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Milí zákazníci a příznivci značky VARI.
Držíte v rukou nový katalog největšího českého výrobce
zahradní techniky. Představíme Vám ucelenou řadu bubnových sekaček a mulčovačů, které jsou vzorem výrobcům
nejen na českém, ale i na evropském trhu. Dozvíte se také,
co nového jsme pro Vás na rok 2012 připravili.
Rád bych Vás upozornil na náš úplně nový výrobek - vyžínač křovin F-550, který Vás jistě zaujme řadou inovativních
prvků, vysokou kvalitou sečení, skvělým komfortem obsluhy a především velice příznivou cenou. Věřím, že bude dobrou volbou i pro ty, kdo nemají možnost trávu často sekat
a dále ji využívat.
I v roce 2012 budeme pracovat tak, abychom zachovali a
vylepšili to, čeho si zákazníci na značce VARI cení: tradiční vysoké kvality strojů, perfektní dostupnosti náhradních
dílů a široké sítě dobře vyškolených odborných prodejců.
To jsou hodnoty, které jsou spolu s příznivou cenou našich
výrobků pro nás důležité a zavazující.
Přeji Vám všem úspěšnou pěstitelskou sezónu a rád bych
Vám také poděkoval za důvěru, kterou nám prokazujete
zakoupením a používáním techniky značky VARI.
Tomáš Belinger, M.B.A
Obchodní ředitel VARI, a.s.

VARI, a.s. je perspektivní ﬁrma podporovaná EU.

V letech 2008-2010 realizovala ﬁrma VARI, a.s. v rámci programu
EKOENERGIE projekt „Zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě
energie zlepšováním tepelně technických vlastností budov a snižování ztrát v rozvodech tepla provedením decentralizace vytápění
ve ﬁrmě VARI, a.s.“, na který byly čerpány peníze z rozpočtu EU.
Podstatou projektu je soubor opatření, jejichž obsahem je snížení
energetické náročnosti celkového provozu v areálu ﬁrmy v Libici
nad Cidlinou, zejména provedením decentralizace výroby tepla a
zlepšením tepelně technických vlastností budov.
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Navštěvujte pravidelně webové stránky www.vari.cz. Dozvíte se zde spoustu zajímavých informací, novinek a aktualit.
Přidejte si náš web do oblíbených položek.
■ podrobné informace o výrobcích ﬁrmy VARI, a.s.
■ videa strojů při práci
■ návody ke stažení, vč. archivu od r. 1969
■ výstavy a předváděcí akce, kam se vypravit
■ kniha návštěv pro Vaše dotazy
■ 360° prohlížení strojů
■ bonusová videa
■ akční nabídky strojů
■ rady do zahrady, jak a kdy používat stroje VARI
■ adresář prodejců včetně map, fotograﬁí a kontaktů
■ historie společnosti a důležitých výrobků

http://www.vari.cz

http://katalognd.vari.cz

Online katalog náhradních dílů. Zde naleznete kompletní přehled všech prodávaných strojů s detailními rozkresy
náhradních dílů. Celý web je koncipován tak, aby vše bylo
co nejjednodušší a nejpřehlednější. Cílem je snadno a rychle identiﬁkovat hledaný náhradní díl. Velkou výhodou naší
webové aplikace jsou bezesporu vždy aktuální data přístupná všem:
■ obrázky sestav náhradních dílů strojů
ve vysokém rozlišení
■ katalogové listy ke stažení ve formátu .pdf
■ okamžitá aktualizace dat při modiﬁkaci výrobků
■ historie výrobků
■ fotonáhledy náhradních dílů

