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BiOPON Metalowiec
po prostu 100% zadowoleniaul. WIŚLANA 69,  87-811 SZPETAL GÓRNY

HURTOWNIA NARZĘDZI METALOWIEC

Trawa Uniwersalna BiOPON  
Gęsta Trwała

Trawa Uniwersalna BiOPON  
Gęsta Trwała

Mieszanka traw gazonowych przeznaczona do 
stosowania na terenach przydomowych, 
rekreacyjnych, ogrodowych oraz wszędzie tam,  
gdzie nie ma potrzeby stosowania mieszanek 
specjalistycznych. Dzięki zawartości mniej 
wymagających odmian może być stosowana na 
glebach suchych i mało urodzajnych oraz w 
miejscach zacienionych.

• Waga opakowania: 0,5kg
2• Wydajność:  20m

• Opakowanie: Karton

Mieszanka traw gazonowych przeznaczona do 
stosowania na terenach przydomowych, 
rekreacyjnych, ogrodowych oraz wszędzie tam,  
gdzie nie ma potrzeby stosowania mieszanek 
specjalistycznych. Dzięki zawartości mniej 
wymagających odmian może być stosowana na 
glebach suchych i mało urodzajnych oraz w 
miejscach zacienionych.

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  200m

• Opakowanie: Worek

Trawa Renowacyjna BiOPON 
Szybko Rosnąca

Trawa Renowacyjna BiOPON 
Szybko Rosnąca

Specjalnie dobrana mieszanka gazonowa 
przeznaczona do odbudowy uszkodzonych 
fragmentów trawnika. 
Dzięki zawartości szybko kiełkujących odmian 
daje możliwość przywrócenia pierwotnego wyglądu 
trawnika w stosunkowo krótkim czasie i bez 
większego wysiłku. Tworzy gęstą, piękną 
kolorystycznie, wytrzymałą na wymarzanie darń. 
Mieszankę można stosować również w celu 
odświeżenia wyglądu trawnika.

• Waga opakowania: 0,5kg
2

• Wydajność:  20m
• Opakowanie: Karton

Specjalnie dobrana mieszanka gazonowa 
przeznaczona do odbudowy uszkodzonych 
fragmentów trawnika. 
Dzięki zawartości szybko kiełkujących odmian 
daje możliwość przywrócenia pierwotnego wyglądu 
trawnika w stosunkowo krótkim czasie i bez 
większego wysiłku. Tworzy gęstą, piękną 
kolorystycznie, wytrzymałą na wymarzanie darń. 
Mieszankę można stosować również w celu 
odświeżenia wyglądu trawnika.

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  200m

• Opakowanie: Worek

Trawa Parkowa BiOPON
Gęsta Trwała

Trawa Parkowa BiOPON
Gęsta Trwała

Mieszanka gazonowa przeznaczona do trawników 
w parkach i na terenach miejskich. Charakteryzuje 
się piękną, żywą barwą, gęstą trwałą darnią oraz 
dużą odpornością na wydeptywanie i niedobory 
wody. Zaletą tej mieszanki jest powolny wzrost, 
dzięki czemu nie wymaga ona częstego koszenia i 
intensywnej pielęgnacji. Trawa z mieszanki 
parkowej tworzy idealne tło dla miejskiej 
architektury.

• Waga opakowania: 1kg
2

• Wydajność:  40m
• Opakowanie: Karton

Mieszanka gazonowa przeznaczona do trawników 
w parkach i na terenach miejskich. Charakteryzuje 
się piękną, żywą barwą, gęstą trwałą darnią oraz 
dużą odpornością na wydeptywanie i niedobory 
wody. Zaletą tej mieszanki jest powolny wzrost, 
dzięki czemu nie wymaga ona częstego koszenia i 
intensywnej pielęgnacji. Trawa z mieszanki 
parkowej tworzy idealne tło dla miejskiej 
architektury.

