Materiał - oxford 600x300D (z powłoką PE)
 à Poliestrowe wypełnienie 160g

Maksymalne obciążenie: 220 kg

 à Daszek przeciwsłoneczny z regulacją kąta nachylenia

220
KG

Bujak COMO
Dwuosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

EAN: 5901738198913

Wymiary:

 à siedzisko: 133 x 75 x 125 cm
 à podstawa: 118 x 121 x 195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 200 kg

200
KG
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EAN: 5902659143990

Wymiary:

 à siedzisko: 124 x 120 x 75 cm
 à podstawa: 118 x 121 x 195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Bujak TREND 1
Dwuosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

200
KG

BUJAKI

Bujak TREND 2
Dwuosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

EAN: 5902659142047

Wymiary:

 à siedzisko: 124 x 120 x 75 cm
 à podstawa: 118 x 121 x 195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 200 kg

200
KG
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EAN: 5902659148551 (Antracyt)

Wymiary:

 à siedzisko: 135 x 76 x 113 cm
 à podstawa: 118 x 117 x 195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z okrągłego polirattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Bujak LUNA
Dwuosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

200
KG

Bujak LUNA
Dwuosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

EAN: 5902659148544 (Natural)

Wymiary:

 à siedzisko: 135 x 76 x 113 cm
 à podstawa: 118 x 117 x 195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z okrągego polirattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 200 kg

200
KG
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EAN: 5902659140920

EAN: 5902659140852

Wymiary:

 à siedzisko: 124 x 120 x 75 cm
 à podstawa: 118 x 121 x 195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Bujak GRENADA
Dwuosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

200
KG

BUJAKI

Bujak MONACO
Jednoosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

Wymiary:

 à siedzisko: 106 x 74 x 123 cm
 à podstawa: 105 (średnica) x 195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 130 kg

130
KG
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EAN: 5902659143969

Wymiary:

 à siedzisko: 88 x 63 x 114 cm
 à podstawa: 94 (średnica) x 194 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z płaskiego technorattanu
 à Poliestrowa poduszka na siedzisku

Maksymalne obciążenie: 130 kg

Bujak IBIZA
Jednoosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

130
KG

Bujak LARISA
Jednoosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

EAN: 5902659143952

Wymiary:

 à siedzisko: 98 x 63 x 111 cm
 à podstawa: 94 (średnica) x 194 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z płaskiego technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 130 kg

130
KG
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EAN: 5902659145772 (Czarny)

EAN: 5902659144645 (Brązowy)

Wymiary:

 à siedzisko: 66 x 73 x 120 cm
 à podstawa: 95 (średnica) x 205 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Bujak MADERA
Jednoosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

150
KG

Bujak MADERA
Jednoosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

Wymiary:

 à siedzisko: 66 x 73 x 120 cm
 à podstawa: 95 (średnica) x 205 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu

Maksymalne obciążenie: 150 kg

150
KG

BUJAKI
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EAN: 5902659144621

Wymiary:

 à siedzisko: 105 x 65 x 118 cm
 à podstawa: 95 (średnica) x 205 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa podstawa malowana proszkowo
 à Kokon wykonany z technorattanu
 à Poliestrowa poduszka na siedzisku

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Bujak SYCYLIA
Jednoosobowe krzesło wiszące do domu i ogrodu

150
KG

Fotel POSITANO
Obrotowy fotel rattanowy do domu i ogrodu

EAN: 5902659143983

Wymiary: 89 x 65 x 150 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama 
 à Kosz wykonany z płaskiego technorattanu
 à Poliestrowe poduszki na siedzisku i oparciu
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Leżak DELUX 3D
Leżak grawitacyjny z piankowym wypełnieniem

EAN: 5902659148896 (Czarny)

Wymiary: 160 x 66 x 110 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Materiał siedziska i oparcia - textilene 2x1 + pianka 3D

5902659148483
(Granatowy)

Inne kolory  tego produktu:

Leżak DELUX RATTAN
Leżak grawitacyjny z poduszką

EAN: 5902659146670 (DB - Ciemny brąz)

Wymiary: 177 x 66 x 113 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Materiał siedziska i oparcia - polirattan

5902659148889
(MG - Szary mix)

Inne kolory  tego produktu:
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Wymiary: 177 x 64 x 26/110 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Materiał siedziska i oparcia - textilene 4x4
 à Masażer do dłoni w podłokietniku
 à Wielostopniowa regulacja pozycji oparcia i podnóżka

Leżak LUXOR
Leżak grawitacyjny z poduszką

EAN: 5902659147479 (Tab)

Inne kolory  tego produktu:

Leżak DELUX
Leżak grawitacyjny z poduszką

EAN: 5901738193826 (Beżowy)

Wymiary: 176 x 65 x 106 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Materiał siedziska i oparcia - textilene 2x1

5902659145741
(Zielony)

5901738193819
(Czarny)

Inne kolory  tego produktu:

5902659145734
(Grafitowy) 

5902659149213
(Dot)
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Leżak MATADOR (L)
2-pozycyjny leżak

EAN: 5901738193185 (Szara krata)

Leżak SENATOR
3-pozycyjny leżak z poduszką

EAN: 5901738197626 (Szary)

Wymiary: 60 x 155 x 80 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Materiał: textilene 1x1

5901738197640
(Fioletowy)

5901738197633
(Żółty)

Inne kolory  tego produktu:

5901738197657
(Zielony)

5902659141965 
(Beżowy)

5901738193222
(Szary)

Inne kolory  tego produktu:

5901738193192
(Zielony)

Wymiary: 60 x 140 x 96 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa 24 x 1 mm
 à Materiał: textilene 1x1

LEŻAKI
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Wymiary: 60 x 83 x 107 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Materiał siedziska - poliester 600D z wypełnieniem piankowym

Leżak MOGAN
Leżak z regulacją kąta oparcia

EAN: 5902659144072 (Szary)

Inne kolory  tego produktu:

5902659144065
(Limonkowy)

LEŻAKI

Wymiary: 191 x 55 x 33 cm

Konstrukcja:
 à Aluminiowa rama
 à Materiał - textilene
 à Regulacja kąta oparcia

Leżak LORD
Leżak z regulacją kąta oparcia

EAN: 5902659147110 (Czarny)

Inne kolory  tego produktu:

5902659149176
(Beżowy)
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120
KG

Hamak BOHO
Bawełniany hamak z belką w stylu etno

EAN: 5902659149299

Wymiary: 200 x 100 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

Hamak ETNO
Bawełniany hamak w stylu etno

EAN: 5902659149282

Wymiary: 200 x 80 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

120
KG

Leżak VERDE
Leżak plażowy

EAN: 5902659144058 (Szary)

Wymiary: 60 x 96 x 90 cm

Konstrukcja:
 à Salowa rama
 à Materiał siedziska - poliester 280g z wypełnieniem piankowym

5902659145758
(Niebieski)

5902659144041
(Limonkowy)

Inne kolory  tego produktu:

5902659145765
(Pomarańczowy)
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EAN: 5901738194397

Wymiary: 200 x 150 cm

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

Hamak LIGHT BIG
Bawełniany hamak

150
KG

Wymiary: 200 x 80 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

Hamak LIGHT SMALL
Bawełniany hamak

120
KG

EAN: 5901738194403

150
KG

Hamak SKY DUO
Bawełniany hamak z belką
EAN: 5901738194410

Wymiary: 200 x 150 cm

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

Hamak SKY MONO
Bawełniany hamak z belką
EAN: 5901738197893

Wymiary: 200 x 80 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

120
KG
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BRASIL HOOP DOUBLE
Podwójny fotel hamakowy w stylu boho

120
KG

EAN: 5902659148902

120
KG

Hamak SKY WHITE
Siatkowy hamak z belką

EAN: 5901738194434

Wymiary: 200 x 80 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

Hamak LIGHT SINGLE
Siatkowy hamak

EAN: 5901738197909

Wymiary: 200 x 80 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

120
KG

Wymiary: 

 à Siedzisko: 130 x 110 cm
 à Szerokość z oparciem: 80 cm
 à Wysokość całkowita: 120 cm
 à Wysokość oparcia: 48 cm
 à Długość frędzli: ok. 20 cm

Konstrukcja: 
 à 4 mocne plecione liny z bawełny
 à 2 metalowe, okrągłe uchwyty do zawieszenia

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

* P
od

us
zk

i w
id

oc
zn

e 
na

 z
dj

ęc
iu

 n
ie

 w
ch

od
zą

 w
 sk

ła
d 

ze
st

aw
u



53KRZESŁA HAMAKOWE

120
KG

EAN: 5902659145260 (Beżowy)

EAN: 5902659148063

Wymiary: 150 x 120 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

BRASIL CLASSIC
Fotel hamakowy w stylu boho

Wymiary: 100 x 80 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

BRASIL CLASSIC M
Fotel hamakowy w stylu boho

120
KG

EAN: 5902659145246

BRASIL HOOP
Fotel hamakowy w stylu boho

Wymiary: 

 à Średnica siedziska: 60 cm
 à Szerokość z oparciem: 80 cm
 à Wysokość całkowita: 120 cm
 à Wysokość oparcia: 48 cm
 à Długość frędzli: ok. 20 cm

5902659146892
(Szary)

5902659146885
(Czarny)

Inne kolory  tego produktu:

Konstrukcja: 
 à 4 mocne plecione liny z bawełny
 à 2 metalowe, okrągłe uchwyty do zawieszenia

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

120
KG
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EAN: 5901738197916

Wymiary: 100 x 58 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

BRASIL COLOR
Fotel hamakowy

Wymiary: 85 x 47 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

BRASIL GREEN
Fotel hamakowy

120
KG

EAN: 5901738197923

BRASIL RAINBOW
Fotel hamakowy
EAN: 5902659149305

Wymiary: 100 x 110 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

BRASIL STYLE
Fotel hamakowy
EAN: 5901738197930

Wymiary: 100 x 60 cm

Maksymalna waga użytkownika: 120 kg

120
KG

120
KG

120
KG

KRZESŁA HAMAKOWE
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Stelaż do hamaków
Stalowy stelaż do zawieszania hamaków
EAN: 5902659148087

Stelaż do hamaków
Stalowy stelaż do zawieszania hamaków
EAN: 5902659148117

Wymiary: 300 x 100 x 135 cm

 à Worek transportowy w zestawie

Wymiary: 250 x 110 x 105 cm

 à Worek transportowy w zestawie

Zestaw montażowy (2 pak)
Sufitowy zestaw montażowy do foteli wiszących
EAN: 5902659149312

 à Na zestaw składa się: hak, sprężyna, karabińczyk, łańcuch 1 m
 à Dodatkowo: wkręty do drewna (montaż do belki) 

oraz kołki rozporowe do montażu w betonie

 à Zestaw pozwalający zaświecić 2 krzesła wiszące
 à W zestawie kołki rozporowe

Zestaw montażowy
Sufitowy zestaw montażowy do foteli wiszących
EAN: 5902659149312

AKCESORIA
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Poduszka do BRASIL HOOP
Pojedyncza poduszka do krzesła wiszącego
EAN: 5902659149367 (MIR-PO-H3)

Wymiary: 60 x 61 x 1 cm

Poduszka do BRASIL HOOP
Podwójna poduszka do krzesła wiszącego
EAN: 5902659149350 (MIR-PO-H2)

Wymiary: 113 x 65 x 6 cm

 à Gąbkowe wypełnienie

Karabińczyk 8 cm
Karabińczyk do zawieszania hamaków i krzeseł wiszących
EAN: 5902659149374

Długość: 8 cm

Materiał: stal ocynkowana

Zestaw do hamaka
Zestaw 2 taśm do wieszania hamaków
EAN: 5902659149343 

Wymiary taśmy: 300 x 4,8 cm

 à W zestawie 2 taśmy, 2 haki oraz 2 stalowe pierścienie

Poduszka BRASIL
Dekoracyjna poduszka w stylu boho
EAN: 5902659149350 (MIR-PO-H2)

Wymiary: 40 x 40 cm

Materiał: bawełna + poliester

 à Ściągana poszewka (na zamek)

AKCESORIA
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Pawilony oraz pergole to praktyczna Pawilony oraz pergole to praktyczna 
alternatywa dla tradycyjnej altany alternatywa dla tradycyjnej altany 
ogrodowej. Takie rozwiązanie pozwala ogrodowej. Takie rozwiązanie pozwala 
spędzić czas na świeżym powietrzu spędzić czas na świeżym powietrzu 
w przytulnej atmosferze. w przytulnej atmosferze. 

