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2021

Záruční doby
na výrobky Fiskars
2 roky:

Kalače, palice, zavlažovací nástroje s výjimkou řady FiberComp™.

10 let:

Sekery starší než 4. generace – na topůrko a spojení čepele
s topůrkem pro dříve dodávané sekery, které se neregistrují na
webových stránkách Fiskars pro prodlouženou záruku.

25 let:

Sekery 4. generace X-series™ a sekery Norden, které lze registrovat na
webových stránkách Fiskars. Pokud sekera nebude zaregistrovaná,
vztahuje se na ni záruka 10 let.
Nářadí Xact™, registrace není nutná, záruka je automatická.
Nůžky PowerGear™ X (malé zahradnické nůžky, nůžky na silné větve,
nůžky na živé ploty, univerzální zahradní nůžky s dlouhou násadou),
registrace není nutná, záruka je automatická.
Nůžky Classic, registrace není nutná, záruka je automatická.

5 let:

Vše ostatní ze sortimentu zahradního nářadí, vč. nástrojů pro zavlažování z řady
FiberComp™.

Kvalita je v každém výrobku Fiskars. Zaručeně.

Více než 370 let naší historie je důkazem našeho důrazu
na kvalitu. Výrobky Fiskars jsou důmyslně funkční,
jedinečně uživatelsky přívětivé, mají působivě dlouhou
životnost a pyšní se ikonickým designem.
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Zavlažování - novinka 2021
Bubny na hadice · Hadice
· Zavlažovače · Zavlažovací pistole
· Spojky · Příslušenství · Sady
Péče o rostliny
Malé zahradní nůžky X-series™
· Plus · Solid™ · Quantum™
· Profesionální nůžky
· FingerLoop · Další
Nůžky na silné větve PowerGear™X
· PowerGear™ · Quantum™
· SmartFit™ · SingleStep™ · Další
Nůžky na živý plot PowerGear™X
· Quantum™· SmartFit™ · SingleStep™
· PowerLever™ · Další
Univerzální zahradní nůžky
PowerGear™X · Další a příslušenství
Zahradní nůžky Classic · Další
Péče o trávník
Hrábě
Xact™ · Ergonomic™
· White · Solid™
Nůžky na trávu
PowerLever™ · Servo-System™
· SmartFit™ · White

53

145
Vytrhávače plevele
Xact™ · SmartFit™ · White
Nářadí pro péči o trávník
Ergo™ · Solid™
Vřetenové sekačky StaySharp™
106 Péče o půdu
Nářadí na pěstování a výsadbu
Xact™ · Ergo™ · Solid™
Rýče, lopaty a vidle
Xact™ · Ergonomic™ · SmartFit™
· White · Solid™
Zemní vrtáky QuikDrill™
Nářadí pro kultivaci
· Xact™ · Ergonomic™
· White · Solid™
Drobné nářadí
Xact™ · Premium™ · White
· Solid™ · Krumpáče

106

122

13

· Pily Xtract · Štípací nástroje,
palice, klíny a kalače · Nože
168 Nástroje na čištění zahrady
Košťata White · Solid™
174 Nářadí do auta
SnowXpert™ · Solid™
178 Nářadí na odklízení sněhu
SnowXpert™ · Další
183 Dětské nářadí
185 Příslušenství, údržba
a náhradní díly

130 QuikFit™
Click & Reach · Click & Clean
· Click & Grow
144 Zpracování dřeva
Sekery Norden · Sekery X-series
· Nářadí pro manipulaci WoodXpert™

Upozornění! Všechny údaje o rozměrech
uvedené v tomto katalogu jsou rozměry balení
výrobků. Rozměry výrobků jsou udávány dle
běžné pozice při vystavení v obchodech.

Nové
zahradní
nářadí
2021
Nové
Péče o rostliny
Péče o půdu
Nářadí na
odklízení sněhu
Zavlažování

Proč je
Fiskars
#1 ve
stříhání?

Společnost Fiskars byla založená
v roce 1649 a díky kultovnímu dědictví
ve vytváření vysoce estetických a intuitivních nástrojů je hrdá na to, že se
stala světově proslulým odborníkem
v oblasti střihání dvěma čepelemi a ve
vývoji a výrobě ručního nářadí pro milovníky zahradničení po celém světě.
Filozofie designu

Důkladně zkoumáme spotřebitelské a nákupní potřeby
zákazníků, abychom našli důmyslné způsoby, jak neustále vylepšovat naše výrobky. Díky tomu jsme získali
mnoho ocenění, včetně prestižních ocenění RedDot Best
of the Best Design Awards.

Inovace

Dosud jsme vyvinuli stovky patentů a technologií, které
pomáhají našim nástrojům překonávat konkurenci a vyvolávají pocit, že jsou přirozeným rozšířením vašeho těla.

Trvanlivost a kvalita

Kromě toho, že používáme pouze ty nejkvalitnější
materiály, musí všechny naše výrobky projít přísnými laboratorními testy ještě před tím, než mohou být
distribuovány.

Globální lídr

Jsme světová jednička v oblasti nůžek a naše zahradní nářadí je také nejprodávanější v Evropě, Severní
Americe, Austrálii a na Středním východě.

Závazek

Pokud vám zahradničení přináší spokojenost a úlevu, tak
se společnost zavazuje poskytovat nástroje, které vám
je v zahradě pomohou 100 % najít.

Věříme ve
svého v
svě

vytváření
lastního
ta.

Zavlažování
je snadné

Bubny na hadice str. 12
Hadice str. 16
Zavlažovače str. 22

Zavlažovací pistole
a tyče str. 26
Spojky str. 31
Příslušenství str. 43

Automatický buben na hadici XL
a automatický buben na hadici XL
s kolečky
Libovolné umístění
Otáčení bubnu
a 360° otáčení bubnu
o 360 ° a stabilní

Zavlažovací příslušenství
je bezpečně uložené v
integrované schránce
uvnitř bubnu
Buben volně
umístěte na ideální
místo ve vaší
zahradě

horizontální poloha

Libovolné
umístění

360

°

rotace

Automatické
navíjení

Snadné odvíjení a
automatické navíjení
hadice

Kolečka s měkkým
povrchem pro pohodlné
přemísťování bubnu
Měkké podložky pro
položení na terasu

Teleskopické držadlo pro
pohodlnou manipulaci

Zavlažovaná
plocha až 1250 m2

360

°

rotace

20 m
výstupní hadice
12

7 m přívodní
hadice

Vyberte si správný nástroj
pro vaši velikost zahrady
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Obj. č.
Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

Změřte si velikost své zahrady online:
gardencalculator.fiskars.com
Určete správnou velikost pro vaši zahradu
Obj. č.

S

Délka:

Šířka:

M

Hmotnost:

L

Balení ks:

Staré obj. č.

Délka:

XL

XL

Obj. č.
Výška:

L

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

M

EAN

S

Automatický buben XL s kolečky, 13 mm (1/2”), dosah 27 metrů

Obj. č.

Výška: 26,5 cm

Staré obj. č. -

60,0 cm

Šířka:

50,0 cm

360°
rotace

Hmotnost: 11,50 kg Balení ks:

Automatické
navíjení

27

metrů
dosah

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

1

XL

Automatický buben XL, 13 mm (1/2”), dosah 25 m
Výška: 26,5 cm

Délka:

55,2 cm

Šířka:

50,0 cm

360°
rotace

Obj. č.

Hmotnost: 10,50 kg Balení ks:

Automatické
navíjení

25

metrů
dosah

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

XL

+!4;;?01"IEDJEK!

• Sada připravená k použití, integrovaná praktická schránka
s příslušenstvím (multi spojka ke kohoutku, prodlužovací spojka
na hadice, zavlažovací koncovka Comfort)
• Hadice 13 mm (1/2“) v délkách 7 m + 20 m
• Libovolné umístění a 360° rotace bubnu umožňují zavlažovat
mimořádně velkou plochu
• Automaticky navíjená hadice
• Horizontální provedení zabraňuje převrácení bubnu při odvíjení
a navíjení hadice
• Kolečka usnadňují přemísťování bubnu

1

1025932

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

1025933

EAN

Bubny na hadice

+!4;;?01"IEDJDD!

• Sada připravená k použití, integrovaná praktická schránka
s příslušenstvím (multi spojka ke kohoutku, prodlužovací spojka
na hadice, zavlažovací koncovka Comfort)
• Hadice 13 mm (1/2“) v délkách 5 m + 20 m
• Libovolné umístění a 360° rotace bubnu umožňují zavlažovat
mimořádně velkou plochu
• Automaticky navíjená hadice
• Horizontální provedení zabraňuje převrácení bubnu při odvíjení
a navíjení hadice
• Možnost připevnění na stěnu (držák na stěnu se dodává
13
samostatně)

Vozík s bubnem a hadicí L, 13 mm (1/2”), dosah 31,5 m
39,8 cm

Hmotnost: 6,75 kg

360°
rotace

Balení ks:

31.5

1

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Vozík s bubnem a hadicí M, 13 mm (1/2”), dosah 21,5 m
Výška: 25,0 cm

Délka:

56,6 cm

Šířka:

39,8 cm

Hmotnost: 5,60 kg

360°
rotace

21.5
metrů
dosah

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

Obj. č.
1

Délka:

44,4 cm

Šířka:

39,0 cm

M

360°
rotace

15

metrů
dosah

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

4

Délka:

47,8 cm

Šířka:

47,8 cm

Hmotnost: 6,05 kg

S

360°
rotace

31.5
metrů
dosah

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

1

Délka:

47,8 cm

Šířka:

47,8 cm

Hmotnost: 4,95 kg

L

360°
rotace

21.5
metrů
dosah

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

14

M

1057237

Staré obj. č. -

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEDDDJ!
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• Cenově výhodná sada obsahuje hadici 13 mm (1/2“), buben
a příslušenství (zavlažovací koncovka, multi spojka ke kohoutku)
• Libovolné umístění a 360° rotace bubnu umožňují zavlažovat
mimořádně velkou plochu
• Celkový dosah až 31,5 m
• Kompaktní velikost pro snadné přemísťování bubnu
• Lze připevnit na stěnu (držák na stěnu se dodává samostatně)

Buben s hadicí Solid M, 13 mm (1/2”), dosah 21,5 m
Výška: 24,7 cm

1020436

Staré obj. č. -

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEDEJK!