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  200m

• Opakowanie: Worek

Trawa Rekreacyjna BiOPON 
Mrozoodporna

Trawa Rekreacyjna BiOPON 
Mrozoodporna

Mieszanka gazonowa przeznaczona do zakładania 
trawników na terenach rekreacyjnych takich jak 
place zabaw i intensywnie użytkowanych części 
ogrodów przydomowych. Trawnik powstały z 
mieszanki charakteryzuje się dużą odpornością na 
wydeptywanie oraz umiarkowane użytkowanie. 
Tworzy wolno odrastającą, żywo zieloną i silnie 
zbitą darń. Dzięki zawartości mrozoodpornych 
odmian trawnik ten daje doskonały efekt wizualny 
przez cały rok.

• Waga opakowania: 1kg
2• Wydajność:  40m

• Opakowanie: Karton

Mieszanka gazonowa przeznaczona do zakładania 
trawników na terenach rekreacyjnych takich jak 
place zabaw i intensywnie użytkowanych części 
ogrodów przydomowych. Trawnik powstały z 
mieszanki charakteryzuje się dużą odpornością na 
wydeptywanie oraz umiarkowane użytkowanie. 
Tworzy wolno odrastającą, żywo zieloną i silnie 
zbitą darń. Dzięki zawartości mrozoodpornych 
odmian trawnik ten daje doskonały efekt wizualny 
przez cały rok.

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  200m

• Opakowanie: Worek

Trawa w Cieniu BiOPON 
Wytrzymała Odporna

Trawa w Cieniu BiOPON 
Wytrzymała Odporna

Mieszanka gazonowa przeznaczona do zakładania 
trawnika w mało nasłonecznionych częściach 
ogrodu. Dzięki odpowiedniej selekcji gatunków, 
przy niewielkim wysiłku, można uzyskać piękny, 
łatwy w utrzymaniu trawnik. Specjalnie dobrane 
gatunki traw umożliwiają wyhodowanie zwięzłej 
murawy w warunkach niedostępnych dla innych 
roślin. Pomimo niewystarczającej dawki promieni 
słonecznych trawnik będzie wyglądał wyjątkowo 
dekoracyjnie przez cały rok.

• Waga opakowania: 1kg
2• Wydajność:  40m

• Opakowanie: Karton

Mieszanka gazonowa przeznaczona do zakładania 
trawnika w mało nasłonecznionych częściach 
ogrodu. Dzięki odpowiedniej selekcji gatunków, 
przy niewielkim wysiłku, można uzyskać piękny, 
łatwy w utrzymaniu trawnik. Specjalnie dobrane 
gatunki traw umożliwiają wyhodowanie zwięzłej 
murawy w warunkach niedostępnych dla innych 
roślin. Pomimo niewystarczającej dawki promieni 
słonecznych trawnik będzie wyglądał wyjątkowo 
dekoracyjnie przez cały rok.

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  200m

• Opakowanie: Worek
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BiOPON Metalowiec
po prostu 100% zadowoleniaul. WIŚLANA 69,  87-811 SZPETAL GÓRNY

HURTOWNIA NARZĘDZI METALOWIEC

Trawa Dekoracyjna BiOPON  
Mrozoodporna

Trawa Dekoracyjna BiOPON  
Mrozoodporna

Starannie dobrana mieszanka gazonowa   
przeznaczona do zakładania dekoracyjnych 
trawników na terenach przydomowych oraz w 
ogrodach. Tworzy zwartą, soczyście zieloną darń, 
charakteryzującą się delikatnym ulistnieniem oraz 
powolnym tempem wzrostu, dzięki czemu nie 
wymaga częstego koszenia. Zaletą mieszanki  
jest duża odporność na mrozy, co pozwala  
użytkownikowi cieszyć się pięknym wyglądem 
trawnika przez cały rok.

