
Ontdek de wereld van de MESTO spuiten.

Nu bij:

Professionele kwaliteit voor je tuin

MESTO Drukspuiten
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MESTO is producent van professionele spuiten.
Wij produceren in Duitsland. Je beleeft onze bijna 100-jarige 
ervaring in elk van onze producten. 
Superieure techniek - overtuigende kwaliteit. 
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Betaalbare kwaliteit:
- onderdelen zijn beschikbaar 

tot 20 jaar
- Talrijke mogelijkheden voor 

accessoires
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Alle handverstuivers zijn niet hetzelfde. 
Bij MESTO kun je er zeker van zijn dat de spuit ook na intensief gebruik 
goed functioneert. 

PROFESSIONELE TIP

Producten met het        - logo spuiten 

ook wanneer ze ondersteboven  

worden gehouden
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Betaalbare kwaliteit

MAJA 3111R

Kunststof reservoir met 
tankinhoud van 1 liter

360° draaibaar, sproeit ook 
ondersteboven

Verstelbare sproeikop voor 
fijne gelijkmatige verneveling

Hornbach-Artikelnummer: 8346983
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Drukspuiten van MESTO: Als ze eenmaal opgepompt zijn, kan er gemak-
kelijk mee worden gespoten, zelfs ondersteboven. De spuitkop ligt goed 
in de hand en de eenvoudige drukontlasting is via een wieltje gemakkeli-
jk te bedienen. 
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Betaalbare kwaliteit

BUGSI 3132K, 3132GR

Kunststof reservoir met 
tankinhoud van 1 literVerstelbare sproeikop voor 

fijne gelijkmatige verneveling 

Veiligheidsventiel voor het 
verlagen van de druk

Kunststof reservoir met 
tankinhoud van 1,5 liter

360° draaibaar, sproeit 
ook ondersteboven

Hornbach-Artikelnummer: 8346985

Hornbach-Artikelnummer: 8346984
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De FLORI COMPACT is de kleinste drukspuit uit de FLORI-serie. Voordelig 
en toch voor een goede kwaliteit. Met 3 liter inhoud is ze ideaal voor 
kleinere tuinen. Ook de details doen niet onder voor haar grote zusters: 
Ze heeft een filterzeef, die voorkomt dat vuil de sproeier verstopt. De 
ergonomische pomphandgreep helpt om krachtsparend te pompen en het 
apparaat comfortabel te dragen. 

PROFESSIONELE TIP

Een grote „drukvulling“, dus extra  

ruimte in het reservoir 

betekent minder na pompen.
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Betaalbare kwaliteit:
- onderdelen zijn beschikbaar 

tot 20 jaar
- Talrijke mogelijkheden voor 

accessoires

Geïntegreerde 
vultrechter

Slang met een lengte 
van 1,3 m

Praktische houder voor 
het eenvoudig opbergen 
van de sproeibuis

Ergonomisch gevormde 
knijpkraan

Zuigermanometer met 
veiligheidsventiel

Kunststof sproeibuis 37 cm, 
360° draaibare sproeier met 
messing holle kegel

Kunststof pomp met ergo-
nomische greep

Grote voet voor 
goede stabiliteit

Filterzeef verhindert 
verstoppingen van 
de sproeikop

Hornbach--Artikelnummer: 8870201

Gemakkelijk te bevestigen

Het instapmodel van de 3 liter serie

FLORI COMPACT 3230R
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De FLORI is het een instapmodel in de 5-liter-klasse van MESTO. Met een 
aantal extra‘s wordt het werk makkelijker, denk daarbij bijvoorbeeld aan 
de sproeibuis. Met 50 cm lengte heb je een grote reikwijdte en hoef je niet 
te bukken wanneer je dichtbij de grond wilt spuiten. 

PROFESSIONELE TIP

Hoe langer de sproeibuis, 

des te groter de reikwijdte.
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Betaalbare kwaliteit:
- onderdelen zijn beschikbaar 

tot 20 jaar
- Talrijke mogelijkheden voor 

accessoires

Het instapmodel van de 5 liter serie

FLORI 3232R

Hornbach--Artikelnummer: 8346987

Geïntegreerde 
vultrechter

Zijdelings draagbaar

Slang met een 
lengte van 1,3 m

Kunststof pomp met 
ergonomische greep

Ergonomisch gevormde 
knijpkraan

Praktische houder voor het 
eenvoudig opbergen van de 
sproeibuis

Zuigermanometer met 
veiligheidsventiel

Kunststof sproeibuis 50 cm, 
360° draaibare sproeier  
met messing holle kegel

Grote voet voor goede stabiliteit

Filterzeef verhindert verstop-
pingen van de sproeikop

Gemakkelijk te bevestigen
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De PICO ziet er niet alleen goed uit - de productvoordelen liggen voor de 
hand: door het transparante reservoir ziet men steeds hoeveel vloeistof er 
aanwezig is. De hoogwaardige messing spuitpijp kan in de handige pij-
phouder worden bewaard. De grote voet zorgt ervoor dat hij stevig op de 
grond staat en stabiliteit biedt.