• Sada připravená k použití, integrovaná praktická schránka s příslušenstvím (multi spojka ke kohoutku, zavlažovací koncovka,
trávníkový hrot, opora pro zavlažovací pistoli)
• Libovolné umístění a 360° rotace bubnu umožňují zavlažovat
mimořádně velkou plochu
• Celkový dosah až 15 m
• Odolná hadice 9 mm (3/8 “)
• Malá hmotnost
• Snadné odvíjení a navíjení hadice
• Pohodlné ovládání díky horizontálnímu provedení bubnu
• Lze připevnit na stěnu (držák na stěnu se dodává samostatně)

Buben s hadicí Solid L, 13 mm (1/2”), dosah 31,5 m
Výška: 24,7 cm

Staré obj. č. -

Obj. č.

Hmotnost: 3,02 kg

1023643

• Sada připravená k použití, integrovaná praktická schránka s příslušenstvím (multi spojka ke kohoutku, zavlažovací koncovka,
trávníkový hrot, opora pro zavlažovací pistoli)
• Libovolné umístění a 360° rotace bubnu umožňují zavlažovat
mimořádně velkou plochu
• Celkový dosah až 21,5 m
• Odolná 13 mm (1/2 “) hadice
• Pohodlný vozík pro snadné přemísťování bubnu
• Snadné odvíjení a navíjení hadice
• Pohodlné ovládání díky horizontálnímu provedení bubnu

Buben s hadicí S, 9 mm (3/8”), dosah 15 m
Výška: 16,1 cm

+!4;;?01"IEDEKH!

• Sada připravená k použití, integrovaná praktická schránka s příslušenstvím (multi spojka ke kohoutku, zavlažovací koncovka,
trávníkový hrot, opora pro zavlažovací pistoli)
• Libovolné umístění a 360° rotace bubnu umožňují zavlažovat
mimořádně velkou plochu
• Celkový dosah až 31,5 m
• Odolná 13 mm (1/2 “) hadice
• Pohodlný vozík pro snadné přemísťování bubnu
• Snadné odvíjení a navíjení hadice
• Pohodlné ovládání díky horizontálnímu provedení bubnu

L

metrů
dosah

Staré obj. č. -

EAN

Šířka:

EAN

56,6 cm

EAN

Délka:

1023644

1

1057238

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 25,0 cm

Obj. č.

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEELLE!

• Cenově výhodná sada obsahuje hadici 13 mm (1/2“), buben
a příslušenství (zavlažovací koncovka, multi spojka ke kohoutku)
• Libovolné umístění a 360° rotace bubnu umožňují zavlažovat
mimořádně velkou plochu
• Celkový dosah až 21,5 m
• Kompaktní velikost pro snadné přemísťování bubnu
• Lze připevnit na stěnu (držák na stěnu se dodává samostatně)

100 %
Radosti
15

Hadice

16

ZAVLAŽOVÁNÍ

Fiskars nabízí řadu vysoce kvalitních zavlažovacích hadic Obj.
proč. malé i velmi
velké
zahrady.
jsou chráněné
proti
zkroucení
a UV
Výška:
Délka:Naše hadice
Šířka:
Hmotnost:
Balení
ks:
Staré
obj. č.záření.
Jsou velmi odolné.

EAN

Hadice

39,5 cm

Šířka:

6,5 cm

Hmotnost: 2,50 kg

Odolné
vůči UV

13 mm
(1/2")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

S-M

Hadice 20 m, 13 mm (1/2”) Q4
Výška: 39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

6,5 cm

Hmotnost: 2,80 kg

13 mm
(1/2")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

S-M

Hadice 20 m, 13 mm (1/2”) Q5
Délka:

39,5 cm

Šířka:

Hmotnost: 2,90 kg

Odolné
vůči UV

13 mm
(1/2")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

S-M

Hadice 30 m, 13 mm (1/2”) Q3
Výška: 39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

Hmotnost: 3,75 kg

Odolné
vůči UV

13 mm
(1/2")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

L

2

+!4;;?01"IEEFMH!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

1027107

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEGFH!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 5
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Obj. č.
10,0 cm

1027104

Staré obj. č. -

Obj. č.
6,5 cm

+!4;;?01"IEEFKD!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 3
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Obj. č.

Odolné
vůči UV

Výška: 39,5 cm

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

1027102

EAN

Výška: 39,5 cm

Obj. č.

1027103

Staré obj. č. -

EAN

Hadice 20 m, 13 mm (1/2”) Q3

EAN

Délku a průměr hadice zjistíte podle názvu hadice.
Rozměry balení zahrnuty v tabulce.

+!4;;?01"IEEFLK!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 3
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

17

Hadice 30 m, 13 mm (1/2”) Q4
Šířka:

10,0 cm

Hmotnost: 4,20 kg Balení ks:

Odolné
vůči UV

13 mm
(1/2")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

2

39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

L

Obj. č.
10,0 cm

Hmotnost: 4,35 kg Balení ks:

Odolné
vůči UV

13 mm
(1/2")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

2

39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

Hmotnost: 7,00 kg

Odolné
vůči UV

13 mm
(1/2")

L

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

XL

Hmotnost: 2,80 kg Balení ks:

Odolné
vůči UV

15 mm
(5/8")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

2

S-M

Hadice 25 m, 15 mm (5/8”) Q3
Výška:

39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

Hmotnost: 3,51 kg Balení ks:

Odolné
vůči UV

15 mm
(5/8")

18

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

2

M-L

1027096

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEGEK!
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• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 3
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Obj. č.
9,5 cm

1027106

Staré obj. č. -

Obj. č.
9,0 cm

+!4;;?01"IEEGGE!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Hadice 20 m, 15 mm (5/8”) Q3
Výška:

Staré obj. č. -

Obj. č.
14,5 cm

1027108

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 5
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Hadice 50 m, 13 mm (1/2”) Q4
Výška:

+!4;;?01"IEEGDD!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Hadice 30 m, 13 mm (1/2”) Q5
Výška:

Staré obj. č. -

EAN

39,5 cm

EAN

Délka:

EAN

39,5 cm

1027105

1027097

Staré obj. č. -

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEEFFI!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 3
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Šířka:

9,5 cm

Hmotnost: 3,71 kg

Odolné
vůči UV

15 mm
(5/8")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

M-L

Hadice 50 m, 15 mm (5/8”) Q4
Výška: 39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

27,5 cm

Hmotnost: 7,96 kg

15 mm
(5/8")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

XL

Hadice 20 m, 19 mm (3/4”) Q3
Délka:

39,5 cm

Šířka:

Hmotnost: 4,30 kg

Odolné
vůči UV

19 mm
(3/4")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

S-M

Hadice 20 m, 19 mm (3/4”) Q4
Výška: 39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

Hmotnost: 4,70 kg

Odolné
vůči UV

19 mm
(3/4")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

S-M

Hadice 25 m, 19 mm (3/4”) Q3
Výška: 39,5 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

Hmotnost: 4,96 kg

Odolné
vůči UV

19 mm
(3/4")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

2

M-L

1027109

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEGHL!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 3
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

1027110

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEGII!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Obj. č.
12,0 cm

+!4;;?01"IEEFHM!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Obj. č.
11,5 cm

1027099

Staré obj. č. -

Obj. č.
11,5 cm

+!4;;?01"IEEFGF!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Obj. č.

Odolné
vůči UV

Výška: 39,5 cm

Staré obj. č. -

EAN

39,5 cm

EAN

Délka:

1027098

EAN

Výška: 39,5 cm

Obj. č.

1027100

Staré obj. č. -

EAN

Hadice 25 m, 15 mm (5/8”) Q4

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEEFIJ!

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 3
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

19

Šířka:

27,5 cm

Hmotnost: 11,75 kg Balení ks:

Odolné
vůči UV

19 mm
(3/4")

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

2

XL

Sada zavlažovací hadice Premium 9 mm (3/8”) 15 m se spojkami
Výška: 26,0 cm

Délka:

25,5 cm

Šířka:

10,5 cm

Hmotnost: 1,46 kg

Odolné
vůči UV

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

2

Balení ks:

Délka:

39,0 cm

Šířka:

6,5 cm

Hmotnost: 2,05 kg

S
Balení ks:

Odolné
vůči UV

2

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Sada zavlažovací hadice 13 mm (1/2”) 1,8 m se spojkami
Výška: 29,5 cm

Délka:

26,5 cm

Šířka:

4,2 cm

Hmotnost: 0,41 kg

Odolné
vůči UV

6

Testováno
na tlak

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Prosakovací hadice 15 m
Výška: 38,0 cm

Délka:

36,0 cm

Obj. č.

Šířka:

6,5 cm

Hmotnost: 1,63 kg

Lze
řezat

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Balení ks:

Úspora
času

1027101

Staré obj. č. -

Obj. č.

2
Používá
až o 70%
méně
vody

1027678

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEFJG!

+!4;;?01"IEEGMG!

• Prodlužte si dosah zavlažovacích bubnů nebo používejte hadici
samostatně pro malé zahradní zavlažování
• Délka hadice 15 m zakončené rychlospojkami
• Odolný nástěnný držák
• Upevňovací prvky pro montáž na stěnu jsou součástí balení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

1057621

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEMIM!

• Připojovací hadice k vodovodnímu zdroji pro zavlažovací buben
či zavlažovací mikro-drip systém
• Délka hadice 1,8 m
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Rychlospojka hadice STOP 13 mm - 15 mm (1/2“ - 5/8”)
• Rychlospojka hadice, 13 mm - 15 mm (1/2“ - 5/8”)
• Spojka ke kohoutku multi pro závity Ø 21 mm (G 1/2 “),
Ø 26,5 mm (G 3/4 “) a Ø 33,3 mm (G 1 “)

Obj. č.