• Waga opakowania: 1kg
2• Wydajność:  40m

• Opakowanie: Karton

Starannie dobrana mieszanka gazonowa   
przeznaczona do zakładania dekoracyjnych 
trawników na terenach przydomowych oraz w 
ogrodach. Tworzy zwartą, soczyście zieloną darń, 
charakteryzującą się delikatnym ulistnieniem oraz 
powolnym tempem wzrostu, dzięki czemu nie 
wymaga częstego koszenia. Zaletą mieszanki  
jest duża odporność na mrozy, co pozwala  
użytkownikowi cieszyć się pięknym wyglądem 
trawnika przez cały rok.

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  200m

• Opakowanie: Worek

Trawa Sportowa BiOPON 
Wytrzymała Gęsta

Trawa Sportowa BiOPON 
Wytrzymała Gęsta

Specjalistyczna  mieszanka  gazonowa  
przeznaczona  do  obsiewania  boisk,  terenów 
sportowych,  placów  zabaw  oraz  innych  
powierzchni  o  wzmożonej  intensywności 
użytkowania. Dobór  odpowiednich  składników  
gwarantuje  uzyskanie  zwartej  murawy, wyjątkowo 
wytrzymałej na deptanie i ugniatanie.

• Waga opakowania: 1kg
2

• Wydajność:  40m
• Opakowanie: Karton

Specjalistyczna  mieszanka  gazonowa  
przeznaczona  do  obsiewania  boisk,  terenów 
sportowych,  placów  zabaw  oraz  innych  
powierzchni  o  wzmożonej  intensywności 
użytkowania. Dobór  odpowiednich  składników  
gwarantuje  uzyskanie  zwartej  murawy, wyjątkowo 
wytrzymałej na deptanie i ugniatanie.

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  200m

• Opakowanie: Worek

Nawóz do Trawnika BiOPON
Granulat

Nawóz do Trawnika BiOPON
Granulat

Wieloskładnikowy nawóz przeznaczony zarówno 
do wieloletnich, jak i nowo zakładanych trawników. 
Zawiera komplet składników odżywczych 
niezbędnych do prawidłowego wzrostu trawy, która 
pod wpływem dużej zawartości azotu krzewi się 
intensywnie i buduje zwartą, silną darń. Regularne 
stosowanie nawozu powoduje, że trawnik wygląda 
zdrowo, jest gęsty i ma intensywnie zielony kolor.

Skład: AZOT 12%, FOSFOR 5%, POTAS 9,5%, 
MAGNEZ 2%, SIARKA 35% + mikroelementy

• Waga opakowania: 1kg
2• Wydajność:  50m

• Opakowanie: Karton

Nawóz Uniwersalny BiOPON 
Granulat

Nawóz Uniwersalny BiOPON 
Granulat

Nawóz do Iglaków BiOPON 
Granulat

Nawóz do Iglaków BiOPON 
Granulat

Wieloskładnikowy nawóz przeznaczony zarówno 
do wieloletnich, jak i nowo zakładanych trawników. 
Zawiera komplet składników odżywczych 
niezbędnych do prawidłowego wzrostu trawy, która 
pod wpływem dużej zawartości azotu krzewi się 
intensywnie i buduje zwartą, silną darń. Regularne 
stosowanie nawozu powoduje, że trawnik wygląda 
zdrowo, jest gęsty i ma intensywnie zielony kolor.

Skład: AZOT 12%, FOSFOR 5%, POTAS 9,5%, 
MAGNEZ 2%, SIARKA 35% + mikroelementy

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  250m

• Opakowanie: Karton

Nawóz uniwersalny do ogrodu zawiera kompletny zestaw 
składników pokarmowych niezbędnych 
do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zielonych 
i kwitnących. Zawarty w  nim azot stanowi element 
budulcowy roślin, fosfor wpływa na system korzeniowy, 
potas odpowiada za procesy kwitnienia i owocowania, a 
magnez za intensywną zieleń liści. Nawóz dzięki szybkiemu 
działaniu oraz optymalnie dobranym składnikom sprawia, 
że rośliny są  silne i zdrowe przez cały sezon.