Przedstawiamy propozycję alternatywy Przedstawiamy propozycję alternatywy 
dla altany ogrodowej - atrakcyjna oferta dla altany ogrodowej - atrakcyjna oferta 
zawiera:zawiera:

• • pawilony ogrodowe,pawilony ogrodowe,
• • pergole.pergole.

Pawilony posiadają szereg zalet, dzięki Pawilony posiadają szereg zalet, dzięki 
którym przebywanie na świeżym którym przebywanie na świeżym 
powietrzu jest jeszcze przyjemniejsze. powietrzu jest jeszcze przyjemniejsze. 
Nowoczesne modele pozwalają na Nowoczesne modele pozwalają na 
urozmaicenie Twojego ogrodu.  urozmaicenie Twojego ogrodu.  

Zastosowanie moskitiery uniemożliwia Zastosowanie moskitiery uniemożliwia 
dostanie się niepożądanych owadów, co dostanie się niepożądanych owadów, co 
tworzy wieczór jeszcze przyjemniejszym. tworzy wieczór jeszcze przyjemniejszym. 

Pawilony i pergole świetnie sprawdzają Pawilony i pergole świetnie sprawdzają 
się podczas nagłego letniego deszczu lub się podczas nagłego letniego deszczu lub 
upalnych dni. Dach oraz ściany boczne upalnych dni. Dach oraz ściany boczne 
osłonią przed silnymi promieniami słońca osłonią przed silnymi promieniami słońca 
– teraz możesz stworzyć zacienione – teraz możesz stworzyć zacienione 
miejsce na relaks, wspólny posiłek lub miejsce na relaks, wspólny posiłek lub 
spotkania z bliskimi. spotkania z bliskimi. 

W procesie produkcji zastosowaliśmy W procesie produkcji zastosowaliśmy 
materiały wpływające na odporność oraz  materiały wpływające na odporność oraz  
trwałość przez wiele sezonów. Dzięki trwałość przez wiele sezonów. Dzięki 
zwróceniu szczególnej uwagi na jakość zwróceniu szczególnej uwagi na jakość 
produktu możesz cieszyć się  wybranym produktu możesz cieszyć się  wybranym 
modelem przez długi czas. modelem przez długi czas. 

Stwórz niepowtarzalny klimat i podaruj Stwórz niepowtarzalny klimat i podaruj 
sobie chwilę relaksu!sobie chwilę relaksu!
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EAN: 5902659147868 (Beżowy)

EAN: 5902659147844 (Beżowy)

Wymiary: 3 x 4 x 2,7 m

Konstrukcja:
 à Aluminiowe nogi 76 x 67 mm
 à Stalowe belki
 à Materiał dachu - poliester 180g (z warstwą PA)
 à Materiał ścian - poliester 160g

Pawilon TINO 2
Pawilon ogrodowy z pełnymi ściankami

Pawilon GAVI 2
Pawilon ogrodowy z pełnymi ściankami

Wymiary: 3,6 (średnica) x 2,7 m

Konstrukcja:
 à Stalowe nogi o średnicy 48 mm
 à Stalowe belki
 à Materiał dachu - poliester 180g (z warstwą PA)

Materiał ścian - poliester 160g

5902659148599
(Grafitowy)

Inne kolory  tego produktu:

5902659148582
(Grafitowy)

Inne kolory  tego produktu:
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EAN: 5902659141804

Wymiary: 3 x 4 x 2,7 m

Konstrukcja:
 à Aluminiowe słupki o średnicy 80 mm
 à Aluminiowe belki poprzeczne 80 x 28 mm 

z osobnymi prowadnicami na ścianki i moskitierę
 à Stalowe rurki daszku 16  mm
 à Poliestrowy dach 250g 

z warstwą przeciwdeszczową PVC
 à Poliestrowe ścianki 160g
 à Moskitiera

Pawilon CAPRI 3X4
Pawilon ogrodowy z pełnymi ściankami i moskitierą

Pawilon CAPRI 3X3
Pawilon ogrodowy z pełnymi ściankami i moskitierą

EAN: 5902659141569

Wymiary: 3 x 3 x 2,7 m

Konstrukcja:
 à Aluminiowe słupki o średnicy 80 mm
 à Aluminiowe belki poprzeczne 80 x 28 mm 

z osobnymi prowadnicami na ścianki i moskitierę
 à Stalowe rurki daszku 16  mm
 à Poliestrowy dach 250g 

z warstwą przeciwdeszczową PVC
 à Poliestrowe ścianki 160g
 à Moskitiera
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EAN: 5902659144102

EAN: 5902659147875

Wymiary: 3 x 3 x 2,3 m

Konstrukcja:
 à Aluminiowe nogi (80x80 mm) oraz belki
 à Stalowe rurki o średnicy 19 mm
 à Materiał daszku - poliester 180g (z warstwą PA)

PERGOLA 3X3
Aluminiowa pergola do ogrodu i na taras

Pawilon PATMOS
Pawilon ogrodowy z moskitierą

Wymiary: 3 x 3 x 2,7 m

Konstrukcja:
 à Stalowe nogi o średnicy 48 mm
 à Stalowe belki (20 x 20 mm / 15 x 15 mm)
 à Materiał daszku - poliester 180g (z warstwą PA)
 à Poliestrowe ścianki 160g
 à Moskitiera
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EAN: 5902659149152 (Niebieski)

Wymiary: 3 x 3 x 2,6 m

Konstrukcja:
 à Stalowe belki (25 x 25 mm / 20 x 20 mm / 18 x 10 mm)
 à Materiał poszycia - poliester 210g 

(z warstwą srebra)
 à Pokrowiec transportowy w zestawie

Pawilon EXPRESS PG-001
Składany pawilon ogrodowy

5902659146434
(Zielony)

Inne kolory  tego produktu:
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PARASOLE
OGRODOWE I PLAŻOWE

Parasol ogrodowy, plażowy czy Parasol ogrodowy, plażowy czy 
żagiel przeciwsłoneczny umożliwiają żagiel przeciwsłoneczny umożliwiają 
stworzenie zacienionego miejsca stworzenie zacienionego miejsca 
zarówno w ogrodzie, na tarasie, jak i na zarówno w ogrodzie, na tarasie, jak i na 
balkonie. balkonie. 

Parasole firmy Mirpol oferują szeroką Parasole firmy Mirpol oferują szeroką 
gamę kolorystyczną, dzięki czemu gamę kolorystyczną, dzięki czemu 
wybrany model podkreśli wyjątkowość wybrany model podkreśli wyjątkowość 
i styl przestrzeni. Wśród propozycji i styl przestrzeni. Wśród propozycji 
znajdziesz:znajdziesz:

• • parasole na wysięgniku,parasole na wysięgniku,
• • parasole tradycyjne,parasole tradycyjne,
• • parasole plażowe,parasole plażowe,
• • żagle przeciwsłoneczne,żagle przeciwsłoneczne,
• • podstawy umożliwiające obciążenie.podstawy umożliwiające obciążenie.

Parasol przeciwsłoneczny to jeden Parasol przeciwsłoneczny to jeden 
z podstawowych elementów wyposażenia z podstawowych elementów wyposażenia 
ogrodu – jest to połączenie dekoracji ogrodu – jest to połączenie dekoracji 
z praktycznym rozwiązaniem.z praktycznym rozwiązaniem.

Propozycje parasoli posiadają niezbędną Propozycje parasoli posiadają niezbędną 
funkcję umożliwiającą ustawienie funkcję umożliwiającą ustawienie 
dowolnego kąta nachylenia – jest to dowolnego kąta nachylenia – jest to 
szczególnie istotne, aby móc dostosować szczególnie istotne, aby móc dostosować 
go do kąta padania promieni słonecznych go do kąta padania promieni słonecznych 
w danym momencie. w danym momencie. 

Parasole doskonale sprawdzą się zarówno Parasole doskonale sprawdzą się zarówno 
w ogrodzie, na balkonie lub na tarasie, jak w ogrodzie, na balkonie lub na tarasie, jak 
i na plaży. i na plaży. 

Zadbaj o siebie i odpocznij bezpiecznie Zadbaj o siebie i odpocznij bezpiecznie 
w cieniu!w cieniu!
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EAN: 5902659148223 (Fuksja)

EAN: 5902659141163 (Grafitowy)

Średnica czaszy: 3,5 m

Konstrukcja:
 à Aluminiowy słupek 53 x 77 mm
 à 8 aluminiowych żeber 14 x 24 mm
 à Wsporniki 40 x 25 mm
 à Poliestrowa czasza 250g z warstwą PA

 à Rozkładanie i składanie przy pomocy korbki
 à Regulacja 360 stopni - mechanizm obrotowy w podstawie
 à Regulacja kąta nachylenia czaszy
 à Solidna podstawa krzyżakowa (bez obciążników)

Parasol KAZUAR
Aluminiowy parasol ogrodowy

Parasol KAZUAR M  LED
Aluminiowy parasol ogrodowy

5901738198821
(Zielony)

5901738199002 
(Beżowy)

5902659145642
(Niebieski)

5902659145659
(Fuksja)

5902659145666
(Limonkowy)

Inne kolory  tego produktu: *
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Średnica czaszy: 3 m

Konstrukcja:
 à Aluminiowy słupek 45 x 64 mm
 à 8 aluminiowych żeber 12 x 18  mm
 à Wsporniki 20 x 40 mm
 à Poliestrowa czasza 180g z warstwą PA

 à Punktowe oświetlenie LED
 à Rozkładanie i składanie przy pomocy korbki
 à Regulacja 360 stopni - mechanizm obrotowy w podstawie
 à Regulacja kąta nachylenia czaszy
 à Solidna podstawa krzyżakowa (bez obciążników)
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Parasol CZAPLA  LED
Parasol ogrodowy na wysięgniku

5902659141170 (Beżowy)Parasol KAZUAR M  LED
Aluminiowy parasol ogrodowy

Średnica czaszy: 3 m

Konstrukcja:
 à Aluminiowy słupek 45 x 64 mm
 à 8 aluminiowych żeber 12 x 18  mm
 à Wsporniki 20 x 40 mm
 à Poliestrowa czasza 180g z warstwą PA

 à Rozkładanie i składanie przy pomocy korbki
 à Regulacja 360 stopni - mechanizm obrotowy w podstawie
 à Regulacja kąta nachylenia czaszy
 à Solidna podstawa krzyżakowa (bez obciążników)
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5902659141187
(Zielony)

5902659141972 
(Grafitowy)

5902659145642
(Niebieski)

5902659145659
(Fuksja)

5902659145666
(Limonkowy)

Inne kolory  tego produktu: *

Średnica czaszy: 3 m

Konstrukcja:
 à Stalowa o średnicy 48 mm
 à 8 żeber
 à Poliestrowa czasza 180g 

(klasa odporności na blaknięcie - EU 6)

