Ръчен градински култиватор тип „Краб”

с 6 зъба
Диаметър на раб. част 25 cm
Тегло: 3,0kg Цена: 75,00 лв

с 4 зъба
Диаметър на раб. част 17 cm
Тегло: 2,7kg Цена: 68,00 лв

Това е изключително практичен ръчен инструмент, с чиято помощ може да се извършва
разрохкване на почва с различна твърдост на дълбочина до 15 cm., да се изкореняват неголеми
растения и плевели, без да се нарушава драстично структурата на почвата.
С този инструмент може удобно и лесно да се работи в свободното пространство между редовете
на растенията, с него лесно се окопават дървета, храсти и др.
При работа с ръчния градински култиватор се се оказва минимално натоваряне на гърба т. к.
работното движение се извършва от корпуса на цялото тяло, което е изправено. При натискане на
дръжката върху почвата дългите леко извити зъбци се забиват в земята и я разрохкват.
Култиваторът се забива в земята и изважда последователно.
Дължината и на двата модела култиватори е 120 cm. Те заемат малко място и са удобни за
транспортиране.
Големият „Краб”, който е с 6 зъбеца е предпочитан от младите и от хората на средна възраст (с
него за по-малко време се обработва по-голяма площ), а малкия „Краб”, който е с 4 зъбеца е
предпочитан от жени и по-възрастни хора.
На видеото https://www.youtube.com/watch?v=Ux3G0ZUPcsw добре се виждат начините за работа с
култиватора.

Може да получите допълнителна информация или
да направите своята заявка на
E-mail: ekoemo@abv.bg
GSM: 0888 704219
тел. 02 8717145

Условия за доставка
Доставката се осъществява чрез куриер в рамките на до 3-4
работни дни от куриерски фирми Спиди или Еконт.
Плащането се осъществява чрез наложен платеж при
получаването на пратката или предварително по банков път.
Когато поръчката е на стойност над 100,00 лева доставката
на продуктите е безплатна до офис на куриерската фирма.
За поръчки на стойност под 100,00 лева транспортните
разходи са за сметка на изпращача съгласно условията за
доставка на съответната куриерска фирма.
Условия за отказ на поръчка
1. Всеки клиент на НЕОЛАБ ООД има право да откаже изпратена поръчка в следните
случаи:
• Сгрешен наложен платеж
• Ако клиентът получи различни продукти или не е получил всички поръчани продукти
• Ако клиентът получи продукти с дефекти
2. Клиентът няма право да се откаже от поръчката в следните случаи:
• Ако е направил поръчката и не съществува нито един от посочените в точка 1 случаи
• Ако клиентът сам е сгрешил избора на поръчаните продукти.
Връщането на поръчка може да се осъществи само в случай, че изпратените продуктите са
в добър търговски вид.
Ако отказът е по вина на НЕОЛАБ ООД, разходите за връщане на поръчката се поемат от
продавача. Ако отказът е по вина на клиента и представител на НЕОЛАБ ООД е дал
съгласието си, разходите са за сметка на купувача.
Отказ на поръчка може да се направи в рамките на 10 дни от получаването на продуктите.

Допълнителна информация относно условията
за доставка може да получите на
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