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GARDENA smart system

Het GARDENA smart 
system is een aanwinst 
voor elke tuin. Via dit 
innovatieve systeem stuurt 
de gebruiker met één app, 
op de smartphone of tablet, 
de robotmaaier en de 
tuinbesproeiing aan. 

24 uur per dag, 7 dagen per week 
een mooie, goed onderhouden tuin 
met een strak gemaaid gazon en 
prachtige voldoende beregende 
planten. Het GARDENA smart 
system is geschikt voor elke tuin, 
bestaand of nog aan te leggen. 
Het complete systeem bestaat uit 
een aantal onderdelen die allemaal 
met elkaar in verbinding staan. 
Deze onderdelen sluiten aan op het 
GARDENA Sprinkler of Micro-Drip 
system.

Van robotmaaier tot tuinbesproeiing 
en van verlichting tot vijverpomp. 
Met de smartphone of de tablet 
kun je alles op afstand bedienen. 
Daarnaast is het systeem te 
integreren met andere huis 
domotica platvormen. Om te 
voorkomen dat je voor elk platvorm 
een aparte app nodig hebt, is 
een centrale bediening via Apple 
HomeKit of IFTTT een uitkomst. 
Het GARDENA smart system is 
geïntegreerd in deze app‘s.

De GARDENA robotmaaiers zijn verkrijgbaar bij:

Aanbiedingen zijn geldig tot 2 weken na het verspreiden van deze folder of zolang de voorraad strekt. Fouten en afwijkingen in afbeeldingen, prijzen, omschrijvingen zijn voorbehouden.

De robotmaaier specialist met 25 jaar ervaring!

 

€ 699,- 
SILENO city 

na € 100,- CashBack
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GARANTIE*
*Kijk op www.gardena.nl voor de voorwaarden



Eenvoudig te installeren

De draden kunnen gewoon op het 
gazon gelegd worden en vast gezet 
met speciale haringen. Binnen enkele 
maanden zullen de draden niet meer 
zichtbaar zijn.

Plaats het basisstation en sluit de 3 
draden aan op. Brand het lampje groen, 
dan is de installatie gereed. 

Een installatie wizzard loodst u door het 
menu van de robotmaaier heen. Binnen 
enkele minuten heeft u de machine op 
de voor gewenste manier ingesteld en 
is hij klaar voor gebruik.

Gratis Garage
Gratis Aanleg
€100 CashBack 

Kijk voor de voorwaarden op:
www.refundactie.eu

OF
GRATIS 
GARAGE

€ 100,- 
CASH BACK

50 EURO

50 EURO

GRATIS
AANLEGOF OF

GARDENA.com

Tot 5 jaar garantie
3 jaar garantie
na registratie op www.gardena.nl

5 jaar garantie
+ 9 mesjes voor de robotmaaier

5 jaar garantie
+ 18 mesjes voor de robotmaaier
+ Vervanging bij diefstal of vandalisme

Nooit sporen 

Het SensorCut systeem zorgt er voor 
dat de robotmaaier een willekeurig 
patroon maait. Hierdoor rijdt de 
maaier nooit dezelfde route en 
ontstaat er geen spoorvorming. 

Een gezonder gazon

Robotmaaiers van GARDENA maaien 
dagelijks. Dit zorgt voor een gezonde, 
egale, groene grasmat en het 
maaiafval valt tussen de grashalmen 
en fungeert als een natuurlijke 
meststof voor het gazon. Deze hoeven 
dus niet opgeruimt te worden.

Geen regensensor nodig

Robotmaaiers van GARDENA werken 
onder alle omstandigheden, dus ook 
in de regen. Je gazon is dus altijd 
perfect onderhouden, ook in natte 
periodes.

Waterdicht

De functie waar velen op hebben 
gewacht: de SILENO city & SILENO 
life modellen kunnen eenvoudig 
schoongemaakt worden met de 
tuinslang*. 

*Let op: dit kan alleen bij SILENO city en SILENO life modellen.

Comfort

Classic

Premium

GRATIS

€ 49,-

€ 99,-

GARDENA.com
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Garage Robotmaaier

€ 199,99

Onderhoudskit

€ 39,99

Opbergtas robotmaaier 

€ 56,99Reparatieset draad

€ 16,99
Wandbeugel 

€ 56,99
Begrenzingsdraad

vanaf € 32,99

Reserve messen

€ 17,99
Beschermdoos

€ 11,99
Wielborstels

€ 19,99

ACCESSOIRES

SILENO city SILENO life SILENO+

SILENO city 250m2

€ 899,99

€ 699,99
Na CashBack* 

SILENO city 350m2

€ 949,99

€ 749,99
Na CashBack* 

SILENO life 750m2

€ 1.099,-

€ 999,99
Na CashBack* 

smart SILENO life 750m2

€ 1.199,-

€ 1.099,-
Na CashBack*

SILENO life 1000m2

€ 1.299,-

€ 1.199,-
Na CashBack*

smart SILENO life 1000m2

€ 1.399,-

€ 1.299,-
Na CashBack*

smart SILENO city 500m2

€ 1.199,-

€ 999,99
Na CashBack*

SILENO city 500m2

€ 1.099,-

€ 899,99
Na CashBack*

SILENO life 1250m2

€ 1.499,-

€ 1.399,-
Na CashBack*

smart SILENO life 1250m2

€ 1.599,-

€ 1.499,-
Na CashBack*

SILENO+ 1.600m2

€ 1.699,-

€ 1.599,-
Na CashBack* 

smart SILENO+ 1.600m2

€ 1.799,-

€ 1.699,-
Na CashBack*
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