Ovládání
průtoku

20

• Snadno ovladatelná hadice odolná proti zkroucení
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Obj. č.

Balení ks:

+!4;;?01"IEEGJF!

• Vysoce kvalitní, snadno ovladatelná 9 mm (3/8 “”) hadice,
zesílená proti zkroucení
• Dvě hadicové rychlospojky 9 mm (3/8 “”) s barevným označením a jedna prodlužovací spojka
• Odolnost proti zkroucení úroveň 4
• Ochrana proti UV záření
• Neobsahuje ftaláty
• Barevné označení pro snadný výběr vhodné hadice a konektoru

Sada zavlažovací hadice Premium 13 mm (1/2”) 15 m s držákem na hadice
Výška: 39,5 cm

Staré obj. č. -

EAN

39,5 cm

EAN

Délka:

1027111

1025935

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 39,5 cm

Obj. č.

EAN

Hadice 50 m, 19 mm (3/4”) Q4

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDJGE!

• Snižuje spotřebu vody až o 70%
• Délka hadice 15 m
• Hadici lze zkrátit běžnými nůžkami na požadovanou délku
• Pro zavlažování přímo do půdy ke kořenům rostlin, snižuje
odpařování vody a šíření nemocí rostlin způsobených mokrými
listy.
• Zavlažování je rovnoměrné po celé délce hadice
• Regulační ventil pro nastavení průtoku a tlaku vody
• Balení obsahuje 5 kovových příchytek pro snadnou instalaci
• Ochrana proti UV záření

Snadný výběr
Vyberte si tu správnou hadici pro vaši zahradu
Vysoce kvalitní třívrstvá hadice s křížovým zesílením.
Testováno na vysoký tlak, odolné proti zkroucení a UV záření.

Q3
Úroveň odolnosti proti zkroucení

Q4
Úroveň odolnosti proti zkroucení

Q5
Úroveň odolnosti proti zkroucení

Snadný výběr
Vyberte správnou velikost hadice, která se hodí k vaší spojce

9 mm
(3/8")

13–15 mm
(1/2–5/8")

19 mm
(3/4")

Univerzální
připojení.
Hodí se jiným
značkám.

Univerzální připojení
Již vlastníte zavlažovací nástroje od jiných značek? Žádný problém.
Naše zavlažovací prvky jsou kompatibilní i s výrobky jiných značek.

21

Zavlažovače

22

ZAVLAŽOVÁNÍ

Zavlažovače Fiskars se snadno používají. Můžou zavlažovat
malé i velmi
Obj. č.
velké
Mají širokou
oblastí
postřiku.
Výška: zahrady.
Délka:
Šířka: škálu snadno
Hmotnost: nastavitelných
Balení ks:
Staré obj. č.

EAN

Zavlažovače

19,2 cm

Šířka:

8,5 cm

Hmotnost: 0,56 kg

M-L

Balení ks:

6

150 –500 m

2

Zavlažovač šetřící vodu, kovová základna
Výška: 52,7 cm

Délka:

18,3 cm

Šířka:

8,5 cm

Hmotnost: 1,41 kg

Balení ks:

6

300 –500 m2

Zavlažovač šetřící vodu
Délka:

18,3 cm

8,5 cm

Hmotnost: 0,51 kg

M

Balení ks:

6

Délka:

18,3 cm

Šířka:

8,5 cm

• Technologie šetřící vodu snižuje výšku vodního profilu rozstřikované vody a tím i její rozptyl, spotřeba vody se sníží
až o 20%
• Snadno nastavitelné zavlažování až do vzdálenosti 19 m,
maximální zavlažovaná plocha 17 x 19 m
• Odolná kovová základna s dlouhou životností
• Integrovaná jehla pro čistění trysek a snadno čistitelný filtr
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

150 –300 m

L

Balení ks:

6

300 –500 m

2

1023662

Staré obj. č. -

Obj. č.
Hmotnost: 0,65 kg

+!4;;?01"IEDGGH!

+!4;;?01"IEDGHE!

• Technologie šetřící vodu snižuje výšku vodního profilu rozstřikované vody, a tím i její rozptyl, spotřeba vody se sníží
až o 20%
• Snadno nastavitelné zavlažování až do vzdálenosti 17 m,
maximální zavlažovaná plocha 16 x 17 m
• Robustní plastová základna odolná proti nárazu
• Integrovaná jehla pro čistění trysek a snadno čistitelný filtr
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

2

Oscilující zavlažovač, kovová základna
Výška: 52,7 cm

1023661

Staré obj. č. -

Obj. č.
Šířka:

+!4;;?01"IEDKGD!

• Inovativní On/Off ventil zastaví průtok vody, abyste zůstali v suchu, když provádíte úpravy v nastavení zavlažování
• Snadné nastavení vzdálenosti a šířky postřiku až do 17 x 21 m
• Silikonové trysky a vyjímatelný vodní filtr lze snadno vyčistit,
závěsné očko pro skladování
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

L

Výška: 50,7 cm

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

1027028

1023660

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 52,5 cm

Obj. č.

EAN

Oscilující zavlažovač On/Off

EAN

Snadno zvolitelné tvary postřiku

+!4;;?01"IEDGFK!

• Ovládací knoflík pro snadné nastavení vzdálenosti a směru
zavlažování
• Zavlažování lze nastavit až do plochy 17 x 19 m
• Odolná hliníková stříkací trubice s 19 přesnými mosaznými
tryskami
• Odolná kovová základna
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

23

Oscilující zavlažovač
Šířka:

8,5 cm

Hmotnost: 0,30 kg Balení ks:

M

6

23,7 cm

Délka:

24,5 cm

Šířka:

9,2 cm

150 –300 m

Obj. č.

Hmotnost: 0,60 kg Balení ks:

XL

4

35,5 cm

Délka:

18,5 cm

Šířka:

11,2 cm

> 500 m2

XL

4

23,5 cm

Délka:

25,5 cm

Šířka:

8,0 cm

XL

6

36,0 cm

Délka:

19,5 cm

Šířka:

Hmotnost: 0,47 kg Balení ks:

XL
24

Staré obj. č.

Obj. č.
6,6 cm

> 500 m2

-

+!4;;?01"IEDKIH!

1027029
-

+!4;;?01"IEDKHK!

1023656
-

+!4;;?01"IEDFLD!

• Odolný kovový postřikovač obsahuje ovládací prvky pro snadné
nastavení vzdálenosti závlahy, typu rozstřiku a kontroly rotace
pro přesné zavlažování jakékoli oblasti vaší zahrady
• Typ rozstřiku lze nastavit od silného proudu až k jemné mlze
• Nastavení oblasti závlahy až do průměru 26 m
• Kovová trojnohá základna zvyšuje stabilitu a kolečka umožňují
snadný pohyb po zahradě
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

> 500 m2

Impulzní zavlažovač, kovový
Výška:

Staré obj. č.

Obj. č.
Hmotnost: 0,94 kg Balení ks:

1027050

• Inovativní On/Off ventil zastaví průtok vody, abyste zůstali v suchu, když provádíte úpravy v nastavení zavlažování
• Odolná kovová hlava obsahuje ovládací prvky pro snadné
nastavení vzdálenosti závlahy, typu rozstřiku (proud až mlha)
a kontroly rotace pro přesné zavlažování jakékoli oblasti vaší
zahrady
• Nastavení oblasti závlahy až do průměru 26 m
• Odolná trnová základna nabízí zvýšenou stabilitu
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

> 500 m2

Impulzní zavlažovač, kovový s kolečky
Výška:

Staré obj. č.

Obj. č.

Hmotnost: 0,48 kg Balení ks:

+!4;;?01"IEDGED!

• Inovativní On/Off ventil zastaví průtok vody, abyste zůstali v suchu, když provádíte úpravy v nastavení zavlažování
• Odolná kovová hlava obsahuje ovládací prvky pro snadné
nastavení vzdálenosti závlahy, typu rozstřiku (proud až mlha)
a kontroly rotace pro přesné zavlažování jakékoli oblasti vaší
zahrady
• Nastavení oblasti závlahy až do průměru 26 m
• Odolná trojnohá základna je ideální pro tvrdou zeminu a obsahuje závěsný otvor pro skladování
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Impulzní zavlažovač On/Off, trnová základna
Výška:

-

• Ovládací knoflík pro snadné nastavení vzdálenosti a směru
zavlažování
• Zavlažování lze nastavit až do plochy 16 x 17 m
• Odolná hliníková stříkací trubice s 17 přesnými mosaznými
tryskami
• Plastová základna odolná proti nárazu
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

2

Impulzní zavlažovač On/Off, trojnohá základna
Výška:

Staré obj. č.

EAN

18,3 cm

EAN

Délka:

EAN

48,5 cm

1023659

6

Staré obj. č.

1023658
-

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDGDG!

• Odolný kovový postřikovač obsahuje ovládací prvky pro snadné
nastavení vzdálenosti závlahy, typu rozstřiku a kontroly rotace
pro přesné zavlažování jakékoli oblasti vaší zahrady
• Typ rozstřiku lze nastavit od silného proudu až k jemné mlze
• Nastavení oblasti závlahy až do průměru 26 m
• Kovová trnová základna
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Vířivý zavlažovač, kovový s kolečky
8,5 cm

Hmotnost: 0,84 kg

S

Balení ks:

6

Délka:

11,5 cm

Šířka:

4,2 cm

0 –150 m

Obj. č.
Hmotnost: 0,46 kg

S

Balení ks:

6

Délka:

11,5 cm

Šířka:

4,2 cm

Staré obj. č. -

0 –150 m

Obj. č.
Hmotnost: 0,48 kg

S

Balení ks:

6

0 –150 m

2

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

+!4;;?01"IEDGIL!

+!4;;?01"IEDGJI!