 à Oświetlenie LED
 à Rozkładanie i składanie przy pomocy korbki
 à Solidna podstawa krzyżakowa
 à Czasza bez flapów

EAN: 5902659148216 (Czerwony)

PARASOLE OGRODOWE
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EAN: 5908227368000 (Zielony)Parasol CZAPLA
Parasol ogrodowy na wysięgniku

PARASOLE OGRODOWE

Średnica czaszy: 3 m

Konstrukcja:
 à Stalowa o średnicy 48 mm
 à 8 żeber
 à Poliestrowa czasza 180g

 à Rozkładanie i składanie przy pomocy korbki
 à Solidna podstawa krzyżakowa
 à Otwór wentylacyjny

5908227367997
(Brązowy)

5908227367522
(Grafit)

5902659145529
(Niebieski)

Inne kolory  tego produktu: *

5902659145536
(Fuksja)

5902659145543
(Limonkowy)

5908227368017
(Bordowy)
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EAN: 590265914461 (Zielony)Parasol CZAPLA NF
Parasol ogrodowy na wysięgniku

Średnica czaszy: 2,7 m

Konstrukcja:
 à Stalowa o średnicy 48 mm
 à 6 żeber
 à Poliestrowa czasza 160g

 à Rozkładanie i składanie przy pomocy korbki
 à Podstawa krzyżakowa
 à Czasza bez flapów
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EAN: 5901738193369 (Bordowy)Parasol HAVANA
Parasol ogrodowy z centralnym słupkiem

Średnica czaszy: 3 m

Konstrukcja:
 à Stalowa o średnicy 38 mm
 à 6 żeber
 à Poliestrowa czasza 180g

5901738193352
(Grafit)

5901738193376
(Zielony)

5901738193383
(Brązowy)

Inne kolory  tego produktu: *

5902659145550
(Niebieski)

5902659145567
(Fuksja)

5902659145574
(Limonkowy)

5902659145383
(Antracyt)

5902659145406
(Beżowy)

5902659145420
(Granatowy)

5902659145390
(Popielaty)

5902659145437
(Żółty)

 à Rozkładanie i składanie 
przy pomocy korbki

 à Funkcja TILT

EAN: 5902659145604 (Limonkowy)Parasol FALKON
Półokrągły, stalowy parasol ogrodowy

Średnica czaszy: 2,7 m

Konstrukcja:
 à Stalowa o średnicy 38 mm
 à 5 żeber
 à Poliestrowa czasza 180g

 à Rozkładanie i składanie przy pomocy korbki

5902659142511
(Zielony)

5902659142528
(Czerwony)

5902659142535
(Grafit)

5902659142542
(Brązowy)

5902659145598
(Fuksja)

Inne kolory  tego produktu: *
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EAN:  5902659141156 (220 cm z tiltem)
5901738199262 (200 cm z tiltem)
5908227369045 (180 cm z tiltem)
5902659146663 (160 cm z tiltem)

5908227369052 (160 cm)

Dostępne średnice czaszy:

 à Bez funkcji TILT: 160 cm
 à Z funkcją TILT: 160 / 180 / 200 / 220 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa, 2-częściowy słupek
 à 8 żeber
 à Nylonowa czasza

 à Funkcja TILT - łatwa zmiana kąta nachylenia czaszy 
dzięki przegubowi na słupku

 à Różne wzory czaszy do wyboru
 à Pokrowiec w zestawie

PARASOL PLAŻOWY
Stalowy parasol plażowy w 4 rozmiarach

EAN: 5902659145802 (Beżowy)Żagiel przeciwsłoneczny 3x3x3 m
Trójkątny żagiel przeciwsłoneczny

Wymiary: 3 x 3 x 3 m

Materiał: poliester 160 g/m2

 à Pokrowiec z PVC w zestawie

5902659141064
(Antracyt)

Inne kolory  tego produktu:

PARASOLE PLAŻOWE / ŻAGLE PRZECIWSŁONECZNE
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Uchwyt/kotwa na parasol plażowy
 

EAN: 5902659144096

Wymiary:
 à Długość całkowita: 43 cm
 à Pasuje do parasoli o średnicy rurki od 2 do 3 cm

 à Regulowana średnica otworu ze śrubą dociskającą
 à Dostępny w kilku kolorach

EAN: 5902659145819 (Beżowy)Żagiel przeciwsłoneczny 3x4 m
Prostokątny żagiel przeciwsłoneczny

Wymiary: 3 x 4 m

Materiał: poliester 160 g/m2

 à Pokrowiec z PVC w zestawie

5902659141088
(Antracyt)

Inne kolory  tego produktu:
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Podstawa do parasoli 
HAVANA (12L)
Podstawa do parasoli z centralnym słupkiem 

EAN: 5902659148025

Wymiary: 51 (średnica) x 12 cm

 à Pasuje do parasoli o średnicy słupka 38 i 48 mm
 à Materiał - HDPE
 à Stalowy uchwyt do montażu słupka
 à Do napełnienia wodą (23 kg)

Podstawa do parasoli 
HAVANA (23L)
Podstawa do parasoli z centralnym słupkiem

Wymiary: 44 (średnica) x 34 cm

 à Pasuje do parasoli o średnicy słupka 38 i 48 mm
 à Materiał - wodoodporna żywica
 à Do napełnienia wodą (12 kg)

EAN: 5902659148001

Podstawa do parasoli 
CZAPLA / KAZUAR M
Podstawa do parasoli typu Czapla i Kazuar M

EAN: 5902659147981

Wymiary (pojedynczego elementu): 50 x 50 x 7,5 cm

 à Zestaw 4 części po 15l z uchwytami
 à Materiał - HDPE
 à Do napełnienia wodą (60 kg) lub piaskiem (80 kg)

Podstawa do parasoli 
KAZUAR
Podstawa do parasoli typu Kazuar

EAN: 5902659148049

Wymiary: 84 x 84 x 17 cm

 à Zestaw 2 części o pojemności 100 l
 à Materiał - HDPE

AKCESORIA
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GRILLOWANIE

Grillowanie to polska tradycja! Grillowanie to polska tradycja! 
Dbamy o to, by gotowanie w ogrodzie Dbamy o to, by gotowanie w ogrodzie 
było przyjemne, udane i bezpieczne.było przyjemne, udane i bezpieczne.

Nasza bogata oferta proponuje zarówno Nasza bogata oferta proponuje zarówno 
klasyczne, jak i nowoczesne rozwiązania klasyczne, jak i nowoczesne rozwiązania 
do wykorzystania podczas przyrządzania do wykorzystania podczas przyrządzania 
posiłku w ogrodzie:posiłku w ogrodzie:

• • grille premium,grille premium,
• • grille węglowe,grille węglowe,
• • grille gazowe,grille gazowe,
• • grille elektryczne,grille elektryczne,
• • paleniska,paleniska,
• • akcesoria grillowe.akcesoria grillowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
rynku w ofercie znajdziesz akcesoria, rynku w ofercie znajdziesz akcesoria, 
które pozwolą w pełni cieszyć się sezonem które pozwolą w pełni cieszyć się sezonem 
grillowym.grillowym.

Prezentowane grille są wyposażone we Prezentowane grille są wyposażone we 
wszelkie udogodnienia, które umożliwiają wszelkie udogodnienia, które umożliwiają 
zaskakująco przyjemne korzystanie ze zaskakująco przyjemne korzystanie ze 
sprzętu zarówno amatorom ogrodowego sprzętu zarówno amatorom ogrodowego 
gotowania, jak i prawdziwym mistrzom gotowania, jak i prawdziwym mistrzom 
grillowania – spełnią one oczekiwania grillowania – spełnią one oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających nawet najbardziej wymagających 
użytkowników. użytkowników. 

Praktyczne rozwiązania w połączeniu Praktyczne rozwiązania w połączeniu 
z perfekcyjnym wykonaniem sprawiają, z perfekcyjnym wykonaniem sprawiają, 
że grill stanowi doskonałe dopełnienie że grill stanowi doskonałe dopełnienie 
Twojego ogrodu. Twojego ogrodu. 

Cieplejsze miesiące to dobra okazja do Cieplejsze miesiące to dobra okazja do 
spotkań z grillem w roli głównej.spotkań z grillem w roli głównej.
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Grill
 àMIR4525

Grill węglowy klasy premium z pokrywą

EAN: 5901738198531

EAN: 5908227364644Grill
 àMIR418

Grill węglowy z misą w kształcie walca

Wymiary: 114 x 68 x 98 cm

 à Ruszt główny: 70 x 35 cm
 à Podgrzewacz: 67 x 6 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2450 cm2 

 à Pokrywa z termometrem i regulacją przepływu powietrza
 à Chromowany ruszt główny z „drzwiczkami” na dokładanie węgla
 à Chromowany ruszt na węgiel i podgrzewacz
 à Popielnik z otworem wentylacyjnym
 à 2 drewniane składane półki
 à Dolna półka/kratownica na akcesoria
 à Nienagrzewający się uchwyt  transportowy
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla

Wymiary: 114,5 x 55,5 x 107,5 cm

 à Ruszt główny: 57,5 x 42 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2288 cm2 

 à Pokrywa z termometrem i regulacją przepływu powietrza
 à Ruszt główny - 2 częściowy
 à Dolny ruszt na węgiel - emaliowany
 à Płynna regulacja wysokości rusztu węglowego
 à Dodatkowy ruszt - podgrzewacz
 à Wysuwana taca na popiół
 à Boczna, składana półka z wieszakami na akcesoria
 à Dolna półka/kratownica na akcesoria
 à Otwieracz do butelek
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla

GRILLE PREMIUM
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Grill
 àMIR571

Kulisty grill węglowy z pokrywą i popielnikiem

EAN: 5901738197756

EAN: 5908227369465Grill
 àMIR417

Prostokątny grill węglowy z pokrywą i popielnikiem

Wymiary: 130 x 61 x 95 cm

 à Średnica rusztu głównego: 54 cm
 à Średnica rusztu na węgiel: 44 cm
 à Podgrzewacz: 40 x 30 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2289 cm2 

 à Pokrywa na zawiasach z regulacją przepływu powietrza
 à Dwuzakresowy termometr w pokrywie
 à Misa wykonana ze stali emaliowanej
 à Chromowany ruszt główny i podgrzewacz
 à Ruszt na węgiel z dodatkowymi przegrodami węglowymi
 à Popielnik ułatwiający utrzymanie czystości
 à 2 boczne półki
 à Dodatkowa dolna półka na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
 à Otwieracz do butelek

Wymiary: 104 x 65 x 90 cm

 à Ruszt główny: 57 x 45,5 cm
 à Podgrzewacz: 50 x 25,5 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2593,5 cm2 

 à Pokrywa na zawiasach z regulacją przepływu powietrza
 à Misa wykonana ze stali emaliowanej
 à Chromowany ruszt z płynną regulacją wysokości
 à Chromowany podgrzewacz i rusz na węgiel
 à Popielnik ułatwiający utrzymanie czystości
 à Składana boczna półka z uchwytem transportowym
 à Dodatkowa dolna półka na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
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Grill
 àMIR6045

Prostokątny grill węglowy na kołach

EAN: 5902659141699

EAN: 5901738199774Grill
 àMIR2285

Kulisty grill węglowy z pokrywą i popielnikiem

Wymiary: 53 x 87 x 89,5 cm

 à Wymiary rusztów: 50 x 20 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2200 cm2 

 à Dwa niezależne ruszty z drewnianymi uchwytami
 à Regulacja wysokości rusztów:  

pierwszy 5 stopni, drugi - 3 stopnie
 à Dodatkowa dolna półka na akcesoria
 à Wygodny uchwyt transportowy
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla

Wymiary: 50 x 50 x 92 cm

 à Średnica rusztu:  46 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1661 cm2 

 à Emaliowana misa i pokrywa
 à Chromowany ruszt główny oraz nogi
 à Regulacja przepływu powietrza dla pełnej kontroli grillowania
 à Wygodna rączka do podnoszenia pokrywy
 à Popielnik ułatwiający utrzymanie czystości
 à Dodatkowa dolna półka (kratownica) na akcesoria
 à Koła i uchwyty transportowe zapewniające mobilność

GRILLE PREMIUM
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Grill
 àMIR225J

Kulisty grill węglowy z pokrywą i popielnikiem

EAN: 5902659141675

Wymiary: 70 x 61 x 102 cm

 à Średnica rusztu: 53 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2205 cm2

 à Emaliowana misa i pokrywa
 à Ruszt do grillowania z wymiennym wkładem
 à Termometr w pokrywie
 à Dwa obiegi powietrza - w pokrywie i popielniku
 à Wygodna rączka do podnoszenia pokrywy
 à Popielnik ułatwiający utrzymanie czystości
 à Dodatkowa dolna półka (kratownica) na akcesoria
 à Wygodny uchwyt transportowy
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla

EAN: 5902659141149Grill
 àMIR350

Grill węglowy z pokrywą

Wymiary: 107 x 62 x 89 cm

 à Ruszt: 40 x 40 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1600 cm2

 à Emaliowana misa i pokrywa
 à Chromowany ruszt z płynną regulacją wysokości
 à Ruszt na węgiel
 à 2 drewniane półki boczne
 à Drewniana dolna półka na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
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Grill
 àMIR270

Kulisty grill węglowy z pokrywą i popielnikiem

EAN: 5908227361070

EAN: 5902659145710Grill
 àMIR655

Kulisty grill węglowy z pokrywą i popielnikiem

Wymiary: 102 x 46 x 86 cm

 à Średnica rusztu: 43 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1451 cm2

 à Emaliowana misa i pokrywa
 à Regulacja przepływu powietrza dla pełnej kontroli grillowania
 à Chromowany ruszt główny i dodatkowy na węgiel
 à Uchwyt umożliwiający zawieszenie pokrywy na misie
 à Popielnik ułatwiający utrzymanie czystości
 à 2 drewniane półki boczne z uchwytem transportowym
 à Dodatkowa dolna półka na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla

Wymiary: 88 x 59 x 96 cm

 à Średnica rusztu: 43 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1451 cm2

 à Emaliowana misa i pokrywa
 à Regulacja przepływu powietrza dla pełnej kontroli grillowania
 à Chromowany ruszt główny i dodatkowy na węgiel
 à Uchwyt umożliwiający zawieszenie pokrywy na misie
 à Popielnik ułatwiający utrzymanie czystości
 à 2 stalowe półki boczne
 à Dodatkowa dolna półka na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla

GRILLE PREMIUM
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Grill
 àMIR404

Prostokątny grill węglowy na kołach

EAN: 5908227364637

EAN: 5908227361056Grill
 àMIR244

Prostokątny grill węglowy na kołach

Wymiary: 65 x 58 x 87,5 cm

 à Ruszt: 53 x 33,5 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1775,5 cm2

 à Stalowa, emaliowana misa
 à Stalowa owiewka
 à Chromowany ruszt  z regulacją wysokości 

i wygodnymi uchwytami
 à 2 metalowe półki
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla

Wymiary: 86 x 36 x 82 cm

 à Ruszt główny: 48 x 29 cm
 à Podgrzewacz: 48 x 8 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1392 cm2

 à Stalowa, emaliowana misa
 à Stalowa owiewka
 à Chromowany ruszt  z regulacją wysokości 

i wygodnymi uchwytami
 à Chromowany podgrzewacz
 à Rożen do kurczaka z drewnianym uchwytem
 à 2 drewniane półki boczne
 à Drewniana dolna półka na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
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Grill
 àMIR230

Kulisty grill węglowy z pokrywą

EAN: 5901738193512

Wymiary: 46 x 40 x 70 cm

 à Średnica rusztu: 38,5 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1163,5 cm2

 à Emaliowana misa i pokrywa
 à Pokrywa z regulacją przepływu powietrza
 à Misa na popiół ułatwiająca utrzymanie czystości
 à Dolna półka (kratownica) na akcesoria
 à Uchwyty transportowe
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla

EAN: 5902659141798Grill
 àMIR276

Grill węglowy z regulowanym rusztem

Wymiary: 56 x 42 x 67 cm

 à Średnica rusztu: 37 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1075 cm2

 à Emaliowana misa
 à Chromowany ruszt z 4-stopniową regulacją wysokości
 à Dolna półka na akcesoria
 à Uchwyt transportowy
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
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Grill
 àMIR234

Mały kulisty grill węglowy z pokrywą

EAN: 5908227364613

Wymiary: 36 x 36 x 39 cm

 à Średnica rusztu: 34 cm
 à Powierzchnia grillowania: 907,5 cm2

 à Emaliowana misa i pokrywa
 à Pokrywa z regulacją przepływu powietrza
 à Misa na popiół ułatwiająca utrzymanie czystości

EAN: 5902659144539

Grill
 àMIR397

Prostokątny kompaktowy grill węglowy 

Wymiary: 55,5 x 30,5 x 72 cm

 à Ruszt: 48 x 29 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1392 cm2

 à Gruba blacha
 à Chromowany solidny ruszt z 4-stopniową regulacją wysokości

EAN: 5901738193529Grill
 àMIR082

Okrągłe palenisko ogrodowe

Wymiary: 76 x 76 x 61 cm

 à Średnica rusztu: 35 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2714 cm2

 à Stalowa misa
 à Ażurowa pokrywa
 à 2 ruszty: główny ze stali chromowanej 

oraz emaliowany na węgiel
 à Uchwyt do podnoszenia pokrywy
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Grill
 àMIR281

Grill wiszący na trójnogu

EAN: 5908227361117

Wymiary:

 à Wysokość: 150 cm
 à Średnica rusztu: 55 cm
 à Średnica misy: 54,5 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2374,6 cm2

 à Stalowa, emaliowana misa oraz stelaż
 à Chromowany ruszt zawieszony na łańcuchu
 à Rozkładany stelaż
 à Łatwa regulacja wysokości rusztu

Grill
 àMIR338

Grill wiszący na trójnogu

EAN: 5902659143938

Wymiary:

 à Wysokość: 177 cm
 à Średnica rusztu: 55 cm
 à Średnica misy: 55 cm
 à Powierzchnia grillowania: 2374,6 cm2

 à Stalowa, emaliowana misa oraz stelaż
 à Chromowany ruszt zawieszony na łańcuchu
 à Rozkładany stelaż
 à Łatwa regulacja wysokości rusztu

PALENISKA
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Grill
 àMIR-G4

Grill gazowy 4-palnikowy

EAN: 5902659148872

Wymiary: 107 x 50 x 101 cm

 à Ruszt: 49 x 38 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1862 cm2

 à Żeliwny ruszt
 à 3 palniki główne + 1 palnik boczny
 à Moc pojedynczego palnika 2,63 kW
 à Elektryczny zapłon
 à Termometr w pokrywie
 à Składane 2 półki boczne
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli
 à Zasilanie: mieszanka propan-butan (LPG) 37 mbar

EAN: 5902659146755Grill
 àMIR-G3

Grill gazowy 3-palnikowy

Wymiary: 107 x 51 x 101 cm

 à Ruszt: 49 x 38 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1862 cm2

 à Ruszt ze stali emaliowanej
 à 3 palniki główne
 à Moc pojedynczego palnika 2,63 kW
 à Elektryczny zapłon
 à Dwuzakresowy termometr w pokrywie
 à 2 półki boczne
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli
 à Zasilanie: mieszanka propan-butan (LPG) 37 mbar
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Grill
 àMIR432

Grill gazowy 3-palnikowy z planchą

EAN: 5902659144492

Wymiary: 158,7 x 56,3 x 104 cm

 à Ruszt: 50,5 x 39 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1969,5 cm2

 à 3 palniki główne
 à 3-palnikowa plancha / płyta grillowa
 à Moc pojedynczego palnika 3 kW
 à Dwuzakresowy termometr w pokrywie
 à 2 półki boczne
 à Dolna półka na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli
 à Zasilanie: mieszanka propan-butan (LPG) 37 mbar

EAN: 5902659143945Grill
 àMIR421

Grill gazowy 4-palnikowy

Wymiary: 118 x 47 x 110 cm

 à Ruszt: 52 x 38 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1976 cm2

 à 3 palniki główne + 1 palnik boczny
 à Moc pojedynczego palnika 3 kW
 à Elektryczny zapłon
 à Dwuzakresowy termometr w pokrywie
 à 2 półki boczne
 à Szafka na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli
 à Zasilanie: mieszanka propan-butan (LPG) 37 mbar

GRILLE GAZOWE
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Grill
 àMIR419

Grill gazowy 2-palnikowy

EAN: 5902659142054

Wymiary: 113,5 x 54 x 108 cm

 à Ruszt: 45 x 38 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1710 cm2

 à Dwuczęściowy ruszt ze stali emaliowanej
 à Moc pojedynczego palnika 3 kW
 à Elektryczny zapłon
 à Dwuzakresowy termometr w pokrywie
 à 2 półki boczne
 à Koszyk na akcesoria
 à Koła ułatwiające przemieszczanie grilla
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli
 à Zasilanie: mieszanka propan-butan (LPG) 37 mbar

EAN: 5902659144669Grill BEEF KING
 àMIR428

Gazowy grill do steków

Wymiary:  22 x 53 x 41 cm

 à Moc 3,5 kW
 à Wysoka temperatura robocza - 800°C
 à Szybki czas przygotowania steków - ok. 3 min
 à Bogaty zestaw akcesoriów
 à Obudowa, ruszt oraz tacka wykonane ze stali nierdzewnej
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli

GRILLE GAZOWE
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Grill
 àMIR-E003

Wydajny grill elektryczny

EAN: 5902659147509

Wymiary: 53,5 x 40 x 85 cm

 à Ruszt: 42 x 27 cm
 à Powierzchnia grillowania: 1134 cm2

 à Odlewana, aluminiowa  płyta grillowa z nieprzywierającą powłoką
 à Regulacja rusztu w 3 poziomach
 à Podgrzewacz ze stali chromowanej
 à Moc znamionowa 2000 W
 à Termostat umożliwiający płynną regulacje temperatury
 à Włącznik zasilania
 à Dolna półka na akcesoria
 à Przewód zasilający o długości 1 m 
 à Zasilanie elektryczne 220 V

EAN: 5902659147486Grill
 àMIR-E001

Wydajny grill elektryczny

Wymiary: 50 x 35 x 77 cm

 à Ruszt: 41,5 x 24 cm
 à Powierzchnia grillowania: 996 cm2

 à Ruszt i podgrzewacz wykonane ze stali chromowanej
 à Regulacja rusztu w 2 poziomach
 à Moc znamionowa 2000 W
 à Termostat umożliwiający płynną regulacje temperatury
 à Włącznik zasilania
 à Dolna półka na akcesoria
 à Przewód zasilający o długości 1 m 
 à Zasilanie elektryczne 220 V
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Widelec z termometrem
 àAE642

Widelec do mięsa z cyfrowym termometrem

EAN: 5902659149237

Wymiary: 34 x 3,8 cm

 à wyświetlacz LCD
 à wybór rodzaju mięsa
 à miernik stopnia wysmażenia
 à stal nierdzewna
 à funkcja automatycznego wyłączania
 à zasilanie 2xAAA