Skład: AZOT 12%, FOSFOR 5%, POTAS 10%, 
MAGNEZ 2%, SIARKA 35% + mikroelementy

• Waga opakowania: 1kg
2• Wydajność:  40m

• Opakowanie: Karton

Nawóz uniwersalny do ogrodu zawiera kompletny zestaw 
składników pokarmowych niezbędnych 
do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zielonych 
i kwitnących. Zawarty w  nim azot stanowi element 
budulcowy roślin, fosfor wpływa na system korzeniowy, 
potas odpowiada za procesy kwitnienia i owocowania, a 
magnez za intensywną zieleń liści. Nawóz dzięki szybkiemu 
działaniu oraz optymalnie dobranym składnikom sprawia, 
że rośliny są  silne i zdrowe przez cały sezon.

Skład: AZOT 12%, FOSFOR 5%, POTAS 10%, 
MAGNEZ 2%, SIARKA 35% + mikroelementy

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  200m

• Opakowanie: Karton

Specjalistyczny nawóz granulowany o obniżonej 
zawartości chlorków, regulujący kwasowość 
podłoża odpowiednio do potrzeb drzew i krzewów 
iglastych. Zapewnia intensywne wybarwienie igieł i 
poprawia wygląd roślin. Działa kompleksowo, 
dostarczając iglakom wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych.

Skład: AZOT 9,3%, FOSFOR 5%, POTAS 9,3%, 
MAGNEZ 3%, SIARKA 39% + mikroelementy

• Waga opakowania: 1kg
2• Wydajność:  25m

• Opakowanie: Karton

Specjalistyczny nawóz granulowany o obniżonej 
zawartości chlorków, regulujący kwasowość 
podłoża odpowiednio do potrzeb drzew i krzewów 
iglastych. Zapewnia intensywne wybarwienie igieł i 
poprawia wygląd roślin. Działa kompleksowo, 
dostarczając iglakom wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych.

Skład: AZOT 9,3%, FOSFOR 5%, POTAS 9,3%, 
MAGNEZ 3%, SIARKA 39% + mikroelementy

• Waga opakowania: 5kg
2• Wydajność:  125m

• Opakowanie: Karton
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BiOPON Metalowiec
po prostu 100% zadowoleniaul. WIŚLANA 69,  87-811 SZPETAL GÓRNY

HURTOWNIA NARZĘDZI METALOWIEC

Nawóz do Juki Palmy Draceny  
Koncentrat BiOPON

Nawóz do Zamiokulkasa 
Koncentrat BiOPON

Nawóz do Pelargonii
Koncentrat BiOPON

Nawóz do Roślin Balkonowych
Koncentrat BiOPON

Nawóz do Róż
Koncentrat BiOPON

Nawóz do Roślin Zielonych
Koncentrat BiOPON

Juka, palma i dracena wymagają odpowiedniej 
pielęgnacji i nawożenia. Zasilane BIOPON - em  
rośliny mają soczyście zielony kolor i intensywnie 
rosną.

Skład:  AZOT 7%, FOSFOR 4%, POTAS 6%

• Forma: Płyn 0,5L
• Wydajność:  75L
• Opakowanie: Butelka

Nawóz Uniwersalny
Koncentrat BiOPON

Nawóz do Surfinii
Koncentrat BiOPON

Komposter BiOPON 
Przyspieszacz Rozkładu

Bardzo skuteczny preparat przeznaczony do 
przyspieszania rozkładu resztek organicznych 
pochodzących z gospodarstw rolnych, domowych 
czy ogródków działkowych. Zawartość 
odpowiednio dobranych mikroorganizmów i 
enzymów przyspiesza powstawanie kompostu, 
zapobiegając tym samym rozwojowi szkodliwych 
związków.