• Jemné, lehké, zavlažování do čtverce je ideální pro malé zahrady a nové travní osivo
• Čtvercová zavlažovaná plocha o velikosti až 9 x 9 m
• Odolné kovové tělo
• Odolné vůči korozi
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

1023664

Staré obj. č. -

Obj. č.
Výška:

1023663

• Jemné, lehké, kruhové zavlažování je ideální pro malé zahrady
a nové travní osivo
• Kruhová zavlažovaná plocha až do průměru 8,5 m
• Odolné kovové tělo
• Odolné vůči korozi
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

2

Stacionární zavlažovač, čtvercový
Výška: 17,5 cm

+!4;;?01"IEDFMK!

• Jemné, rovnoměrné, jako dešťové zavlažování pro malé a cílené
oblasti
• Odolná kovová hlava
• Kovová trojúhelníková základna zvyšuje stabilitu a kolečka
umožňují snadný pohyb po zahradě
• Zavlažovaná plocha do průměru 13 m
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

2

Stacionární zavlažovač, kruhový
Výška: 17,5 cm

Staré obj. č. -

EAN

Šířka:

EAN

26,5 cm

Staré obj. č.

EAN

Délka:

1023657

EAN

Výška: 24,0 cm

Obj. č.

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

25

Zavlažovací
pistole

26

ZAVLAŽOVÁNÍ

Délka:

18,6 cm

Šířka:

9,0 cm

Hmotnost: 0,18 kg

Balení ks:

4

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.
ZÁRUKA

5

LET

VÍCE

ODOLNÝ

Zavlažovací pistole FiberComp™, 3 funkce
Výška: 20,0 cm

Délka:

19,2 cm

Šířka:

5,6 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Balení ks:

5

ZÁRUKA

5

VÍCE

ODOLNÝ

Nastavitelná zavlažovací pistole FiberComp™
Výška: 19,8 cm

Délka:

20,2 cm

Šířka:

3,5 cm

Hmotnost: 0,14 kg

5

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.
ZÁRUKA

5

LET

VÍCE

ODOLNÝ

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

+!4;;?01"IEEJMD!

• Je lehká, ergonomicky provedená s dvakrát odolnější rukojetí
FiberComp™ pro výjimečnou trvanlivost
• Otočením hlavy trysky s povrchem SoftGrip™ lze nastavit 3
typy zavlažování: tryskání, mlha a sprcha
• Rukojeť má pohodlné ovládání průtoku palcem a univerzální konektor, který se hodí pro jiné výměnné zavlažovací hlavy Fiskars
• Odolává poškození způsobenému mrazem a v nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

1054781

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEJLG!

• Je lehká, ergonomicky provedená s dvakrát odolnější rukojetí
FiberComp™ pro výjimečnou trvanlivost
• Otočením hlavy trysky s povrchem SoftGrip™ lze nastavit typ
zavlažování od tryskání až po oplach
• Rukojeť má pohodlné ovládání průtoku palcem a univerzální konektor, který se hodí pro jiné výměnné zavlažovací hlavy Fiskars
• Odolává poškození způsobenému mrazem a v nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
Výška:

1054782

Staré obj. č. -

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEEKDJ!

•Je lehká, ergonomicky provedená s dvakrát odolnější rukojetí
FiberComp™ pro výjimečnou trvanlivost
• Otočením hlavy trysky s povrchem SoftGrip™ lze nastavit 5 typů
zavlažování: mlha, sprcha, ploché, bublinový rozstřik nebo
tryskání
• Rukojeť má pohodlné ovládání průtoku palcem a univerzální konektor, který se hodí pro jiné výměnné zavlažovací hlavy Fiskars
• Odolává poškození způsobenému mrazem a v nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami
Obj. č.

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

LET

Staré obj. č. -

EAN

20,0 cm

1054783

EAN

Výška:

Obj. č.

Staré obj. č.

EAN

Zavlažovací pistole FiberComp™, multi

EAN

Zavlažovací pistole Fiskars se vyznačují ergonomickým designem
Obj. č.
™,
sVýška:
povrchemDélka:
SoftGrip který
dodává
jistotu jakémukoli
zavlažovacímu
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.
úkolu. Všechny naše zavlažovací pistole se snadno používají, mají různé
typy stříkání, nabízejí plynule nastavitelný průtok vody a mají univerzální
připojení, které je kompatibilní s výrobky pro zavlažování od jiných značek.

EAN

Zavlažovací pistole

27

Šířka:

9,0 cm

Hmotnost: 0,19 kg

Balení ks:

4

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Zavlažovací pistole Comfort, 3 funkce
Výška: 18,5 cm

Délka:

19,0 cm

Šířka:

5,6 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Balení ks:

5

Nastavitelná zavlažovací pistole Comfort
Délka:

19,0 cm

Šířka:

3,5 cm

Hmotnost: 0,14 kg

5

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Zavlažovací koncovka Comfort nastavitelná
Výška: 15,8 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

3,6 cm

Hmotnost: 0,06 kg

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Zavlažovací tyč Comfort, 3 funkce
Výška: 87,8 cm

Délka:

12,8 cm

Šířka:

5,6 cm

Balení ks:

4

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.
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1052182

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEIEI!

• Plynule nastavitelný typ zavlažování
• Otočením výměnné hlavy trysky s povrchem SoftGrip™ lze
nastavit typy: tryska až oplach
• Rukojeť má pohodlné ovládání průtoku palcem
• Odolává poškození způsobenému mrazem a v nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

1027088

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEEGG!

• Plynule nastavitelný typ zavlažování
• Otočením trysky s povrchem SoftGrip™ lze nastavit typy: tryska
až oplach
• Odolává poškození způsobenému mrazem a v nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
Hmotnost: 0,44 kg

+!4;;?01"IEEIFF!

• Nastavitelné 3 typy zavlažování
• Otočením výměnné hlavy trysky s povrchem SoftGrip™ lze
nastavit typy: tryska, mlha a sprcha
• Rukojeť má pohodlné ovládání průtoku palcem
• Odolává poškození způsobenému mrazem a v nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
Balení ks:

1052183

Staré obj. č. -

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEEIGM!

• Nastavitelných 5 typů zavlažování
• Otočením výměnné hlavy trysky s povrchem SoftGrip™ lze
nastavit typy: mlha, sprcha, ploché, bublinový rozstřik nebo
tryskání
• Rukojeť má pohodlné ovládání průtoku palcem
• Odolává poškození způsobenému mrazem a v nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Výška: 18,5 cm

Staré obj. č. -

EAN

18,5 cm

EAN

Délka:

1052184

EAN

Výška: 18,5 cm

Obj. č.

1052186

Staré obj. č. -

EAN

Zavlažovací pistole Comfort, multi

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEEIIG!

• Je vybavená třemi oblíbenými typy zavlažování, hlavu trysky lze
natáčet v rozmezí 180°
• Otočením výměnné hlavy trysky s povrchem SoftGrip™ lze
vybrat typy: tryska, mlha nebo sprcha
• Regulace průtoku palcem je ergonomická a plynule nastavitelná
• V nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Výška:

77,5 cm

Délka:

12,0 cm

Šířka:

3,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,34 kg Balení ks:

4

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Zavlažovací pistole, 4 funkce
Výška:

24,1 cm

Délka:

22,2 cm

Šířka:

Staré obj. č.

Hmotnost: 0,19 kg Balení ks:

4

-

+!4;;?01"IEEIHJ!

• Hladce nastavitelný typ zavlažování
• Otočením výměnné hlavy trysky SoftGrip™ vyberte vzor tryskání
nebo oplachování
• Regulace průtoku palcem je ergonomická a plynule nastavitelná
• V nízkých teplotách je při držení teplejší, než je u držení kovových trysek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
7,6 cm

1052185

Staré obj. č.

1020446
-

EAN

Zavlažovací tyč Comfort, nastavitelná

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDEDI!

Zavlažovací pistole, multi
Výška:

24,0 cm

Délka:

22,0 cm

Obj. č.
Šířka:

5,5 cm

Hmotnost: 0,21 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1023665
-

EAN

• Ergonomický design s pohodlnou rukojetí SoftGrip™
• Otáčením hlavy trysek zvolte typ zavlažování sprcha, plochý,
oplach nebo tryska
• Regulace průtoku palcem je ergonomická a plynule nastavitelná
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

+!4;;?01"IEDGKF!

Zavlažovací pistole
Výška:

24,1 cm

Délka:

22,2 cm

Obj. č.
Šířka:

4,4 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020445
-

EAN

• Ergonomický design s pohodlnou rukojetí SoftGrip™
• Otáčením hlavy trysek nastavte typ zavlažování od tryska až
po mlha
• Regulace průtoku palcem je ergonomická a plynule nastavitelná
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

+!4;;?01"IEDDMM!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Ergonomický design s pohodlnou rukojetí SoftGrip™
• Otáčením hlavy trysek nastavte typ zavlažování od tryska až
po mlha
• Regulace průtoku palcem je ergonomická a plynule nastavitelná
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

29

ZAVLAŽOVÁNÍ

5,1 cm

Šířka:

5,1 cm

Hmotnost: 0,06 kg

Balení ks:

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Hlava zavlažovací pistole Comfort, 3 funkce
Výška:

10,8 cm

Délka:

7,8 cm

Šířka:

7 cm

Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

6

Hlava zavlažovací pistole Comfort, multi
13,6 cm

Délka:

7,2 cm

Šířka:

11 cm

Hmotnost: 0,13 kg

6

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Držadlo zavlažovací pistole FiberCompTM
Výška: 23,4 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka:

7 cm

Hmotnost: 0,12 kg

6

5

LET

Držadlo zavlažovací pistole Comfort
Délka:

3,5 cm

Šířka:

7 cm

Staré obj. č. -

Balení ks:

+!4;;?01"IEFDEK!