Nóż do pizzy
 àAE503

Nóż do pizzy ze stali nierdzewnej

EAN: 5902659149244

Wymiary: 20 x 9 cm. Ostrze: 1 mm

Materiał: stal nierdzewna + drewniany uchwyt

Kamień do pizzy
 àAE501

Kamień do pizzy z aluminiową tacką i nożem

EAN: 5902659149251

Wymiary: 

 à Kamień: 38,3 x 0,8 cm
 à Grubość tacki: 1,2 mm

Łopatka do pizzy
 àAE496

Aluminiowa łopatka do pizzy

EAN: 5902659149268

Wymiary: 66 x 30 cm

Materiał: stal nierdzewna + drewniany uchwyt

Miech do rozpalania
 àAE243

Klasyczny, manualny miech do rozpalania grilla

EAN: 5908227361223

Długość: 38 cm

Materiał: drewniana rękojeść, stalowa końcówka, miech: materiał 
skóropodobny

Dmuchawa
 àAE249

Ręczna dmuchawa do rozpalania grilla

EAN: 5908227361230

Wymiary: 25 x 4,4 cm

Materiał: korpus z tworzywa (PP), aluminiowa końcówka

AKCESORIA GRILLOWE
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Zestaw
 àAE563

3-częściowy zestaw akcesoriów do grillowania

EAN: 5902659142368

Długość: 42 cm

Materiał: stal nierdzewna + uchwyty z TPR

Zestaw
 àAE189

3-częściowy zestaw akcesoriów do grillowania

EAN: 5908227367829

Długość: 38 cm

Materiał: stal nierdzewna + drewniane uchwyty

Zestaw
 àAE182

3-częściowy zestaw akcesoriów do grillowania

EAN: 5908227369618

Długość: 35,5 cm

Materiał: stal chromowana + drewniane uchwyty

Zestaw
 àAE176

3-częściowy zestaw akcesoriów do grillowania

EAN: 5908227369472

Długość 38 cm

Materiał: stal nierdzewna + tworzywo

Szczypce
 àAE328

Szczypce grillowe ze stali nierdzewnej

EAN: 5908227369519

Długość: 33 cm

Materiał: stal nierdzewna + tworzywo

Szczypce
 àAE404

Szczypce grillowe ze stali nierdzewnej

EAN: 5908227369540

Długość: 38 cm

Materiał: stal nierdzewna + drewniany uchwyt
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Widelec
 àAE409

Widelec grillowy ze stali nierdzewnej

EAN: 5908227369595

Długość 38 cm

Materiał: stal nierdzewna + tworzywo

Tacka
 àAE254S

Tacka do grillowania ze stali nierdzewnej

EAN: 5902659148124

Wymiary: 34 x 23 cm

Materiał: stal nierdzewna

Ruszt
 àAE203

Ruszt do grillowania mięsa i warzyw

EAN: 5908227369496

Wymiary: 51 x 23 cm Wymiary: 58 x 12,5cm

Zestaw
 àAE074

Pędzelek z rondelkiem

EAN: 5901738194458

Wymiary:

 à Rondelek: 12 (średnica) x 22 cm
 à Długość pędzelka: 24 cm

Stojak
 àAE442

Stojak na kurczaka ze stali nierdzewnej

EAN: 5901738194441

Wymiary: 15,5 x 15,5 18 cm

Materiał: stal nierdzewna

Ruszt
 àAE204

Ruszt do grillowania ryb

EAN: 5908227369502
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Szczotka
 àAE124

3-funkcyjna szczotka do grilla

EAN: 5901738194496

Wymiary: 12 x 11 x 6 cm

Szczotka
 àAE458

Szczotka do czyszczenia rusztu od grilla

EAN: 5901738194489

Długość: 30 cm

Kamienie LAVA
 àAE222

Kamienie lawowe do grilli gazowych

EAN: 5902659149220

Waga netto:  3 kg

Szpikulce
 àAE218

Bambusowe szpikulce do szaszłyków

EAN: 5902659144874

Wymiary pojedynczego szpikulca: 30,5 x 0,3 cm

Ilość w opakowaniu: 100 szt.

Pokrowiec na grill
 àMIR-C04

Pokrowiec na grill gazowy 4-palnikowy

EAN: 5902659146861

Wymiary: 137 x 63 x 110 cm

Materiał:

 à Tkanina OXFORD
 à Odporny na promieniowanie UV
 à Wodoodporny
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PRZECHOWYWANIE
W OGRODZIE

Miłośnicy ogrodów i roślin znajdą Miłośnicy ogrodów i roślin znajdą 
propozycje podstawowych elementów propozycje podstawowych elementów 
wyposażenia, które ułatwią im wyposażenia, które ułatwią im 
wykonywanie wszelkich prac w ogrodzie wykonywanie wszelkich prac w ogrodzie 
lub na działce. lub na działce. 

Prezentowane produkty dają możliwość Prezentowane produkty dają możliwość 
dostosowania wymiarów do własnych dostosowania wymiarów do własnych 
potrzeb:potrzeb:

• • domków narzędziowych,domków narzędziowych,
• • drewutni,drewutni,
• • szklarni ogrodowych,szklarni ogrodowych,
• • tuneli foliowych.tuneli foliowych.

Domki narzędziowe doskonale sprawdzają Domki narzędziowe doskonale sprawdzają 
się do przechowywania wszelkich się do przechowywania wszelkich 
akcesoriów, sprzętu czy wyposażenia. akcesoriów, sprzętu czy wyposażenia. 
Przechowywane przedmioty są Przechowywane przedmioty są 
zabezpieczone przed niekorzystnymi zabezpieczone przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi i nie warunkami atmosferycznymi i nie 
zajmują cennego miejsca w innych zajmują cennego miejsca w innych 
pomieszczeniach. pomieszczeniach. 

Jeśli jesteś miłośnikiem warzyw i owoców Jeśli jesteś miłośnikiem warzyw i owoców 
pewnego pochodzenia oraz ekologicznych pewnego pochodzenia oraz ekologicznych 
upraw, warto zadbać o wyposażenie upraw, warto zadbać o wyposażenie 
swojego ogrodu lub działki we własną swojego ogrodu lub działki we własną 
szklarnię. szklarnię. 

Bogata oferta firmy Mirpol proponuje Bogata oferta firmy Mirpol proponuje 
tunele foliowe i szklarnie z poliwęglanu, tunele foliowe i szklarnie z poliwęglanu, 
a także praktyczny rozsadnik a także praktyczny rozsadnik 
i przeznaczone do niewielkich przestrzeni i przeznaczone do niewielkich przestrzeni 
szklarnie balkonowe. szklarnie balkonowe. 

Zastosowane materiały pozwalają Zastosowane materiały pozwalają 
na długi czas użytkowania. Fenomen na długi czas użytkowania. Fenomen 
produktów polega na  połączeniu produktów polega na  połączeniu 
praktycznych rozwiązań, jakości praktycznych rozwiązań, jakości 
i estetycznego wyglądu, co nie jest i estetycznego wyglądu, co nie jest 
częstym zestawieniem na rynku. częstym zestawieniem na rynku. 

Zadbaj o porządek, dopełniając aranżację Zadbaj o porządek, dopełniając aranżację 
swojej zielonej przestrzeni!swojej zielonej przestrzeni!
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EAN: 5902659146700

EAN: 5902659146717

Wymiary:

 à Fundament/podstawa: 190 x 310 cm
 à Wysokość: 124/205 cm

Konstrukcja:
 à Stalowy fundament

 à Aluminiowa rama

 à Ścianki z przeźroczystego poliwęglanu o gr. 4 mm

 à 1 drzwi przesuwne

 à 4 okna dachowe

 à 2 rynny z odpływami

Szklarnia poliwęglanowa
 àG7011-5

Duża, poliwęglanowa szklarnia do ogródka lub na działkę

Szklarnia poliwęglanowa
 àG7011-4

Średnia, poliwęglanowa szklarnia do ogródka lub na działkę

Wymiary:

 à Fundament/podstawa: 190 x 250 cm
 à Wysokość: 124/195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowy fundament
 à Aluminiowa rama
 à Ścianki z przeźroczystego poliwęglanu o gr. 4 mm
 à 1 drzwi przesuwne
 à 2 okna dachowe
 à 2 rynny z odpływami

SZKLARNIE OGRODOWE



97

EAN: 5902659146526

EAN: 5902659146694

Wymiary:

 à Fundament/podstawa: 190 x 190 cm
 à Wysokość: 124/195 cm

Konstrukcja:
 à Stalowy fundament

 à Aluminiowa rama

 à Ścianki z przeźroczystego poliwęglanu o gr. 4 mm

 à 1 drzwi przesuwne

 à 2 okna dachowe

 à 2 rynny z odpływami

Szklarnia poliwęglanowa
 àG7011-3

Mała, poliwęglanowa szklarnia do ogródka lub na działkę

Szklarnia ogrodowa 3x6x2 M
Duży tunel foliowy do ogródka lub na działkę

Wymiary: 300 x 600 x 200 cm

Konstrukcja:
 à Rury o średnicy 19 x 0,65 mm
 à Stal galwanizowana
 à Poszycie - polietylen 140g (krata zielono-biała)
 à Zwijane drzwi
 à 12 okien

SZKLARNIE OGRODOWE
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Szklarnia ogrodowa 3x4,5x2 M
Duży tunel foliowy do ogródka lub na działkę

EAN:  5902659145673 

Wymiary: 300 x 450 x 200 cm

Konstrukcja:
 à Rury o średnicy 19 x 0,65 mm
 à Stal galwanizowana
 à Poszycie - polietylen 140g (krata zielono-biała)
 à Zwijane drzwi
 à 8 okien

Szklarnia ogrodowa 2,5x4x2 M
Średni tunel foliowy do ogródka lub na działkę

EAN:  5902659144027 

Wymiary: 250 x 400 x 200 cm

Konstrukcja:
 à Rury o średnicy 19 x 0,65 mm
 à Stal galwanizowana
 à Poszycie - polietylen 140g (krata zielono-biała)
 à Zwijane drzwi
 à 8 okien

SZKLARNIE OGRODOWE
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EAN: 5902659144034

Wymiary: 200 x 300 x 200 cm

Konstrukcja:
 à Rury o średnicy 19 x 0,65 mm
 à Stal galwanizowana
 à Poszycie - polietylen 140g (krata zielono-biała)
 à Zwijane drzwi
 à 6 okien

Szklarnia ogrodowa 2x3x2 M
Mały tunel foliowy do ogródka lub na działkę

SZKLARNIE OGRODOWE

EAN: 5902659146564Rozsadnik
Tunel foliowy do ogródka lub na działkę

Wymiary: 180 x 140 x 94 cm

Konstrukcja:
 à Rurki stalowe
 à Stal galwanizowana
 à Poszycie - polietylen 140g (krata zielono-biała)
 à Duże okno z moskitierą
 à 2 dodatkowe małe okna



100 www.mirpol.rzeszow.pl

Domek narzędziowy
 àMIR1008

Duży, metalowy domek do przechowywania sprzętu i narzędzi ogrodowych

Wymiary:
 à Całkowite: 312 x 257 x 202 cm
 à Drzwi: 95 x 164 cm 

Konstrukcja:
 à Stal ocynkowana 0,5-0,8 mm
 à Ścianki ze stali galwanizowanej (kolor antracyt)
 à Rozsuwane drzwi wejściowe

EAN: 5902659145932 

Szklarnia balkonowa
Szklarnia foliowa dedykowany na balkon

EAN:  5902659146533

Wymiary: 140 x 70 x 200 cm

Konstrukcja:
 à Rurki stalowe
 à Poszycie - polietylen 140g (krata zielono-biała)
 à Zwijane drzwi
 à Praktyczne półki