• Waga opakowania: 1kg
3• Wydajność:  4m

• Opakowanie: Karton

SymbolPojemność

001552Kompostownik       880 L
001551Kompostownik       650 L
001550Kompostownik       420 L

Kompostownik
 Czarny ECOSMART

Kompostowniki ECOSMART to wysokiej jakości produkty 
niezbędne w każdym gospodarstwie i ogródku 
ekologicznym. Kompostownik wykonany jest z estetycznego 
tworzywa. Zamknięta forma sprawia, iż kompostowane 
odpadki nie są widoczne i nie szpecą ogrodu. 
Kompostowniki posiadają dzieloną pokrywę na zawiasach 
z dużym otworem wsypowym. Dodatkowo system szczelin 
przewietrzających wraz z regulacją przepływu powietrza 
w klapie poprawia napowietrzenie kompostu. 
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Prawidłowa   pielęgnacja   i   nawożenie   pozwoli   
wyhodować   piękne   okazy zamiokulkasa.
Zwiększona zawartość azotu zapewni intensywny 
kolor i połysk liści.

Skład:  AZOT 7%, FOSFOR 4%, POTAS 4%

• Forma: Płyn 0,5L
• Wydajność:  60L
• Opakowanie: Butelka

Wieloskładnikowy nawóz mineralny opracowany 
specjalnie do wszystkich odmian pelargonii. 
Zawartość azotu w formie amidowej wydłuża okres 
działania, dzięki czemu  nie  trzeba  nawozić  roślin  
codziennie. Zwiększona  zawartość  potasu 
pobudza rośliny do obfitego kwitnienia.

Skład:  AZOT 5%, FOSFOR 6%, POTAS 6%

• Forma: Płyn 1L
• Wydajność:  120L
• Opakowanie: Butelka

Wieloskładnikowy  nawóz  mineralny  do  roślin  
balkonowych  i  tarasowych. Zawartość azotu  
w formie  amidowej  wydłuża  okres  działania, 
dzięki  czemu wystarczy nawozić rośliny co 10 dni. 
Dodatek potasu stymuluje obfite kwitnienie.

Skład:  AZOT 6%, FOSFOR 5%, POTAS 6%

• Forma: Płyn 1L
• Wydajność:  100L
• Opakowanie: Butelka

Wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich 
gatunków róż. W pełni pokrywa zapotrzebowanie 
roślin na składniki pokarmowe. Wysoka zawartość 
azotu w formie amidowej wydłuża okres działania 
nawozu. Odpowiednie proporcje fosforu i potasu 
stymulują powstawanie pąków kwiatowych i 
wydłużają okres kwitnienia roślin.

Skład:  AZOT 6%, FOSFOR 5,5%, POTAS 6,5%

• Forma: Płyn 1L
• Wydajność:  120L
• Opakowanie: Butelka

Wieloskładnikowy nawóz  mineralny odpowiedni   
dla większości roślin. Zwiększona zawartość azotu 
gwarantuje bujną zieleń. Specjalnie dobrany skład 
wpływa na intensywny wzrost roślin.

Skład:  AZOT 7%, FOSFOR 4%, POTAS 6%

• Forma: Płyn 1L
• Wydajność:  120L
• Opakowanie: Butelka

Wieloskładnikowy nawóz mineralny do wszystkich   
roślin domowych, balkonowych i tarasowych.  
Odpowiednio dobrane proporcje azotu, fosforu 
i potasu zapewniają optymalny wzrost i kwitnienie 
roślin.

Skład:  AZOT 8%, FOSFOR 3%, POTAS 4%

• Forma: Płyn 1L
• Wydajność:  120L
• Opakowanie: Butelka

Wieloskładnikowy nawóz mineralny do surfinii. 
Odpowiednio dobrane proporcje makroelementów 
zapewniają optymalny wzrost roślin. Idealnie 
dobrana zawartość potasu pobudza je do obfitego 
kwitnienia. Zastosowanie: doglebowo i dolistnie.

Skład:  AZOT 6%, FOSFOR 5%, POTAS 5%

• Forma: Płyn 1L
• Wydajność:  120L
• Opakowanie: Butelka
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