http://www.hondastroje.cz

Sledujte VARI i pomocí sociální sítě Facebook
a buďte našimi přáteli.
Navštivte stránky originálních produktů ﬁrmy Honda Power
Equipment a vyberte si z nabídky sekaček, křovinořezů,
elektrocentrál, čerpadel, lodních motorů, sněžných fréz a
další řady originálních výrobků HONDA.
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Načtěte si QR kód
pomocí Vašeho chytrého telefonu
a hned se dozvíte více o strojích VARI.
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Specializujeme se na výrobu bubnových sekaček již od roku
1997, kdy byl poprvé představen adaptér bubnového sečení SAMSON-56 k převodové skříni DSK-316. Ten postupem
času vytlačil lištové sekačky, protože nevyžaduje zvláštní
údržbu, jako je přesné a náročné seřizování, a navíc uživatelé nemusí trávu odhrabovat.
Od té doby prošly bubnové sekačky VARI dlouhým technickým vývojem, splňují přísné bezpečnostní normy Evropské
unie a dnes patří k nejmodernějším na trhu. Prvků, které
dělají bubnové sekačky VARI tak výjimečnými, je mnoho.
V první řadě to je revoluční konstrukce dvojitého žacího
disku, který díky vyztuženým okrajům absorbuje nárazy a
je odolný proti deformaci. V něm jsou pod úhlem 3° uložené
čtyři otočné nože, které se při nárazu na překážku zasunou
a nepoškodí se. Sekací ústrojí je vybavené čelisťovou bezpečnostní brzdou, která zastaví disk do pěti vteřin.

DETAILY BUBNOVÝCH SEKAČEK

Bubnové sekačky VARI mají robustní konstrukci odolnou
proti poškození, jednoduché intuitivní ovládání a nezávislé
spouštění sečení a pojezdu. Jsou lehké a dobře vyvážené
nejen pro práci na rovině, ale i ve svazích, kde se nepřevažují na řídítka (častý nedostatek sekaček jiných výrobců). Samozřejmostí každé bubnové sekačky je přídavná
boční plachetka, díky které je tráva pokládána do řádku, aby ji bylo možné snadno shrabat. Všechny bubnové sekačky VARI pohánějí nejmodernější motory HONDA
nebo Briggs&Stratton, které mají vysoký výkon a krouticí moment, což je při sečení vysoké a husté trávy nejdůležitější parametr.
Kombinace uvedených konstrukčních a bezpečnostních prvků, výkonného motoru a vysoce efektivního pojezdu, kterému nemusíte do kopce pomáhat, promyšleného krytování a
dokonalé ochrany obsluhy, řadí bubnové sekačky VARI na
špičku ve své kategorii.
VARI, a.s. předhání ostatní výrobce díky vlastní originální
konstrukci strojů.

DVOJITÝ ŽACÍ DISK VARI

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ BDR-620
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sečení a sušení trávy
je s Lucinou hračka
čtyři
oboustranné nože
dvojitý disk bezva kopíruje terén,
nože dělájí krásné strniště
a při nárazu se schovají
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traktorová kola
vhodná i na svahy
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DETAILY DS-521B LÍZA 60

DĚLENÁ NÁPRAVA

cm
1300
2
m /h

do
2
3000 m

B&S

B&S
675

20°

58,5

kg
58 kg

strniště
4 cm
cm

6“ FOUKANÁ KOLA

2,0 km/h

Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4340

19 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

■ nejlehčí bubnová sekačka VARI
■ jednoduché, intuitivní ovládání
■ nezávislé zapínání sečení a pojezdu
■ do tří poloh výškově nastavitelná řídítka
■ vhodná pro sečení v zahradách a sadech
■ dělená náprava pro snadné zatáčení a manipulaci
■ 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
■ díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
■ vyztužené okraje sekacího disku lépe absorbují nárazy
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ součástí boční plachetka pro řádkování posečené trávy
■ snadné používání i pro ženy
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DETAILY DS-521 LÍZA 60