SZKLARNIE OGRODOWE / DOMKI NARZĘDZIOWE
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Domek narzędziowy
 àMIR608

Średni, metalowy domek do przechowywania sprzętu i narzędzi ogrodowych

EAN: 5902659144201

Wymiary:
 à Całkowite: 205 x 257 x 202 cm
 à Drzwi: 95 x 164 cm 

Konstrukcja:
 à Stal ocynkowana 0,5-0,8 mm
 à Ścianki ze stali galwanizowanej (kolor antracyt)
 à Rozsuwane drzwi wejściowe

EAN: 5902659144195

Wymiary:
 à Całkowite: 125 x 195 x 197 cm
 à Drzwi: 75 x 164 cm 

Konstrukcja:
 à Stal ocynkowana 0,5-0,8 mm
 à Ścianki ze stali galwanizowanej (kolor antracyt)
 à Rozsuwane drzwi wejściowe

Domek narzędziowy
 àMIR406

Mały, metalowy domek do przechowywania sprzętu i narzędzi ogrodowych
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Skład na drewno WOODLAND
Metalowy skład na opał

EAN: 5902659145963

Wymiary:
 à Całkowite: 163 x 83 x 154 cm
 à Wysokość przodu: 142 cm
 à Wysokość tyłu: 154 cm

Konstrukcja:
 à Ścianki ze stali galwanizowanej (kolor antracyt)
 à W zestawie 2 stalowe belki / wsporniki

Dostępne wymiary:
 à 3 x 6 x 2 m
 à 3 x 4,5 x 2 m
 à 2,5 x 4 x 2 m
 à 2 x 3 x 2 m

Konstrukcja:
 à Polietylen (PE) 140g, krata zielono-biała
 à Zwijane drzwi
 à Ilość okien: 12 / 8 / 6

Folia do szklarni
Zapasowe, foliowe pokrycie do szklarni ogrodowej

EAN:  5902659146571 (3 x 6 x 2 m)
5902659145703 (3 x 4.5 x 2 m)
5902659145680 (2.5 x 4 x 2 m)

5902659145697 (2 x 3 x 2 m)
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ZABAWA
W OGRODZIE

Zabawy na świeżym powietrzu to Zabawy na świeżym powietrzu to 
aktywna forma spędzania wolnego aktywna forma spędzania wolnego 
czasu. Inwestycja w zdrowie dziecka czasu. Inwestycja w zdrowie dziecka 
przy jednoczesnym dostarczeniu przy jednoczesnym dostarczeniu 
mu ogromnej ilości frajdy to nie lada mu ogromnej ilości frajdy to nie lada 
wyzwanie.wyzwanie.

W tegorocznej ofercie Mirpol dostępne W tegorocznej ofercie Mirpol dostępne 
są produkty odpowiadające na różne są produkty odpowiadające na różne 
potrzeby naszych Klientów:potrzeby naszych Klientów:

• • trampoliny w wersji PRO,trampoliny w wersji PRO,
• • trampoliny tradycyjne,trampoliny tradycyjne,
• • huśtawki dla dzieci.huśtawki dla dzieci.

Trampoliny zostały zaprojektowane Trampoliny zostały zaprojektowane 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
i komfort korzystania. Wybrane modele i komfort korzystania. Wybrane modele 
występują w zestawach z kompletem występują w zestawach z kompletem 
akcesoriów, który obejmuje siatkę akcesoriów, który obejmuje siatkę 
zabezpieczającą oraz drabinkę.zabezpieczającą oraz drabinkę.

Pomimo upływu lat huśtawki ogrodowe Pomimo upływu lat huśtawki ogrodowe 
wciąż są niezawodną formą zabawy na wciąż są niezawodną formą zabawy na 
świeżym powietrzu. Bocianie gniazda dla świeżym powietrzu. Bocianie gniazda dla 
dzieci są alternatywnym rozwiązaniem dla dzieci są alternatywnym rozwiązaniem dla 
klasycznych huśtawek – ale oba te modele klasycznych huśtawek – ale oba te modele 
są skutecznym sposobem na oderwanie są skutecznym sposobem na oderwanie 
dzieci od elektroniki i zachęcenie do dzieci od elektroniki i zachęcenie do 
aktywność na świeżym powietrzu. aktywność na świeżym powietrzu. 

Połączenie produktów firmy Mirpol Połączenie produktów firmy Mirpol 
z wyobraźnią dzieci tworzą niesamowite z wyobraźnią dzieci tworzą niesamowite 
zabawy na świeżym powietrzu, a co za zabawy na świeżym powietrzu, a co za 
tym idzie - powstają nowe możliwości tym idzie - powstają nowe możliwości 
spędzania wolnego czasu naszych pociech. spędzania wolnego czasu naszych pociech. 

Zabawy na świeżym powietrzu Zabawy na świeżym powietrzu 
z produktami firmy Mirpol sprawiają, że z produktami firmy Mirpol sprawiają, że 
chwile w ogrodzie stają się wyjątkowe. chwile w ogrodzie stają się wyjątkowe. 

Spędź niezapomniane chwile w rodzinnym Spędź niezapomniane chwile w rodzinnym 
gronie!gronie!
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150
KG

TRAMPOLINY

Trampolina 12FT PRO FIBER
Bezpieczna trampolina dla dzieci w wersji PRO

EAN: 5902659145895

EAN: 5902659145888

Wymiary:
 à Średnica: 305 cm
 à Wysokość: 76 cm
 à Wysokość siatki: 180 cm

Konstrukcja:
 à Stal galwanizowana
 à Rama z rurek: 38 x 1,35 mm
 à 3 nogi: 38 x 1,2 mm
 à Mata PP 
 à 54 sprężyny o sile 28 N

Siatka bezpieczeństwa:
 à Konstrukcja z rurek: 25 x 1,2 mm
 à Górna obręcz siatki z włókna szklanego, 8 części

 à Maksymalna waga użytkownika: 100 kg
 à Drabinka w zestawie
 à Zgodność z normami PN-EN 71-14+A1:2017-11

Trampolina 10FT PRO FIBER
Bezpieczna trampolina dla dzieci w wersji PRO

Wymiary:
 à Średnica: 366 cm
 à Wysokość: 80 cm
 à Wysokość siatki: 180 cm

Konstrukcja:
 à Stal galwanizowana
 à Rama z rurek: 38 x 1,35 mm
 à 4 nogi: 38 x 1,2 mm
 à Mata PP 
 à 72 sprężyny o sile 28 N

Siatka bezpieczeństwa:
 à Konstrukcja z rurek: 25 x 1,2 mm
 à Górna obręcz siatki z włókna szklanego, 10 części

 à Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
 à Drabinka w zestawie
 à Zgodność z normami PN-EN 71-14+A1:2017-11

100
KG
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Trampolina 14FT 
Duża, bezpieczna trampolina dla dzieci

EAN: 5901738198968

EAN: 5907768279905

Wymiary:
 à Średnica: 366 cm
 à Wysokość: 80 cm
 à Wysokość siatki: 180 cm

Konstrukcja:
 à Stal galwanizowana
 à Rama z rurek: 38 x 1,2 mm
 à 4 nogi o średnicy 34 mm
 à Mata PP 
 à 64 sprężyny o sile 28 N

Siatka bezpieczeństwa:
 à Konstrukcja z rurek: 25 x 1 mm

 à Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
 à Drabinka w zestawie
 à Zgodność z normami PN-EN 71-14+A1:2017-11

Trampolina 12FT 
Duża, bezpieczna trampolina dla dzieci

Wymiary:
 à Średnica: 427 cm
 à Wysokość: 80 cm
 à Wysokość siatki: 180 cm

Konstrukcja:
 à Stal galwanizowana
 à Rama z rurek: 40 x 1,2 mm
 à 4 nogi o średnicy 38 mm
 à Mata PP 
 à 80 sprężyn o sile 28 N

Siatka bezpieczeństwa:
 à Konstrukcja z rurek: 25 x 1 mm

 à Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
 à Drabinka w zestawie
 à Zgodność z normami PN-EN 71-14+A1:2017-11

150
KG

150
KG

TRAMPOLINY
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Trampolina 10FT 
Bezpieczna trampolina dla dzieci

EAN: 5908227368307

EAN: 5908227368314 

Wymiary:
 à Średnica: 244 cm
 à Wysokość: 59 cm
 à Wysokość siatki: 180 cm

Konstrukcja:
 à Stal galwanizowana
 à Rama z rurek: 34 x 1,2 mm
 à 3 nogi o średnicy 35 mm
 à Mata PP 
 à 42 sprężyny o sile 28 N

Siatka bezpieczeństwa:
 à Konstrukcja z rurek: 25 x 1 mm

 à Maksymalna waga użytkownika: 80 kg
 à Zgodność z normami PN-EN 71-14:2015

Trampolina 8FT
Bezpieczna trampolina dla dzieci

Wymiary:
 à Średnica: 305 cm
 à Wysokość: 70 cm
 à Wysokość siatki: 180 cm

Konstrukcja:
 à Stal galwanizowana
 à Rama z rurek: 38 x 1,2 mm
 à 3 nogi o średnicy 34 mm
 à Mata PP 
 à 54 sprężyny o sile 28 N

Siatka bezpieczeństwa:
 à Konstrukcja z rurek: 25 x 1 mm

 à Maksymalna waga użytkownika: 150 kg
 à Zgodność z normami PN-EN 71-14+A1:2017-11

80
KG

150
KG
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Huśtawka NEST 
Huśtawka typu bocianie gniazdo

EAN: 5902659145512 (Zielony)

EAN: 5902659148360 (Pomarańczowy)

Wymiary:
 à Średnica: 65 cm

Konstrukcja:
 à 4-częściowa rama 25 x 0,8 mm
 à Piankowa osłona: 25 x 60 x 725 mm

Siedzisko:
 à Czarna mata PP
 à Obszycie: Oxford 300x600D

Liny: 
 à Wykonane z PE
 à Regulowana długość
 à 2 metalowe, okrągłe uchwyty do zawieszenia

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

Huśtawka NEST 65
Huśtawka typu bocianie gniazdo

Wymiary:
 à Średnica: 95 cm

Konstrukcja:
 à 4-częściowa rama 25 x 0,8 mm
 à Piankowa osłona: 25 x 60 x 725 mm

Siedzisko:
 à Czarna mata PP
 à Obszycie: Oxford 300x600D

Liny: 
 à Wykonane z PE
 à Regulowana długość
 à 2 metalowe, okrągłe uchwyty do zawieszenia

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

150
KG

5902659145444
(Antracyt)

5901738198647
(Pomarańczowy)

5901738199057
(Niebieski)

Inne kolory  tego produktu: *

150
KG

5902659148384
(Antracyt)

5902659148377
(Zielony)

5902659148391
(Niebieski)

Inne kolory  tego produktu: *
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Huśtawka NEST BOAT
Huśtawka bocianie gniazdo łódka

EAN: 5902659145505

Wymiary: 167 x 70 cm

Konstrukcja:
 à Rama: 25 mm x 1,4 mm - 2szt; 25 mm x 1,2 mm - 4 szt.
 à Piankowa osłona - 6 częściowa

Siedzisko:
 à Czarna mata PP
 à Obszycie: Oxford 300x600D

Liny: 
 à Wykonane z PE
 à Regulowana długość
 à 2 metalowe, okrągłe uchwyty do zawieszenia

Maksymalna waga użytkownika: 150 kg

150
KG
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BASENY 
I SPA

Baseny ogrodowe pozwalają na Baseny ogrodowe pozwalają na 
przyjemne orzeźwienie w upalne dni przyjemne orzeźwienie w upalne dni 
w przydomowym zaciszu, równocześnie w przydomowym zaciszu, równocześnie 
będąc atrakcyjnym miejscem zabaw będąc atrakcyjnym miejscem zabaw 
dla fanów szaleństw wodnych. Koniec dla fanów szaleństw wodnych. Koniec 
z nudą!z nudą!