• Zavlažovací hlava SoftGrip™ s nastavitelnými 5 typy zavlažování:
mlha, sprcha, plochý, oplach nebo tryska
• Vhodná pro zavlažovací pistole a tyče Fiskars 1054781,
1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185,
1052186

1059239

Staré obj. č. -

Obj. č.
Hmotnost: 0,10 kg

1059238

+!4;;?01"IEFDFH!

• Vhodné pro zavlažovací pistole a tyče Fiskars 1054781,
1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185,
1052186
• Odolná rukojeť FiberComp™ se vyznačuje malou hmotností
a ergonomickým designem
• Rukojeť má pohodlné ovládání průtoku palcem a univerzální
konektor, který se hodí pro výměnné zavlažovací hlavy Fiskars
• Odolává poškození způsobenému mrazem a je komfortnější
než kovové trysky při nízkých teplotách
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

ZÁRUKA

Výška: 23,4 cm

+!4;;?01"IEFDDD!

• Zavlažovací hlava SoftGrip™ s nastavitelnými 3 typy zavlažování:
tryska, sprcha nebo mlha
• Vhodná pro zavlažovací pistole a tyče Fiskars 1054781,
1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185,
1052186

Obj. č.
Balení ks:

1059237

Staré obj. č. -

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEEMMK!

• Zavlažovací hlava SoftGrip™ s nastavitelným typem zavlažování
od tryska až po mlha
• Vhodná pro zavlažovací pistole a tyče Fiskars 1054781,
1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185,
1052186

Obj. č.

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Výška:

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

EAN

10,6 cm

1059236

6

1059560

Staré obj. č. -

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

Hlava zavlažovací pistole Comfort, nastavitelná

EAN

Zavlažovací hlavy a držadla

+!4;;?01"IEFDGE!

• Vhodné pro zavlažovací pistole a tyče Fiskars 1054781,
1054782, 1054783, 1052182, 1052183, 1052184, 1052185,
1052186
• Rukojeť SoftGrip™ má lehký, ergonomický design
• Rukojeť má pohodlné ovládání průtoku palcem a univerzální
konektor a hodí se pro výměnné zavlažovací hlavy Fiskars
• Odolává poškození způsobenému mrazem a je komfortnější
než kovové trysky při nízkých teplotách
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami
30

Spojky

31

Vše, co
potřebujete
od kohoutku
po rostlinu

Spojka ke
kohoutku

Rychlospojky
na hadice
(Připojení ke kohoutku)

Hadice

Prodlužovací
spojky

Opravné
spojky

Hadicové
spojky
(Konec hadice)

Univerzální připojení
Již vlastníte zavlažovací
nástroje od jiných
značek? Žádný problém.
Naše zavlažovací prvky
jsou kompatibilní i s
výrobky jiných značek.
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Zavlažovací pistole,
zavlažovače atd.

FiberComp

™

ZAVLAŽOVÁNÍ

6,8 cm

Šířka:

4,6 cm

Hmotnost: 0,04 kg Balení ks:

Stop

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

19 mm
(3/4")

ZÁRUKA

5

VÍCE

LET

ODOLNÝ

Rychlospojka hadice FiberCompTM 19 mm (3/4”)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,6 cm

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

19 mm
(3/4")
ZÁRUKA

5

VÍCE

ODOLNÝ

Opravná spojka FiberCompTM na hadice 19 mm (3/4”)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,5 cm

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

19 mm
(3/4")
ZÁRUKA

5

VÍCE

LET

ODOLNÝ

Rychlospojka hadice FiberCompTM STOP 13 - 15 mm (1/2-5/8”)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

3,9 cm

Hmotnost: 0,03 kg Balení ks:

Stop

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

13–15 mm
(1/2–5/8")

ZÁRUKA

5

VÍCE

LET

ODOLNÝ

Rychlospojka hadice FiberCompTM 13-15 mm (1/2-5/8”)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

3,9 cm

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

ZÁRUKA

5

LET

34

8

VÍCE

ODOLNÝ

+!4;;?01"IEEKJL!

1054787
-

+!4;;?01"IEEKHH!

• Malá hmotnost a provedení FiberComp™ s 2x odolnějším
materiálem
• Mrazuvzdorná s dlouhou životností
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Staré obj. č.

1054785
-

+!4;;?01"IEEKFD!

• Rychlá oprava poškozených hadic nebo jejich prodloužení.
Poškozenou část vyřízněte a oba konce hadice spojte.
• Malá hmotnost a provedení FiberComp™ s 2x odolnějším
materiálem
• Mrazuvzdorná s dlouhou životností
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
Staré obj. č.

1054789
-

+!4;;?01"IEEKIE!

• Vnitřní STOP mechanismus přeruší průtok vody rychlospojkou
při výměně zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic, aniž je nutné zastavit přívod vody
• Malá hmotnost a provedení FiberComp™ s 2x odolnějším
materiálem
• Mrazuvzdorná s dlouhou životností
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami
Obj. č.

Hmotnost: 0,03 kg Balení ks:

13–15 mm
(1/2–5/8")

Staré obj. č.

Obj. č.

Hmotnost: 0,03 kg Balení ks:

-

• Vnitřní STOP mechanismus přeruší průtok vody rychlospojkou
při výměně zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic, aniž je nutné zastavit přívod vody
• Malá hmotnost a provedení FiberComp™ s 2x odolnějším
materiálem
• Mrazuvzdorná s dlouhou životností
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami
Obj. č.

Hmotnost: 0,04 kg Balení ks:

LET

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

11,6 cm

1054790

EAN

Výška:

Obj. č.

Staré obj. č.

1054786
-

EAN

Rychlospojka hadice FiberCompTM STOP 19 mm (3/4”)

EAN

Spojky

+!4;;?01"IEEKGK!

• Malá hmotnost a provedení FiberComp™ s 2x odolnějším
materiálem
• Mrazuvzdorná s dlouhou životností
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Opravná spojka FiberCompTM na hadice 13 - 15 mm (1/2 - 5/8”)

Obj. č.

Výška: 11,6 cm

Staré obj. č. -

Hmotnost: 0,02 kg

Balení ks:

10

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

13–15 mm
(1/2–5/8")
ZÁRUKA

5

LET

VÍCE

ODOLNÝ

Rychlospojka hadice Comfort STOP 19 mm (3/4”)
Výška: 11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,6 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Obj. č.
Balení ks:

8

19 mm
(3/4")

Stop

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice Comfort 19 mm (3/4”)
Výška: 11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,6 cm

Hmotnost: 0,04 kg

8

19 mm
(3/4")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Opravná spojka Comfort na hadice 19 mm (3/4”)
Výška: 11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,5 cm

Hmotnost: 0,03 kg

8

19 mm
(3/4")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice Comfort STOP 13-15 mm (1/2” - 5/8”)
Výška: 11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

3,9 cm

Hmotnost: 0,03 kg

Balení ks:

Stop

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

1027074

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEDMMD!

• Rychlá výměna zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

1027066

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEDMEH!

• Rychlá oprava poškozených hadic nebo jejich prodloužení.
Poškozenou část vyřízněte a oba konce hadice spojte.
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
8

+!4;;?01"IEEDJI!

• Vnitřní STOP mechanismus přeruší průtok vody rychlospojkou
při výměně zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic, aniž je nutné zastavit přívod vody
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
Balení ks:

1027081

Staré obj. č. -

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEEKEG!

• Rychlá oprava poškozených hadic nebo jejich prodloužení.
Poškozenou část vyřízněte a oba konce hadice spojte.
• Malá hmotnost a provedení FiberComp™ s 2x odolnějším
materiálem
• Mrazuvzdorná s dlouhou životností
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

EAN

3,6 cm

EAN

Šířka:

EAN

6,8 cm

1027079

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

1054784

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEEDHE!

• Vnitřní STOP mechanismus přeruší průtok vody rychlospojkou
při výměně zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic, aniž je nutné zastavit přívod vody
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami
35

6,8 cm

Šířka:

3,9 cm

Hmotnost: 0,03 kg Balení ks:

8

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Opravná spojka Comfort na hadice 13 - 15 mm (1/2” - 3/8”)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

3,6 cm

Hmotnost: 0,02 kg Balení ks:

10

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice Comfort STOP 9mm (3/8”)
11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

3,9 cm

8

9 mm
(3/8")

Stop

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice Comfort 9mm (3/8”)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

3,9 cm

Hmotnost: 0,03 kg Balení ks:

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Opravná spojka Comfort na hadice 9 mm (3/8”)
11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

2,9 cm

12

9 mm
(3/8")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

36

Staré obj. č.

1027064
-

+!4;;?01"IEDLME!

1027078
-

+!4;;?01"IEEDGH!

• Vnitřní STOP mechanismus přeruší průtok vody rychlospojkou
při výměně zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic, aniž je nutné zastavit přívod vody
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Staré obj. č.

1027071
-

+!4;;?01"IEDMJM!

• Rychlá výměna zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

Hmotnost: 0,02 kg Balení ks:

+!4;;?01"IEDMKJ!

• Rychlá oprava poškozených hadic nebo jejich prodloužení.
Poškozenou část vyřízněte a oba konce hadice spojte.
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

9 mm
(3/8")

Výška:

Staré obj. č.

Obj. č.

Hmotnost: 0,03 kg Balení ks:

-

• Rychlá výměna zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

13–15 mm
(1/2–5/8")

Výška:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

11,6 cm

1027072

EAN

Výška:

Obj. č.

Staré obj. č.

1027063
-

EAN

Rychlospojka hadice Comfort 13-15mm (1/2”-5/8”)

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDLLH!