■ jednoduché, intuitivní ovládání
■ nezávislé zapínání sečení a pojezdu
■ do tří poloh výškově nastavitelná řídítka
■ vhodná pro sečení v zahradách a sadech
■ dělená náprava pro snadné zatáčení a manipulaci
■ 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
■ díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
■ vysoká životnost sekacího disku
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ součástí boční plachetka pro řádkování posečené trávy
■ snadné používání i pro ženy

ŽACÍ DISK SE ČTYŘMI NOŽI

cm
1300
2
m /h

do
2
3000 m

HONDA

HONDA
GCV 160

30°

58,5

kg
59 kg

strniště
4 cm
cm

OVLÁDACÍ PRVKY

2,0 km/h

Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4237

22 490 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu
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2 rychlosti
DETAILY BDR-620B LUCINA 65

ŽACÍ DISK SE ČTYŘMI NOŽI

cm
1900
2
m /h

do
2
10000 m

B&S

B&S
850

20°

62

kg
60 kg

strniště
4 cm
cm

8“ ŠÍPOVÁ KOLA

2,0 km/h
2,8 km/h

Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4341

24 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

■ dvourychlostní bubnová sekačka na svahy a velké louky
■ do tří poloh výškově nastavitelná řídítka
■ díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr
při sečení ve svahu
■ velká 8“ šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
■ možnost odaretování kol pro snadné manévrování
■ řazení rychlostí jednoduchým přehozením řemene
bez použití nářadí
■ 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
■ motor B&S 850 Series TM s rozvodem OHV
■ vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ součástí boční plachetka pro řádkování trávy
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2 rychlosti
DETAILY BDR-620 LUCINA 65

VOLBA POJEZDOVÝCH RYCHLOSTÍ 2,0 km/hod a 2,8 km/hod

cm
1900
2
m /h

do
2
10000 m

HONDA

HONDA
GCV 190

30°

62

kg
61 kg

strniště
4 cm
cm

■ dvourychlostní bubnová sekačka na svahy a velké louky
■ do tří poloh výškově nastavitelná řídítka
■ díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr
při sečení ve svahu
■ velká 8“ šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
■ možnost odaretování kol pro snadné manévrování
■ řazení rychlostí jednoduchým přehozením řemene
bez použití nářadí
■ 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
■ motor HONDA GCV 190 s rozvodem OHC
■ vysoká životnost sekacího disku
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ součástí boční plachetka pro řádkování trávy

2,0 km/h
2,8 km/h

Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4263

25 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu
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Sekačka bubnová
BDR-595 ADELA 60
S MOTOREM HONDA GSV 190
LIMITOVANÁ EDICE
obj. číslo: 4404
CENA (s DPH): 29 900 Kč

2

DETAILY BDR-595 ADELA 60

ORIGINÁLNÍ NOŽE VARI

cm
1700
2
m /h

do
2
15000 m

HONDA

HONDA
GCV 160

30°

58,5

kg
60 kg

strniště
4 cm
cm

PLNOPRYŽOVÁ KOLA

2,7 km/h

Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4098

28 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

■ legendární bubnová sekačka - na trhu od roku 1999
■ nezávislé spouštění sečení a pojezdu
■ do tří poloh výškově nastavitelná řídítka
■ pojezd obstarává profesionální šneková převodovka
■ díky přesnému vyvážení je lehce ovladatelná
■ volnoběžky v kolech zajišťují snadné zatáčení
■ masivní konstrukce - laserem řezaný rám
■ 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
■ díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
■ vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ součástí boční plachetka pro řádkování trávy
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DETAILY BDR-1200