Wpisując się w potrzeby nawet najbardziej Wpisując się w potrzeby nawet najbardziej 
wymagających Klientów, proponujemy:wymagających Klientów, proponujemy:

• • baseny stelażowe, baseny stelażowe, 
• • baseny rozporowe,baseny rozporowe,
• • baseny dmuchane,baseny dmuchane,
• • jacuzzi,jacuzzi,
• • akcesoria.akcesoria.

Zastosowane materiały gwarantują Zastosowane materiały gwarantują 
wielosezonową frajdę w bezpiecznych wielosezonową frajdę w bezpiecznych 
warunkach. warunkach. 

Nasze baseny zostały zaprojektowane Nasze baseny zostały zaprojektowane 
w sposób umożliwiający zarówno zabawę w sposób umożliwiający zarówno zabawę 
całej rodziny, jak i odosobniony relaks całej rodziny, jak i odosobniony relaks 
w wodzie. Ofertę uzupełnia gama w wodzie. Ofertę uzupełnia gama 
akcesoriów wodnych, co dostarczy Ci akcesoriów wodnych, co dostarczy Ci 
jeszcze więcej zabawy.jeszcze więcej zabawy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Klientów, w ofercie pojawiły się nowe Klientów, w ofercie pojawiły się nowe 
pozycje. W wachlarzu naszych produktów pozycje. W wachlarzu naszych produktów 
znajdziesz szeroki wybór jacuzzi, co znajdziesz szeroki wybór jacuzzi, co 
pozwoli Ci stworzyć własne domowe SPA. pozwoli Ci stworzyć własne domowe SPA. 

Jacuzzi ogrodowe to niebanalne Jacuzzi ogrodowe to niebanalne 
rozwiązanie dla osób ceniących sobie rozwiązanie dla osób ceniących sobie 
luksusowy masaż wodny, który świetnie luksusowy masaż wodny, który świetnie 
wpływa na regenerację i poprawia wpływa na regenerację i poprawia 
samopoczucie. samopoczucie. 

Zanurz się w luksusie!Zanurz się w luksusie!
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Basen stelażowy
Duży, okrągły basen ze stelażem

EAN: 5902659140609 (20112EU)
6920388660655 (17801EU)

EAN: 5902659140531 (20110EU)
6920388660532 (17799EU)Basen stelażowy

Duży, okrągły basen ze stelażem

Wymiary:
 à Średnica: 450 cm
 à Wysokość: 90 cm
 à Pojemność: ok. 12157 l

W zestawie:
 à Pompa filtracyjna o wydajności  2006l/h
 à Drabinka
 à Mata pod basen
 à Pokrycie ochronne
 à Zestaw naprawczy

Wymiary:
 à Średnica: 360 cm
 à Wysokość: 76 cm
 à Pojemność: ok. 6150 l

W zestawie:
 à Pompa filtracyjna o wydajności  1136 l/h
 à Zestaw naprawczy
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Basen stelażowy
Okrągły basen ze stelażem

EAN: 5902659140524 (20109EU)
6920388660471 (17798EU)

Wymiary:
 à Średnica: 300 cm
 à Wysokość: 76 cm
 à Pojemność: ok. 5377 l

W zestawie:
 à Pompa filtracyjna o wydajności  1136 l/h
 à Zestaw naprawczy

EAN: 5902659148803 (SC17799EU)Basen stelażowy (zestaw)
Duży, okrągły basen ze stelażem i dodatkowymi akcesoriami

Wymiary:
 à Średnica: 360 cm
 à Wysokość: 76 cm
 à Pojemność: ok. 6150 l

W zestawie:
 à Pompa filtracyjna o wydajności  1136 l/h
 à Mata pod basen
 à Pokrycie ochronne
 à Dozownik chemii basenowej (pływak)
 à Zestaw naprawczy
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Basen stelażowy (zestaw)
Okrągły basen ze stelażem i dodatkowymi akcesoriami

EAN: 5902659148810 (SC17798EU)

Wymiary:
 à Średnica: 300 cm
 à Wysokość: 76 cm
 à Pojemność: ok. 5377 l

W zestawie:
 à Pompa filtracyjna o wydajności  1136 l/h
 à Mata pod basen
 à Pokrycie ochronne
 à Dozownik chemii basenowej (pływak)
 à Zestaw naprawczy

EAN: 6920388660358 (17796EU)Basen
Okrągły basen rozporowy z dmuchanym kołnierzem

Wymiary:
 à Średnica: 420 cm
 à Wysokość: 84 cm
 à Pojemność: ok. 7820 l

W zestawie:
 à Pompa filtracyjna o wydajności  1136 l/h
 à Zestaw naprawczy
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Basen
Okrągły basen rozporowy z dmuchanym kołnierzem

EAN: 5902659140500 (20107)
6920388660167 (17793)

Wymiary:
 à Średnica: 300 cm
 à Wysokość: 76 cm
 à Pojemność: ok. 4200 l

W zestawie:
 à Zestaw naprawczy

EAN: 5902659140517 (20108EU)
6920388660235 (17794EU)Basen

Okrągły basen rozporowy z dmuchanym kołnierzem

Wymiary:
 à Średnica: 360 cm
 à Wysokość: 76 cm
 à Pojemność: ok. 5300 l

W zestawie:
 à Pompa filtracyjna o wydajności  1136 l/h
 à Zestaw naprawczy
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Basen
Okrągły basen rozporowy z dmuchanym kołnierzem

EAN: 5902659140470 (20106)
6920388660105 (17792)

Wymiary:
 à Średnica: 240 cm
 à Wysokość: 63 cm
 à Pojemność: ok. 2070 l

W zestawie:
 à Zestaw naprawczy

Basen
Prostokątny basen 2-pierścieniowy

Wymiary:
 à Całkowite: 262 x 175 x 50 cm
 à Pojemność: ok. 780 l

 à Dwupierścieniowa konstrukcja
 à Korek spustowy
 à Łatka samoprzylepna w zestawie

EAN: 5902659140395 (20103)
6926799214999 (10291)

BASENY ROZPOROWE / DMUCHANE
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EAN: 6920388662130Basen GIGANT HEX
Prostokątny, rodzinny basen 2-komorowy

Wymiary:
 à Całkowite: 223 x 211 x 58 cm
 à Pojemność (przy napełnieniu 65%): 590 l

 à Dwukomorowa konstrukcja
 à Korek spustowy
 à Łatka samoprzylepna w zestawie

BASENY DMUCHANE / AKCESORIA BASENOWE

Pokrywa na basen
Uniwersalna pokrywa dedykowana do basenów stelażowych

EAN: 5902659141019 (360 cm)
6926799207267 (360 cm)
5902659141002 (300 cm)
6926799207250 (300 cm)

Dostępne wymiary:
 à 360 cm
 à 300 cm

 à Pokrywa wyposażona w otwory odpływowe
 à Linka zabezpieczająca przed zerwaniem
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Zestaw do czyszczenia basenu
3-częściowy zestaw do czyszczenia basenu

Długość całkowita: 205 cm

Zestaw zawiera:
 à Składany drążek aluminiowy
 à Siatka do zbierania nieczystości
 à Odpieniacz

Pokrywa na basen
Uniwersalna pokrywa dedykowana do basenów rozporowych

EAN: 5902659140876 (360 cm)
6926799207199 (360 cm)
5902659140708 (300 cm)
6926799207182 (300 cm)

Dostępne wymiary:
 à 360 cm
 à 300 cm

 à Pokrywa wyposażona w otwory odpływowe
 à Linka zabezpieczająca przed zerwaniem

EAN: 5902659141026 (90105)
6920388625890 (290699)

AKCESORIA BASENOWE
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EAN: 5902659148773Jacuzzi ogrodowe VANCOUVER
4-miejscowe jacuzzi ogrodowe

Wymiary:
 à Średnica zewnętrzna: 175 cm
 à Średnica wewnętrzna: 135 cm
 à Wysokość: 70 cm
 à Pojemność: 800 l

Konstrukcja: 
 à 3-warstwowe laminowane PVC
 à Ilość dysz:  110
 à Pompa obiegowa o przepływie 2006l/h
 à Podgrzewacz wody (1,5 - 2,5°C/h)

Jacuzzi ogrodowe SKT329A
5-miejscowe jacuzzi ogrodowe

Wymiary: 200 x 200 x 86 cm
 à Pojemność: 1000 l
 à Miejsca siedzące: 3
 à Miejsca leżące: 2

Konstrukcja: 
 à Materiał niecki: Akryl Aristech (USA)
 à Ilość dysz: 82
 à System kontroli: Balboa (USA)
 à Pompa obiegowa
 à Podgrzewacz wody (3kW)
 à System filtracji
 à Ozonator
 à Oświetlenie 
 à Funkcja wodospadu
 à W zestawie pokrywa izolacyjna/ochronna

JACUZZI
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EAN: 5902659148780Jacuzzi ogrodowe MILAN
4-miejscowe jacuzzi ogrodowe

Wymiary:
 à Średnica zewnętrzna: 145 cm
 à Średnica wewnętrzna: 135 cm
 à Wysokość: 70 cm
 à Pojemność: 800 l

Konstrukcja: 
 à 3-warstwowe laminowane PVC
 à Ilość dysz:  125
 à Pompa obiegowa o przepływie 2006l/h
 à Podgrzewacz wody (1,5 - 2,5°C/h)

Jacuzzi ogrodowe BALI
3-miejscowe jacuzzi ogrodowe

EAN: 5902659148766

Wymiary:
 à Średnica zewnętrzna: 165 cm
 à Średnica wewnętrzna: 125 cm
 à Wysokość: 70 cm
 à Pojemność: 686 l

Konstrukcja: 
 à 3-warstwowe laminowane PVC
 à Ilość dysz:  105
 à Pompa obiegowa o przepływie 2006l/h
 à Podgrzewacz wody (1,5 - 2,5°C/h)

JACUZZI
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Filtr do jacuzzi EAN: 5902659148834

Wymiary: 10,5 x 8 cm
 à 150 plisowy
 à Przeznaczony do wysokiego przepływu wody

Pokrywa do jacuzzi 4-miejscowych EAN: 5902659148841

Średnica: 140 x 25 cm

Wymiary: 73 x 70 cm

Zestaw zagłówek i pojemnik na akcesoria z TPU EAN: 5902659148858
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Flokowany materac dmuchany 
191x137x22cm
EAN: 6926799203092

Wymiary: 191 x 137 22 cm

Flokowany materac dmuchany 
191x99x22cm
EAN: 6926799203078

Wymiary: 191 x 99 x 22 cm

Pompka ręczna
EAN: 6920388608763

Wymiary: 19 x 16 cm Wymiary: 9,7 x 36 cm

Ponton TROPICANA
EAN: 6920388607902

Wymiary: 185 x 98 x 28 cm

Ponton FISHMAN
EAN: 6920388607797 / 6920388607773

Wymiary: 

 à Wersja 350: 305 136 42 cm
 à Wersja 300: 252 x 125 x 40 cm

Pompka nożna
EAN: 6920388608794

AKCESORIA DMUCHANE
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Plastikowe wiosła