• Rychlá oprava poškozených hadic nebo jejich prodloužení.
Poškozenou část vyřízněte a oba konce hadice spojte.
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

6,8 cm

Šířka:

4,6 cm

Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

8

19 mm
(3/4")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice Comfort On/Off 13-15mm (1/2” - 5/8”)
Výška:

15,8 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,4 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice Comfort On/Off 9 mm (3/8”)
15,8 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,4 cm

Hmotnost: 0,06 kg

8

9 mm
(3/8")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Spojka ke kohoutku FiberCompTM, multi G1/2” / G3/4” / G1”
(21 mm/26,5 mm/ 33,3 mm)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,2 cm

1/2,
3/4 & 1"

Balení ks:

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

ZÁRUKA

5

VÍCE

LET

ODOLNÝ

Spojka ke kohoutku FiberComp™ G1” (33,3 mm)
Výška: 11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,2 cm

Hmotnost: 0,01 kg

1"

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

ZÁRUKA

5

LET

8

VÍCE

ODOLNÝ

1027085

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEEDF!

• Ventil On/Off omezuje průtok vody při výměně zavlažovacích
pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších připojení hadic
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

1027056

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEDLEI!

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody
k hadici
• FiberComp™ je dvakrát odolnější než standardní plastové
spojky
• Zahrnuje tři velikosti závitu pro většinu běžných vodovodních
kohoutků: Ø 21 mm (G 1/2 “), Ø 26,5 mm (G 3/4 “) a Ø 33,3 mm
(G 1”)
• Snadno ovladatelná, ergonomické provedení
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEEEEM!

• Ventil On/Off omezuje průtok vody při výměně zavlažovacích
pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších připojení hadic
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

Hmotnost: 0,03 kg

1027086

Staré obj. č. -

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEEEFJ!

• Ventil On/Off omezuje průtok vody při výměně zavlažovacích
pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších připojení hadic
• Dotykové body SoftGrip™ zajišťují bezpečnou manipulaci, i když
jsou mokré
• Pohodlně se drží, dokonce i za chladného počasí, ve srovnání
s kovovými díly pro zavlažování
• Barevné označení pro snadné připojení k hadicím Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

13–15 mm
(1/2–5/8")

Výška:

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

EAN

15,8 cm

1027087

EAN

Výška:

Obj. č.

1027055

Staré obj. č. -

EAN

Rychlospojka hadice Comfort On/Off 19 mm (3/4”)

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDLDL!

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody
k hadici
• FiberComp™ je dvakrát odolnější než standardní plastové
spojky
• Pro závit vodovodního kohoutku Ø 33,3 mm (G 1”)
• Snadno ovladatelná, ergonomické provedení
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami
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6,8 cm

Šířka:

3,5 cm

Hmotnost: 0,01 kg Balení ks:

3/4"

10

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

ZÁRUKA

5

VÍCE

ODOLNÝ

LET

Spojka ke kohoutku FiberCompTM G1/2” (21 mm)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

3,0 cm

12

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

ZÁRUKA

5

LET

VÍCE

ODOLNÝ

Spojka ke kohoutku Comfort, multi (1/2”, 3/4”, 1”)
Výška:

11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,2 cm

8

1/2,
3/4 & 1"
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Dvojitá spojka ke kohoutku Comfort pro všechny velikosti
Výška:

15,8 cm

Délka:

11,8 cm

Šířka:

4,5 cm

Hmotnost: 0,09 kg Balení ks:

8

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka Comfort pro interiérový kohoutek M22 / M24
13,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

4,0 cm

Hmotnost: 0,05 kg Balení ks:

M22x1
M24x1
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

38

Staré obj. č.

1027053
-

+!4;;?01"IEDKLI!

1027051
-

+!4;;?01"IEDKJE!

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody
k hadici
• Zahrnuje tři velikosti závitu pro většinu běžných vodovodních
kohoutků: Ø 21 mm (G 1/2 “), Ø 26,5 mm (G 3/4 “) a Ø 33,3 mm
(G 1”)
• Lze snadno našroubovat i vyšroubovat
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Staré obj. č.

1027061
-

+!4;;?01"IEDLJD!

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody ke
dvěma hadicím
• Dva samostatné ventily umožňují nezávisle regulovat průtok
vody v každé hadici
• Zahrnuje tři velikosti závitu pro většinu běžných vodovodních
kohoutků: Ø 21 mm (G 1/2 “), Ø 26,5 mm (G 3/4 “) a Ø 33,3 mm
(G 1”)
• Lze snadno našroubovat i vyšroubovat
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
8

+!4;;?01"IEDKMF!

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody
k hadici
• FiberComp™ je dvakrát odolnější než standardní plastové
spojky
• Pro závit vodovodního kohoutku Ø 21 mm (G 1/2”)
• Snadno ovladatelná, ergonomické provedení
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

1/2,
3/4 & 1"

Výška:

Staré obj. č.

Obj. č.

Hmotnost: 0,02 kg Balení ks:

-

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody
k hadici
• FiberComp™ je dvakrát odolnější než standardní plastové
spojky
• Pro závit vodovodního kohoutku Ø 26,5 mm (G 3/4”)
• Snadno ovladatelná, ergonomické provedení
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

Hmotnost: 0,01 kg Balení ks:

1/2"

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

11,6 cm

1027054

EAN

Výška:

Obj. č.

Staré obj. č.

1027062
-

EAN

Spojka ke kohoutku FiberCompTM G3/4” (26,5 mm)

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDLKK!

• Odolný zamykací systém zajišťuje bezpečné připojení hadice
k interiérové vodovodní baterii
• Stisknutím dvou tlačítek lze rychle uvolnit a odpojit hadici
• Obsahuje kovové adaptéry s vnitřním závitem M22 a M24
• Snadná instalace
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Spojka ke kohoutku Comfort s vnějším závitem 21 mm (G 1/2”)

Obj. č.

Výška: 11,6 cm

Staré obj. č. -

Délka:

Šířka:

6,8 cm

2,1 cm

Hmotnost: 0,01 kg

Balení ks:

10

G 1/2"
(21 mm)

1027060

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDLIG!

• Odolná pro každodenní připojení na jakýkoli vnitřní závit
Ø 21 mm (G 1/2“)
• Vhodná do zahrady nebo do interiéru
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Šířka:

6,8 cm

3,2 cm

Hmotnost: 0,02 kg

Balení ks:

10

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

3-cestná spojka Comfort
Výška: 11,6 cm

Délka:

6,8 cm

Šířka:

2,0 cm

Hmotnost: 0,02 kg

Balení ks:

12

Rychlospojka hadice Comfort STOP 19 mm (3/4”) 30 ks
Délka:

4,6 cm

Šířka:

4,6 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

x 30

19 mm
(3/4")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice Comfort 19 mm (3/4”) 30 ks
Výška: 6,8 cm

Délka:

4,6 cm

Šířka:

x 30

4,6 cm

Hmotnost: 0,04 kg

30

19 mm
(3/4")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

+!4;;?01"IEDMIF!

• Nasměruje jeden napájecí zdroj do 2 samostatných hadic
• Lze použít se všemi typy a velikostmi rychlospojek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

1027082

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEDKF!

• Dodává se v krabici obsahující 30 ks 1027081 rychlospojka
hadice, 19 mm (3/4 “) STOP bez karty výrobku, ale s nálepkou
EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

Obj. č.
Balení ks:

1027070

Staré obj. č. -

Obj. č.
30

+!4;;?01"IEDMGL!

• Pro připojení hadic různých průměrů
• Lze použít se všemi typy a velikostmi rychlospojek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Výška: 6,8 cm

Staré obj. č. -

EAN

Délka:

1027068

EAN

Výška: 11,6 cm

Obj. č.

1027075

Staré obj. č. -

EAN

Prodlužovací spojka Comfort

EAN

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

+!4;;?01"IEEDDG!

• Dodává se v krabici obsahující 30 ks 1027074 rychlospojka
19 mm (3/4”) bez karty výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386
39

Šířka:

4,5 cm

Hmotnost: 0,03 kg

Balení ks:

x 30

30

19 mm
(3/4")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice Comfort 13-15 mm (1/2”) 30 ks
Výška: 6,4 cm

Délka:

3,9 cm

Šířka:

3,9 cm

Hmotnost: 0,03 kg

x 30

Balení ks:

30

13–15 mm
(1/2–5/8")

Rychlospojka hadice Comfort STOP 13-15 mm (1/2” - 5/8”) 30 ks
Délka:

4,6 cm

Šířka:

3,9 cm

Hmotnost: 0,03 kg

Balení ks:

30

13–15 mm
(1/2–5/8")

x 30

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Opravná spojka Comfort na hadice 13 - 15 mm (1/2” - 3/8”) 30 ks
Výška: 5,3 cm

Délka:

3,6 cm

Šířka:

3,6 cm

Hmotnost: 0,02 kg

x 30

Balení ks:

30

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice STOP 19 mm (3/4”) 30 ks
Výška: 6,8 cm

Délka:

4,6 cm

Šířka:

x 30

4,6 cm

Hmotnost: 0,04 kg

30

19 mm
(3/4")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.
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Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

1027073

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEDMLG!

• Dodává se v krabici obsahující 30 ks 1027072 rychlospojka 1315 mm (1/2-5/8”) bez karty výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

Obj. č.

1027080

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEDIL!

• Dodává se v krabici obsahující 30 ks 1027079 rychlospojka
hadice, 13 -15 mm (1/2-5/8”) STOP bez karty výrobku, ale
s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

Obj. č.

1027065

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEDMDK!

• Dodává se v krabici obsahující 30 ks 1027064 opravná spojka
13-15 mm (1/2-5/8”) bez karty výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEDMFE!

• Dodává se v krabici obsahující 30 ks 1027066 opravná spojka
19 mm (3/4”) bez karty výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.

Obj. č.

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Výška: 6,4 cm

Staré obj. č. -

EAN

4,5 cm

EAN

Délka:

1027067

EAN

Výška: 5,9 cm

Obj. č.

1027084

Staré obj. č. -

EAN

Opravná spojka Comfort na hadice 19 mm (3/4”) 30 ks

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEEDMJ!