Sekačka BDR-1200
+ sulka AV-650
obj. číslo: 4254
CENA (s DPH): 78 990 Kč

ŘEZ POHONU

21606000
2
m /h

VODICÍ KOLA

cm
neomezená
plocha

HONDA

HONDA
GXV 390

30°

120,2

kg
200 kg

strniště
4 cm
cm

■ profesionální dvoububnová sekačka pro sečení rozlehlých
ploch včetně horských luk
■ stranové a výškové nastavení řídítek
■ velká 10“ kola s traktorovým vzorkem pro náročný terén
■ mechanická pětirychlostní převodovka se zpátečkou
■ směrové brzdy zajišťují jednoduché zatáčení se strojem
■ 2 sekací disky s celkovým záběrem 120,2 cm, 8 nožů
■ výkyv žacího ústrojí 10° na obě strany umožňuje
lepší kopírování nerovností terénu
■ kardanové propojení žacích disků zabraňuje střetnutí nožů
■ bezpečnostní brzda zastavuje sečení do 5 vteřin
■ pro usnadnění přejíždění je možné přidat vodicí kola
■ tráva je řádkována mezi pojezdová kola

5+1R

Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4236

74 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Nabídka příslušenství:
sulka AV-650 - obj.č.: 4217, CENA (s DPH): 6 990 Kč
vodicí kola - obj.č.: 4241, CENA (s DPH): 2 850 Kč
ochranný rám s plachtou - obj.č.: 4239, CENA (s DPH): 5 500 Kč

11

katalog 2012_cast seceni_DOTISK.11 11

27.7.2012 12:00:55

Většina uživatelů travnatých pozemků potřebuje narostlou
trávu pouze jednou za čas posekat a udržet tím pozemek
upravený. Nechce řešit problém, jak naložit s posečenou
trávou. Pro tyto uživatele jsou nejlepšími pomocníky mulčovače nebo vyžínače křovin.
Mulčovače a vyžínače křovin jsou určené pro údržbu nepravidelně sečených ploch. Ve speciálně konstruovaném prostoru pro sečení nože trávu rozsekají na malé kousíčky.
Tráva se tedy nemusí shrabovat, naopak zůstane ležet na
strništi, kde působí jako zelené hnojivo. Je možné mulčovat
jak čerstvou šťavnatou trávu, tak i suchý porost a stařinu.
Na rozdíl od konkurenčních strojů není výška sečené trávy
u těchto strojů omezena, ale pouze doporučena.
Mulčovače a vyžínače křovin překonávají sekačky ostatních
výrobců svou robustností, kompaktní konstrukcí umožňující
snadnou ovladatelnost stroje, řadou unikátních technických
řešení, bezpečnostními prvky bránícími zranění obsluhy a
neomezeným pracovním nasazením.
Mulčovače a vyžínače křovin jsou vhodné k mulčování velkých ploch v parcích a sadech, nezklamou při údržbě vinic,
okrajů cest a příkopů. Nepostradatelné jsou pro udržování
horských porostů nebo velmi těžko přístupných ploch.
Nabízíme tři typy mulčovačů/vyžínačů křovin řady
HURRICANE: F-550, F-600 a F-700. Mulčovače a vyžínače
křovin HURRICANE mají robustní konstrukci, odolný mulčovací nůž GATOR a jsou osazeny nejmodernějšími motory HONDA. Letošní novinkou je vyžínač křovin HURRICANE
F-550 s vysoce výkonným motorem Honda GCV 190, dvěma rychlostmi pojezdu, HDG zinkovaným sekacím prostorem a velice tuhým rámem. Pevná náprava a přední vodicí
ostruha umožňují sekat neudržované pozemky a náletové
dřeviny ve svazích a příkopech.

DETAILY MULČOVAČŮ

Použitá konstrukční řešení, ve spojení s výkonnými motory,
řadí mulčovače/vyžínače křovin VARI mezi absolutní špičku
na evropském trhu.