EAN: 6926799203634

Długość: 94 cm

Materac do pływania 
18-POCKET FASHION MAT
EAN: 6920388602594

Wymiary: 190 x 70 cm

Dmuchane koło „opona”
EAN: 6926799211677

Wymiary: 198 x 84 cm Średnica: 90 cm

Zjeżdżalnia wodna
EAN: 6920388606745

Wymiary: 500 x 95 cm

Zjeżdżalnia wodna
EAN: 6920388600712

Wymiary: 500 x 90 cm

Składany dmuchany leżak
EAN: 6920388666947

AKCESORIA DMUCHANE
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Zestaw do basenu - siatkówka

Basen dziecięcy „tęcza”

EAN: 6920388662079

Wymiary: 95x 66 cm

Materac do pływania „rekin”

EAN: 6920388667180

Wymiary: 100 x 50 cm

Pływak dmuchany „alpaka”
EAN: 6920388654661

Wymiary: 142 x 68 cm Wymiary: 110 x 100 x 80 cm

Pływak dmuchany dla dzieci
EAN: 6920388662734

Wymiary: 86 x 60,5 cm

EAN: 6920388667456

Wymiary: 239 x 74 x 76 cm

Materac do pływania „krokodyl”
EAN: 6920388607094

AKCESORIA DMUCHANE
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Dmuchane koło „Alpaka”
EAN: 6920388654647

Średnica: 55 cm

Piła plażowa „Mozaika”
EAN: 6920388662147

Średnica: 50 cm

Dmuchane rękawki
„Dinozaur” / „Wieloryb”
EAN: 6920388667227 / 5902659148827

Wymiary: 73 x 70 cm Wymiary: 23 x 19 cm / 23 x 22 cm

Dmuchane koło do 
nauki pływania „Panda”
EAN: 6920388667272

Średnica: 50 cm

Mini basen 
3-pierścieniowy
EAN: 6920388669955

Średnica: 99 x 23 cm

Koło do nauki pływania 
dla maluchów 
EAN: 6920388645270

AKCESORIA DMUCHANE
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Basen ze zjeżdżalnią 
i spryskiwaczem „Potwory”

Piłka plażowa 
„Panda”
EAN: 6920388667289

Średnica: 40 cm

Mini basen 2-pierścieniowy 
„Panda”
EAN: 6920388667074

Wymiary: 60 x 12 cm

Basenik ze zjeżdżalnią 
i spryskiwaczem „Jednorożec”
EAN: 6920388666817

Wymiary: 74 x 48 cm Wymiary: 195 x 152 x 76 cm

Basen ze spryskiwaczem 
„Rekin”
EAN: 6920388663823

Wymiary: 190 x 47 cm

EAN: 6920388667210

Wymiary: 205 x 180 x 84 cm

Materac do pływania 
„Panda”
EAN: 6920388667005

AKCESORIA DMUCHANE
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Ogrzewanie na zewnątrz to sprawdzony Ogrzewanie na zewnątrz to sprawdzony 
i niezawodny sposób na przedłużenie i niezawodny sposób na przedłużenie 
sezonu letniego. sezonu letniego. 

Parasole grzewcze i ogrzewacze to bardzo Parasole grzewcze i ogrzewacze to bardzo 
częsty wybór posiadaczy ogrodów czy częsty wybór posiadaczy ogrodów czy 
tarasów, ale także właścicieli restauracji tarasów, ale także właścicieli restauracji 
i innych miejsc publicznych.i innych miejsc publicznych.

Produkty dostępne w ofercie Mirpol Produkty dostępne w ofercie Mirpol 
zróżnicowaliśmy w zakresie mocy, zróżnicowaliśmy w zakresie mocy, 
kształtu, stylu oraz rozmiaru. Dzięki temu kształtu, stylu oraz rozmiaru. Dzięki temu 
wybór urządzenia jest naprawdę prosty!wybór urządzenia jest naprawdę prosty!

Ogrzewanie większych przestrzeni coraz Ogrzewanie większych przestrzeni coraz 
częściej wykorzystywane jest zarówno częściej wykorzystywane jest zarówno 
w przydomowej przystani, jak i w lokalach w przydomowej przystani, jak i w lokalach 
czy ogródkach restauracyjnych. czy ogródkach restauracyjnych. 

Ogrzewacze i parasole grzewcze to Ogrzewacze i parasole grzewcze to 
produkty, które każdego roku cieszą się produkty, które każdego roku cieszą się 
większym zainteresowaniem miłośników większym zainteresowaniem miłośników 
spędzania wolnego czasu na świeżym spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu – także w chłodniejszych powietrzu – także w chłodniejszych 
miesiącach.miesiącach.

Niezależnie czy ogrzewany jest ogródek Niezależnie czy ogrzewany jest ogródek 
lokalu, przydomowy ogród czy własny lokalu, przydomowy ogród czy własny 
taras – szeroki asortyment każdemu taras – szeroki asortyment każdemu 
proponuje możliwość dostosowania proponuje możliwość dostosowania 
modelu do swoich potrzeb.modelu do swoich potrzeb.

Dzięki takim możliwościom relaks lub Dzięki takim możliwościom relaks lub 
spotkania na świeżym powietrzu mogą spotkania na świeżym powietrzu mogą 
trwać pomimo chłodnych wieczorów. trwać pomimo chłodnych wieczorów. 

Zatrzymaj lato na dłużej!Zatrzymaj lato na dłużej!
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Ogrzewacz gazowy
 àMIR-H72S

Parasol grzewczy gazowy

EAN: 5901738198807

Wymiary:
 à Średnica podstawy: 45 cm
 à Średnica czaszy: 81 cm
 à Wysokość: 212 cm

 à Moc: 13 kW 
 à Stalowa konstrukcja (malowana proszkowo)
 à Czterokomorowa czasza
 à Pojemnik na butlę
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli
 à Zasilanie propan-butan (LPG)

Ogrzewacz gazowy
 àMIR-H71SS

Parasol grzewczy gazowy

Wymiary:
 à Podstawa: 49,5 x 49,5 cm
 à Wysokość: 224 cm

 à Moc: 10,5 kW 
 à Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
 à Tuba ze szkła kwarcowego
 à Pojemnik na butlę
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli 

oraz kamienie lawy
 à Zasilanie propan-butan (LPG)

EAN: 5901738198814
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Ogrzewacz gazowy
 àMIR-H45S BK

Wydajny i kompaktowy ogrzewacz gazowy

EAN: 5902659147240

Wymiary:
 à Średnica podstawy: 38 cm
 à Wysokość: 84 cm

 à Moc: 11,7 kW 
 à Stalowa konstrukcja (malowana proszkowo)
 à Pojemnik na butlę
 à W zestawie reduktor oraz wąż do podłączenia butli
 à Zasilanie propan-butan (LPG)
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Doskonały ogród to nie tylko świetnie Doskonały ogród to nie tylko świetnie 
dobrane meble, ale także dbałość dobrane meble, ale także dbałość 
o detale! o detale! 

O tym, jak bardzo przydatne mogą być O tym, jak bardzo przydatne mogą być 
akcesoria wie każdy prawdziwy miłośnik akcesoria wie każdy prawdziwy miłośnik 
ogrodu. W naszej bogatej ofercie ogrodu. W naszej bogatej ofercie 
znajdziesz:znajdziesz:

• • zbiorniki na deszczówkę,zbiorniki na deszczówkę,
• • kurtynę wodną,kurtynę wodną,
• • wózki ogrodowe,wózki ogrodowe,
• • poduszki dekoracyjne.poduszki dekoracyjne.

Dbając o każdego Klienta powiększamy Dbając o każdego Klienta powiększamy 
asortyment, aby każdy znalazł coś dla asortyment, aby każdy znalazł coś dla 
swoich potrzeb.swoich potrzeb.

Akcesoria ogrodowe pozwalają na Akcesoria ogrodowe pozwalają na 
poprawę walorów estetycznych, poprawę walorów estetycznych, 
ułatwienie niektórych prac w ogrodzie, ułatwienie niektórych prac w ogrodzie, 
a także skuteczny sposób na  a także skuteczny sposób na  
wprowadzenie niepowtarzalnej  atmosfery.wprowadzenie niepowtarzalnej  atmosfery.

Akcesoria to niewielkie składne Akcesoria to niewielkie składne 
wyposażenia Twojego ogrodu, które wyposażenia Twojego ogrodu, które 
okazują się niezbędnym elementem. okazują się niezbędnym elementem. 
Akcesoria ogrodowe znacznie ułatwiają Akcesoria ogrodowe znacznie ułatwiają 
wszelkie prace związane z utrzymaniem wszelkie prace związane z utrzymaniem 
własnego zielonego azylu, co często własnego zielonego azylu, co często 
okazuje się nie lada wyzwaniem. okazuje się nie lada wyzwaniem. 

Pomóż sobie zadbać o swój ogród! Pomóż sobie zadbać o swój ogród! 
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Zbiornik na deszczówkę 500 L
Składany zbiornik na deszczówkę 

EAN: 5902659147233

Wymiary:
 à Średnica: 80 cm
 à Wysokość: 100 cm

 à Materiał - 500D PVC Tarpaulin
 à Kurek przelewowy i spustowy
 à Dodatkowy kurek
 à Łatwy montaż

Zbiornik na deszczówkę 200 L
Składany zbiornik na deszczówkę 

Wymiary:
 à Średnica: 60 cm
 à Wysokość: 70 cm

 à Materiał - 500D PVC Tarpaulin
 à Kurek przelewowy i spustowy
 à Łatwy montaż

EAN: 5902659147226
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Kurtyna wodna 10 M
Kurtyna wodna do samodzielnego montażu

EAN: 5902659148636

Długość węża: 10 m

Skład zestawu:
 à Adapter z dyszą szeregową (9 szt.)
 à Adapter z dyszą końcową (1 szt.)
 à Adapter wejściowy
 à Przyłącze do kranu ogrodowego
 à Taśma uszczelniająca

Wózek ogrodowy
Pojemny wózek do ogrodu i na działkę

Wymiary: 78 x 46 x 47 cm

Konstrukcja:
 à Stalowa rama
 à Koła 5”
 à Uchwyt 64,5/94 cm

Maksymalna waga ładunku: 60 kg

EAN: 5902659149183 (Czerwony)

5902659149206
(Czarny)

5902659149190
(Niebieski)

Inne kolory  tego produktu: *
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Poduszka HIGH BACK CUSHION
Poduszka na fotel z wysokim oparciem lub leżak

Wymiary:
 à Szerokość: 47 cm
 à Długość siedziska: 45 cm
 à Długość oparcia: 71 cm
 à Grubość: 4 cm

 à 2 pary wiązań do ramy
 à Bez zamków
 à Regulowany pasek na poduszce oparcia,
 à Poliestrowe wypełnienie
 à Odporność kolorów na światło słoneczne
 à Wodoodporna

Poduszka TOSS PILLOW
Ozdobna poduszka bez lamelki

Wymiary: 43 x 43 cm

 à Bez lamówki
 à Wysokiej jakości japoński zamek błyskawiczny
 à Szew owerlockowy po wewnętrznej stronie
 à Odporność kolorów na światło słoneczne
 à Wodoodporna

EAN: 5902659148919

Dostępne wzory  tego produktu:

59026591484455902659149022 5902659149039

59026591490535902659149046 5902659149060

Dostępne wzory  tego produktu:

59026591489265902659148919 5902659148933

59026591489575902659148940 5902659148964
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Poduszka U-SHAPE CHAIR PAD
Poduszka w kształcie litery U na siedzisko

EAN: 5902659148971

Wymiary: 40 x 42 x 5 cm

 à Obszyta lamówką
 à Bez zamków
 à 2 sznureczki do mocowania
 à Odporność kolorów na światło słoneczne
 à Wodoodporna

Dostępne wzory  tego produktu:

59026591489885902659148971 5902659148995

59026591484525902659149008 5902659149015