• Vnitřní STOP mechanismus přeruší průtok vody rychlospojkou
při výměně zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic, aniž je nutné zastavit přívod vody
• Pro hadice o Ø 19 mm (3/4 ”)
• Dodává se v krabici obsahující 30 ks rychlospojek bez karty
výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

Šířka:

4,6 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Balení ks:

x 30

30

19 mm
(3/4")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice STOP 13-15 mm (1/2” - 5/8”) 30 ks
Výška: 6,4 cm

Délka:

3,9 cm

Šířka:

3,9 cm

Hmotnost: 0,03 kg

30

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Rychlospojka hadice 13-15 mm (1/2-5/8”) 30 ks
Výška: 6,4 cm

Délka:

3,9 cm

Šířka:

3,9 cm

Hmotnost: 0,03 kg

x 30

30

13–15 mm
(1/2–5/8")
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Spojka ke kohoutku Comfort, multi (1/2”, 3/4”, 1”) 30 ks
Výška: 4,5 cm

Délka:

4,2 cm

Šířka:

4,2 cm

Hmotnost: 0,03 kg

Balení ks:

x 30

30

1/2,
3/4 & 1"

Spojka ke kohoutku G1” (33,3 mm) 30 ks
Délka:

4,2 cm

Šířka:

x 30

4,2 cm

Hmotnost: 0,01 kg

30

1"

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

+!4;;?01"IEEDLM!

• Vnitřní STOP mechanismus přeruší průtok vody rychlospojkou
při výměně zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic, aniž je nutné zastavit přívod vody
• Pro hadice o Ø 13-15 mm (1/2-5/8”)
• Dodává se v krabici obsahující 30 ks rychlospojek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386
1027076

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEDED!

• Rychlá výměna zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic
• Pro hadice o Ø 13-15 mm (1/2-5/8”)
• Dodává se v krabici obsahující 30 ks rychlospojek bez karty
výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386
1027052

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEDKKL!

• Dodává se v krabici obsahující 30 ks 1027051 spojka na kohoutek multi bez karty výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

Obj. č.
Balení ks:

1027083

Staré obj. č. -

Obj. č.

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Výška: 4,0 cm

Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386.

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"IEEDFK!

• Rychlá výměna zavlažovacích pistolí, tyčí, zavlažovačů a dalších
připojení hadic
• Pro hadice o Ø 19 mm (3/4 ”)
• Dodává se v krabici obsahující 30 ks rychlospojek bez karty
výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.

Obj. č.

Balení ks:

x 30

Staré obj. č. -

EAN

4,6 cm

EAN

Délka:

1027077

EAN

Výška: 6,8 cm

Obj. č.

1027059

Staré obj. č. -

EAN

Rychlospojka hadice 19 mm (3/4”) 30 ks

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDLHJ!

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody
k hadici
• Pro závit vodovodního kohoutku Ø 33,3 mm (G 1”)
• Lze snadno našroubovat i vyšroubovat
• Dodává se v krabici obsahující 30 ks spojek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386
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Šířka:

3,5 cm

Hmotnost: 0,01 kg

Balení ks:

x 30

30

3/4"

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Spojka ke kohoutku G1/2” (21 mm) 30 ks
Výška: 4,0 cm

Délka:

3,0 cm

Šířka:

3,0 cm

Hmotnost: 0,01 kg

Balení ks:

30

1/2"

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Prodlužovací spojka Comfort 30 ks
Délka:

3,2 cm

Šířka:

3,2 cm

Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

Balení ks:

30

Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

x 30

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

1027069

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEDMHI!

• Dodává se v krabici obsahující 30 ks 1027068 prodlužovací
spojka bez karty výrobku, ale s nálepkou EAN
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.
Vezměte prosím na vědomí! Černá maloobchodní krabice na
obrázku musí být objednána samostatně. Dodává se v balení po
4 ks, krabice jsou složené (ploché balení), obj. číslo: 1027677,
EAN kód: 6411501511386

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

+!4;;?01"IEDLFF!

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody
k hadici
• Pro závit vodovodního kohoutku Ø 21 mm (G 1/24”)
• Lze snadno našroubovat i vyšroubovat
• Dodává se v krabici obsahující 30 ks spojek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.

Obj. č.
Výška:

1027057

Staré obj. č. -

Obj. č.
Hmotnost: 0,02 kg

+!4;;?01"IEDLGM!

• Spojka ke kohoutku zajišťuje utěsněné připojení zdroje vody
k hadici
• Pro závit vodovodního kohoutku Ø 26,5 mm (G 3/4”)
• Lze snadno našroubovat i vyšroubovat
• Dodává se v krabici obsahující 30 ks spojek
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami.

Obj. č.

x 30

Výška: 5,2 cm

Staré obj. č. -

EAN

3,5 cm

EAN

Délka:

1027058

Staré obj. č.

EAN

Výška: 4,0 cm

Obj. č.

EAN

Spojka ke kohoutku G3/4” (26,5 mm) 30 ks

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

ZAVLAŽOVÁNÍ

Délka:

8,3 cm

Šířka:

15,0 cm

Hmotnost: 0,58 kg

Balení ks:

4

G 1/2",
3/4" & 1"
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Zavlažovací časovač, jeden výstup
Výška: 20,0 cm

Délka:

8,3 cm

Šířka:

15,0 cm

Balení ks:

4

G 1/2",
3/4" & 1"
Univerzální
připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

Tlakový rozprašovač 5 l
Výška: 49,5 cm

Délka:

18,5 cm

Staré obj. č. -

18,5 cm

Hmotnost: 1,30 kg

Balení ks:

4

1054791

Staré obj. č. -

+!4;;?01"IEEKKI!

• Snadno programovatelný čas zahájení, doba trvání, frekvence
zavlažování, zpoždění zavlažování, vč. možnosti okamžitého
ručního zavlažování
• Spojka ke kohoutku multi obsahuje tři velikosti závitů, které
vyhovují většině běžných vodovodních kohoutků: Ø 21 mm (G
1/2 “), Ø 26,5 mm (G 3/4 “) a Ø 33,3 mm (G 1”)
• Ochrana proti vybití zastaví zavlažování v případě slabé baterie
• Napájení s 2 x AA bateriemi (baterie nejsou součástí balení)
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

Obj. č.
Šířka:

+!4;;?01"IEEKLF!

• Zavlažování lze naprogramovat nezávisle pro každý výstup
• Snadno programovatelný čas zahájení, doba trvání, frekvence
zavlažování, zpoždění zavlažování, vč. možnosti okamžitého
ručního zavlažování
• Spojka ke kohoutku multi obsahuje tři velikosti závitů, které
vyhovují většině běžných vodovodních kohoutků: Ø 21 mm (G
1/2 “), Ø 26,5 mm (G 3/4 “) a Ø 33,3 mm (G 1”)
• Ochrana proti vybití zastaví zavlažování v případě slabé baterie
• Napájení s 2 x AA bateriemi (baterie nejsou součástí balení)
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami
Obj. č.

Hmotnost: 0,38 kg

1054792

EAN

Výška: 22,2 cm

Obj. č.

1025934

Staré obj. č. -

EAN

Zavlažovací časovač, dva výstupy

EAN

Doplňte svoje zavlažovací vybavení o naše další příslušenství,
Obj. č. které se
snadno používá
a poskytne
vám větší
pohodlíBalení
přiks:skladování
vybavení
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Staré obj.
č.
i vlastním zavlažování.

EAN

Příslušenství

+!4;;?01"IEDJFH!

Tlakový rozprašovač 1,8 l
Výška: 31,0 cm

Délka:

12,5 cm

Obj. č.
Šířka:

22,0 cm

Hmotnost: 0,30 kg

Balení ks:

9

1027379

Staré obj. č. -

EAN

• Nízkotlaký postřikovač je ideální pro ošetřování rostlin na vodní
bázi a šetrné zavlažování nových sazenic
• Nastavitelný typ stříkání od trysky až po jemnou mlhu
• Ramenní popruh pro pohodlné nošení
• Čistý objem 5 l (maximální objem 5,8 l)
• Nevhodné pro rozprašování rozpouštědel, agresivních chemikálií, ropných kapalin nebo potravinářských výrobků

+!4;;?01"IEEGKM!

• Nízkotlaký postřikovač je ideální pro ošetřování rostlin na vodní
bázi a šetrné zavlažování nových sazenic
• Nastavitelný typ stříkání od trysky až po jemnou mlhu
• Snadné použití díky ovládání palcem se zámkem, bezpečnostní
ventil pro stabilitu tlaku a stupnice objemu na nádobě
• Čistý objem 1,8 l (maximální objem 2 l)
• Nevhodné pro rozprašování rozpouštědel, agresivních chemikálií, ropných kapalin nebo potravinářských výrobků
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Držák na stěnu pro buben XL
Výška: 27,5 cm

Délka:

13,0 cm

Šířka:

Obj. č.
19,5 cm

Hmotnost: 1,45 kg

Balení ks:

4

1027095

Staré obj. č. -

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEEFDE!

Držák na stěnu pro buben S
Výška: 25,0 cm

Délka:

9,5 cm

Šířka:

Obj. č.
3,0 cm

Hmotnost: 0,60 kg

Balení ks:

4

1020448

Staré obj. č. -

EAN

• Volitelný držák na stěnu pro zavlažovací buben XL (1025932)
• Odolné tělo FiberComp™ a kovová konzole
• Montážní prvky na stěnu a návod k použití jsou součástmi
balení

+!4;;?01"IEDEFM!

Držák na stěnu pro buben Solid M/L
Výška: 53,4 cm

Délka:

5,0 cm

Šířka:

7,3 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,34 kg

Balení ks:

3

1059235

Staré obj. č. -

EAN

• Volitelný držák na stěnu pro zavlažovací buben S (1020436)
• Odolné kovové provedení
• Montážní prvky na stěnu a návod k použití jsou součástmi
balení

+!4;;?01"IEEMLD!

Adaptér pro zavlažovač
Výška: 11,4 cm

Délka:

3,8 cm

Obj. č.
Šířka:

7,4 cm

Hmotnost: 0,02 kg

Balení ks:

6

1027089

Staré obj. č. -

EAN

• Volitelný držák na stěnu pro zavlažovací buben Solid M
(1057238) a L (1057237)
• Odolné provedení
• Montážní prvky na stěnu a návod k použití jsou součástmi
balení

+!4;;?01"IEEEHD!