PROFESSIONELE TIP

Bescherm jezelf tegen sproeinevel 

met een veiligheidsbril en  

mondbescherming. 
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Betaalbare kwaliteit:
- onderdelen zijn beschikbaar 

tot 20 jaar
- Talrijke mogelijkheden voor 

accessoires

Uniek design gecombineerd met praktische details

PICO 3232

Hornbach-Artikelnummer: 8346986

Geïntegreerde 
vultrechter

Praktische houder 
voor het eenvoudig 
opbergen van de 
sproeibuis

Zijdelings draagbaar

Slang met een 
lengte van 1,3 m

Zuigermanometer met 
veiligheidsventiel

Ergonomisch ge-
vormde knijpkraan

Kunststof pomp met 
ergonomische greep

Inhoud zichtbaar 
door transparante 
reservoir

Met de unieke aansluitmo-
er is de bevestiging van de 
slang kinderspel

Grote voet voor goede 
stabiliteit

Filterzeef verhindert 
verstoppingen van 
de sproeikop

Messing sproeibuis 40 cm, 
360° draaibare sproeier  
met messing holle kegel en 
filterzeef
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PROFESSIONELE TIP

De aparte vulopening maakt eenvoudig 

vullen van de vloeistof mogelijk, zonder 

de pomp te verwijderen.

De MAXIMA van MESTO biedt alles, wat je van een spuit mag verwachten. 
Bijvoorbeeld een spiraalslang met een lengte van 2,5 m, een maatbeker 
voor de exacte dosering, een aparte vulopening met vulzeef en een extra 
verlengpijp. 
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Betaalbare kwaliteit:
- onderdelen zijn beschikbaar 

tot 20 jaar
- Talrijke mogelijkheden voor 

accessoires

Hornbach--Artikelnummer: 5231589

Maximale techniek en het meeste comfort

MAXIMA 3238

Afzonderlijke vulopening met 
grote, geïntegreerde trechter en 
vul zeef (Maatbeker in de deksel)

Opstap voor goede  
houvast tijdens het 
pompen

Grote voet voor  
goede stabiliteit

Praktische wandhouder

Zijdelings draagbaar.
Draagriem voor op 
de rug als accessoires 
beschikbaar

Onderdelen vak met 
reserve afdichtingen

spiraalslang met een lengte 
van 2,5 m

Zuigermanometer met 
veiligheidsventiel

met extra messing 
buisverlengstuk 40 cm

Messing sproeibuis 40 cm, 
360° draaibare sproeier  
met messing holle kegel

Professionele pomp met 
ergonomische greep

Ergonomisch gevormde knijpkraan 
met filterzeef

Praktische houder voor 
het eenvoudig opbergen 
van de sproeibuis
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De FLORI EASY is de accuspuit van MESTO. Door de accupomp hoeft het 
apparaat niet met de hand te worden opgepompt. De veiligheid speelt, 
net als bij alle apparaten van MESTO, een grote rol. Dus heeft ook de FLORI 
EASY een zuigermanometer met een veiligheidsventiel. Als de druk te hoog 
wordt, opent het ventiel automatisch. Om druk weg te laten lopen, trekt 
men het ventiel gewoon omhoog. 

PROFESSIONELE TIP

Vindt je het oppompen lastig? De 

accupomp van de FLORI EASY gene-

reert de druk automatisch.

Hornbach Broschüre_2017_DE_NL_CZ_SLO_RO.indd   16 24.01.2017   09:01:17



www.mesto.de
 17     MESTO Drukspuiten 

Sproeien met oplaadbare 
accu pomp!

Sproeien met oplaadbare accu pomp

FLORI EASY 3232EZ

Geïntegreerde 
vultrechter

Praktische houder voor 
het eenvoudig opber-
gen van de sproeibuis

Slang met een lengte 
van 1,3 m

Zuigermanometer met 
veiligheidsventiel

Kunststof sproeibuis 50 cm, 
360° draaibare sproeier met 
messing holle kegel 1 accu-lading is 

geschikt voor ca. 20 
liter sproeien.
Accu en oplader wor-
den er bijgeleverd.

De keuze om te 
gebruiken met 
een accu of los-
se batterijen.

Filterzeef verhindert 
verstoppingen van de 
sproeikop

Ergonomisch gevormde  
knijpkraan

Hornbach--Artikelnummer: 8870202

Grote voet voor 
goede stabiliteit

Gemakkelijk te 
bevestigen
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Met de juiste toebehoren kun je de spuit zinvol uitbreiden. Bijvoorbeeld 
met een spatscherm om het spuitmiddel doelgericht te sproeien. 
Om jezelf en je kleding te beschermen, draag dan beschermende kleding. 
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Betaalbare kwaliteit:
- onderdelen zijn beschikbaar 

tot 20 jaar
- Talrijke mogelijkheden voor 

accessoires

Ideale aanvulling voor MESTO spuiten

Toebehoren

Spatscherm
 
van transparante, slagvaste kunststof, 
met vlakstraalsproeier. Voor doelgericht 
spuiten zonder dat het verwaait (bijv. bij 
het spuiten van herbiciden).

Spuitdop-Set

3 verschillende holle conische spuitmonden van messing 
voor fijne, middelgrote en grote druppelgrootte.

Hornbach--Artikelnummer: 8346991

Hornbach--Artikelnummer:  5103578
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MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger GmbH
Ludwigsburger Str. 71 • 71691 Freiberg / Neckar
Duitsland
Telefoon +49 (0) 71 41 / 272-0 • Fax +49 (0) 71 41 / 272-100
info@mesto.de • www.mesto.de

www.mesto.de

Bij het verschijnen van deze catalogus verliezen alle tot nu toe verschenen catalogussen hun geldigheid. Er kunnen geen aanspraken 
worden geclaimd uit gegevens of afbeeldingen in deze catalogus. Wijzigingen in techniek, vorm, uitrusting en prijs voorbehouden. Dit 
werk en alle onderdelen ervan zijn beschermd door het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden, in het bijzonder het recht op vermenig-
vuldiging, vertaling en de verwerking met elektronische systemen.
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