NOŽE GATOR

ARETACE VODICÍCH KOL
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oproti své staré
mašině jiné značky
ovládací páčky vůbec
necítím v ruce
2 rychlosti
pojezdu
traktorová kola
mě nezklamala ani
ve svahu

vodicí ostruha se prodere
i tou nejhustší trávou

nůž semele trávu na špenát
a při pravidelném sečení
ji nemusím uklízet
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2 rychlosti
DETAILY F-550 HURRICANE

HDG SEKACÍ PROSTOR

cm
1300
2
m /h

do
2
15000 m

HONDA

HONDA
GCV 190

30°

58

kg
56 kg

strniště
4-9 cm
16 poloh
cm

PÁČKA S POJISTKOU

1,8 km/h
2,4 km/h

Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4380

24 990 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

■ lehký stroj pro střední plochy
■ perfektně drží směr
■ 2 rychlosti pojezdu
■ nezávislé spouštění sečení a pojezdu
■ 6 poloh výšky řídítek
■ pojistka proti neočekávanému spuštění nože
■ nízko položené těžiště, precizní vyvážení
■ pojezd obstarává šneková převodovka
■ vodicí ostruha zajišťuje výbornou průchodnost terénem
■ HDG zinkovaný sekací prostor
■ vhodný i pro čerstvou trávu do výšky 40 cm
■ zvládá i náletové dřeviny do průměru 1 cm
■ možnost nastavení výšky sečení v rozmezí 4-9 cm
■ masivní mulčovací nůž GATOR
■ motor HONDA GCV 190
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DETAILY F-600 HURRICANE

Mulčovač F-600
+ sulka AV-650
obj. číslo: 4256
CENA (s DPH): 53 900 Kč

■ poloprofesionální mulčovač pro náročnější uživatele
■ mechanická třírychlostní převodovka se zpátečkou
■ nezávislé spouštění sečení a pojezdu
■ dvě vodicí kola s možností aretace přímého směru
ve svahu
■ sečení zajišťuje masivní mulčovací nůž GATOR
■ výška sečení je nastavitelná z místa obsluhy v 6 polohách
■ boční otvor usnadňuje čištění prostoru nože
■ pro sekání větších ploch můžete připojit brzděnou sulku
■ výškové a stranové nastavení řídítek
■ motor HONDA GCV 190

8102200
2
m /h

cm
neomezená
plocha

HONDA

HONDA
GCV 190

OVLÁDÁNÍ Z MÍSTA OBSLUHY

30°

60

kg
107 kg

strniště
5-9 cm
6 poloh
cm

BOČNÍ ČISTICÍ OTVOR

3+1R

Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4193

49 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Nabídka příslušenství:
sulka AV-650 - obj.č.: 4217, CENA (s DPH): 6 990 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ F-700 HURRICANE

Mulčovač F-700
+ sulka AV-650
obj. číslo: 4255#
CENA (s DPH): 79 990 Kč

10202800
2
m /h

RADLICE ASR-700

cm
neomezená
plocha

HONDA

HONDA
GXV 340

30°

70

kg
135 kg

strniště
6-14 cm
6 poloh
cm

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

5+1R

Obj. číslo:
4165#
CENA (s DPH):

75 900 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Nabídka příslušenství:
sulka AV-650 - obj.č.: 4217, CENA (s DPH): 6 990 Kč
radlice ASR-700 - obj.č.: 4182, CENA (s DPH): 7 950 Kč
sněhové řetězy - obj.č.: 4185, CENA (s DPH): 1 980 Kč

■ profesionální mulčovač pro ﬁrmy a komunální služby
■ nezávislé spouštění pojezdu a sečení
■ profesionální pětirychlostní mechanická převodovka
se zpátečkou
■ snadné ovládání umožňuje kolíčkový diferenciál a
vodicí kola
■ pro jízdu ve svahu lze vodicí kola zaaretovat
■ použitelný ve svazích se sklonem až do 30°
■ odolný mulčovací nůž GATOR rozseká i náletové dřeviny
do průměru 3 cm
■ výška sečení je nastavitelná z místa obsluhy v 6 polohách
■ boční otvor usnadňuje čištění prostoru nože
■ v zimním období lze stroj doplnit odpruženou shrnovací
radlicí o šíři záběru 100 cm a sněhovými řetězy
■ pro sekání větších ploch lze připojit brzděnou sulku
■ motor HONDA GXV 340 s vysokým krouticím momentem
■ jeden stroj nahradí tři pracovníky s křovinořezy

16
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Bubnová sekačka
BDR-620 LUCINA 65
+
KŘOVINOŘEZ
ABG-432HB
o obsahu 43 cm3
v hodnotě 4 490 Kč

+

ZDARMA
Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4263

25 990 Kč

Mulčovač
F-600 HURRICANE
+
KŘOVINOŘEZ
ABG-432HB
o obsahu 43 cm3
v hodnotě 4 490 Kč

+
Využijte akčních nabídek
za zvýhodněné ceny!

ZDARMA
Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4193

49 900 Kč

Bubnová sekačka
BDR-595 ADELA 60
s motorem
HONDA GSV 190

LIMITOVANÁ
EDICE
Obj. číslo:
CENA (s DPH):

4404

29 900 Kč
* dostupnost akčních setů může být časově omezena
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V místech, kde nelze použít bubnovou sekačku, výborně
poslouží křovinořez. Je to lehký kompaktní stroj, kterým lze
dosekávat trávu např. podél obrubníků, kolem stromů, pod
ohradníky, v příkopech nebo na jiných těžko přístupných
místech. Křovinořez doplňuje nabídku bubnových sekaček,
mulčovačů nebo vyžínačů křovin.
Ekologický křovinořez KC-435 ﬁrmy VARI, a.s.
Křovinořez KC-435 je osazen velmi tichým čtyřtaktním
motorem HONDA GX 35. Jeho výhodou oproti dvoutaktním
křovinořezům je menší hlučnost, menší spotřeba paliva,
nižší emise a lehčí startování.
Křovinořez se připíná na pohodlné zádové popruhy. Snadno
se ovládá ergonomickými řídítky, jejichž polohu lze jednoduše nastavit po povolení jediné křídlové matky.

DETAILY KŘOVINOŘEZU

V základní výbavě křovinořezu KC-435 je strunová hlava
vhodná pro dosekávání klasické trávy a třínožový ocelový
žací kotouč, který seká kopřivy, rákosí nebo náletové rostliny.
Křovinořez KC-435 je lehký, snadno ovladatelný stroj s velmi propracovaným antivibračním systémem, práce s ním je
velice pohodlná a příjemná. Ergonomická řídítka mají přepravní polohu pro snadné převážení či uskladnění.
SNADNÁ VÝMĚNA STRUNOVÉ HLAVY ZA ŽACÍ KOTOUČ

Čtyřtaktní motor HONDA používá palivo Natural 95 - podobně jako ostatní naše výrobky.

ÚROVEŇ EMISÍ U MOTORŮ HONDA
oproti dvoutaktnímu motoru

- 86 %

EURO II

2 TAKT

HONDA GX 35

18
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DETAILY KC-435

■ ekologický tichý čtyřtaktní motor HONDA GX 35
■ spotřeba paliva nižší o 20 %
(v porovnání s dvoutaktním motorem)
■ emise snížené o 86 %
(v porovnání s dvoutaktním motorem)
■ křovinořez lze zavěsit na zádové popruhy
■ ergonomická řídítka zajišťují snadné ovládání
■ otočná řídítka lze jednoduše nastavit po povolení jediné
křídlové matky
■ dokonalý antivibrační systém
■ strunová hlava a ocelový žací kotouč jsou součástí
základní výbavy
■ seká trávu, rákosí i náletové rostliny a křoviny

ANTIVIBRAČNÍ ULOŽENÍ
RUKOJETÍ

35,8
cm3
HONDA
GX 35

MOTOR HONDA GX 35

kg

Obj. číslo:
4339#
CENA (s DPH):

9 kg

8 999 Kč

* podrobnější technické parametry na stránkách www.vari.cz v kartě produktu

Standardní příslušenství: strunová hlava, žací kotouč
zádové popruhy
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