Obj. č.
Výška:

44

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Náhradní díl pro všechny zavlažovače Fiskars
• Univerzální připojení je kompatibilní s ostatními značkami

O-kroužek pro zavlažovač, 4 ks
Výška: 11,4 cm

Délka:

1,6 cm

Šířka:

7,4 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,01 kg

Balení ks:

6

1024091

Staré obj. č. -

EAN

ZAVLAŽOVÁNÍ

+!4;;?01"IEDHKE!

O-kroužek pro spojku, 4 ks
Výška: 11,6 cm

Délka:

1,6 cm

Šířka:

Obj. č.
7,4 cm

Hmotnost: 0,01 kg

Balení ks:

6

1024093

Staré obj. č. -

EAN

• Obsahuje 4 O-kroužky
• Náhradní díl pro všechny zavlažovače Fiskars

+!4;;?01"IEDHMI!

Filtr pro zavlažovač, 2 ks
Výška: 11,5 cm

Délka:

1,6 cm

Obj. č.
Šířka:

7,4 cm

Hmotnost: 0,02 kg

Balení ks:

6

1024092

Staré obj. č. -

EAN

• Obsahuje 4 O-kroužky
• Náhradní díl pro všechny zavlažovače, zavlažovací pistole, tyče
a prodlužovací spojky Fiskars

+!4;;?01"IEDHLL!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Obsahuje 2 filtry
• Náhradní díl pro všechny zavlažovače Fiskars

45

ZAVLAŽOVÁNÍ

Sada buben s hadicí S + držák na zeď, dosah 15 metrů
Výška: 17,0 cm

Délka:

43,0 cm

Šířka:

40,0 cm

Hmotnost: 3,62 kg

Balení ks:

Obj. č.
4

1026376

Staré obj. č. -

EAN

Sady

+!4;;?01"IEDKEJ!

Sada Comfort - základní sada koncovek na hadice
Výška: 22,0 cm

Délka:

9,8 cm

Šířka:

4,9 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1027091

Staré obj. č. -

EAN

• Obsahuje 1020436 zavlažovací buben S s 15 m hadicí
a 1020448 držák na stěnu pro buben S
• Montážní prvky na stěnu a návod k použití jsou součástmi
balení

+!4;;?01"IEEEJH!

Sada Solid - základní sada koncovek na hadice
Výška: 22,0 cm

Délka:

9,8 cm

Šířka:

4,3 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1027090

Staré obj. č. -

EAN

Obsahuje:
• 1 ks x 1027051 spojka na kohoutek multi
• 1 ks x 1027072 rychlospojka hadice 13-15 mm (1/2 - 5/8 “)
• 1 ks x 1027079 rychlospojka hadice 13-15 mm (1/2 - 5/8 “)
STOP
• 1 ks x 1027088 zavlažovací koncovka Comfort

+!4;;?01"IEEEIK!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

46

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

Obsahuje:
• 1 ks x 1027057 spojka na kohoutek G 1/2 “
• 1 ks x 1027076 rychlospojka 13-15 mm (1/2 - 5/8 “)
• 1 ks x 1027083 rychlospojka 13-15 mm (1/2 - 5/8 “) STOP
• 1 ks x 1027088 zavlažovací koncovka Comfort
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Péče o rostliny

Nůžky zahradní str. 53
Nůžky na silné
větve str. 65
Nůžky na živé ploty str. 71

Univerzální
zahradní nůžky str. 75
Další nůžky str. 79

Nové Nůžky
Nabídněte svým zákazníkům nejvhodnější výrobky ze všech
našich tří řad, abyste všem splnili jejich očekávání a potřeby.

X-series™
Výjimečný výkon.
Naše špičková řada výrobků kombinuje to nejlepší z našich technologií a ergonomie s maximální odolností. Nabízí to nejlepší řešení ve své třídě, které
skutečně zlepšuje vnímání a zážitek ze samotné činnosti.
ID modelu: P900

Plus™
Přidává něco navíc.
Naše střední řada výrobků nabízí příležitostným uživatelům možnost pořídit si
spolehlivé nástroje, které jsou lépe vybaveny pro náročné každodenní použití. Vylepšená odolnost a další promyšlené funkce umožňují těmto nástrojům
nabídnout lepší uživatelský zážitek.
ID modelu: P500–700

Solid™
Dobrá volba.
Naše základní řada nabízí kvalitní nástroje, která novým či příležitostným
uživatelům představí výrobky Fiskars, aby se staly jejich oblíbenou značkou.
ID modelu: P100–300

PÉČE O ROSTLINY

X-series™
nůžky
3

2

4

Vlastnosti
a výhody
1.

Nejlepší střižný výkon ve své třídě
Unikátní mechanismus PowerGear™ poskytuje 3x větší řeznou sílu. Otočná rukojeť
minimalizuje namáhání prstů a současně
umožňuje uživateli používat všechny prsty
současně.

2.

Výkonné čepele
Tyto nůžky jsou navrženy pro snadné a čisté
stříhání. Jsou ideální pro rychlé zastřižení
tenčích větví i pro řezy silnějších větví.

3.

Povlak čepele
Stříbrný povlak z PTFE pro snížení tření.

4.

Rukojeť
Vylepšený povrch SoftGrip™ s texturou pro
pohodlí a lepší držení.

1

PowerGear™

3x
VÍCE
SÍLY

Nové
X-series™

Plus

Solid™
Nejlepší střižný
52
výkon ve své
třídě

Výkonné
čepele

Povlak
čepele

Rukojeť

PÉČE O ROSTLINY

X-series nůžky
™

PowerGear™

3x

Zahradní nůžky X-series™, dvoučepelové (L) P961
Délka:

4.4 cm

Šířka:

9.5 cm

Hmotnost: 0.247 kg Balení ks:

4

Délka:

4.4 cm

Šířka:

9.5 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0.246 kg Balení ks:

4

+!4;;?01"EEEFGH!

Staré obj. č. -

+!4;;?01"EEEFFK!

Zahradní nůžky X-series™, dvoučepelové (M) P921
Délka:

4.4 cm

Šířka:

9.5 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0.245 kg Balení ks:

4

1057173

Staré obj. č. -

EAN

• Unikátní mechanismus PowerGear™ umožňuje stříhat až s 3x
menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami
• Vhodné pro čistý hladký řez suchých a tvrdých větví
do Ø 26 mm
• Extra tvrdá, kalená a přesně broušená ocelová čepel zůstává
dlouho ostrá
• Lehké a pevné provedení z FiberComp™ materiálu
• Ergonomické rukojeti z FiberComp™ s 3D povrchem SoftGrip™
pro bezpečné a pohodlné držení
• Optimalizováno pro střední a velkou velikost rukou
• Speciální design pro praváky

vé
No

+!4;;?01"EEEFED!

• Unikátní mechanismus PowerGear™ umožňuje stříhat až s 3x
menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami
• Pro čistý hladký řez čerstvých větví až do Ø 24 mm
• Extra tvrdé, kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají
dlouho ostré
• Lehké a pevné provedení z FiberComp™ materiálu
• Ergonomické rukojeti z FiberComp™ s 3D povrchem SoftGrip™
pro bezpečné a pohodlné držení
• Optimalizováno pro malou a střední velikost rukou
• Speciální design pro praváky

vé
No

Obj. č.
Výška:

1057174

EAN

Zahradní nůžky X-series™, jednočepelové P941

Výška: 28.5 cm

Staré obj. č. -

• Unikátní mechanismus PowerGear™ umožňuje stříhat až s 3x
menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami
• Pro čistý hladký řez čerstvých větví až do Ø 26 mm
• Extra tvrdé, kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají
dlouho ostré
• Lehké a pevné provedení z FiberComp™ materiálu
• Ergonomické rukojeti z FiberComp™ s 3D povrchem SoftGrip™
pro bezpečné a pohodlné držení
• Optimalizováno pro střední a velkou velikost rukou
• Speciální design pro praváky

vé
No

Výška: 28.5 cm

1057175

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška: 28.5 cm

Obj. č.

EAN

Výjimečný výkon.
Obj. č.
Kombinace
nejlepších technologií
ve
své třídě,Balení
ergonomie
a odolnosti
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
ks:
Staré
obj. č.
poskytuje zážitek, který předčí očekávání. S těmito nůžkami bude práce
na zahradě zábavou.

EAN

VÍCE
SÍLY

53

PÉČE O ROSTLINY

Plus™
nůžky
2

3

1

4

Vlastnosti
a výhody
1.

Nejlepší střižný výkon ve své třídě
Ostré a trvanlivé čepele z kalené uhlíkové
oceli.

2.

Výkonné čepele
Ideální pro středně silné větve.

3.

Povlak čepele
Povlak z PTFE pro snížení tření.

4.

Rukojeť
SoftGrip™ pro pohodlí a lepší přilnavost.

Nové
X-series™

Plus

Solid™
Nejlepší střižný
54
výkon ve své
třídě

Výkonné
čepele

Povlak
čepele

Rukojeť

PÉČE O ROSTLINY

Zahradní nůžky Plus™, jednočepelové P741
Délka:

2.5 cm

Šířka:

9.5 cm

Hmotnost: 0.207 kg Balení ks:

4

Délka:

2.5 cm

Šířka:

9.5 cm

Hmotnost: 0.202 kg Balení ks:

Obj. č.
4

Zahradní nůžky Plus™, dvoučepelové P541
Délka:

2 cm

Šířka:

7.6 cm

Hmotnost:0.194 kg Balení ks:

Obj. č.
4

Zahradní nůžky Plus™, dvoučepelové P521

vé
No

+!4;;?01“EEEEKG!

1057169

Staré obj. č. --

+!4;;?01"EEEEJJ!

• Mechanismus SmartFit™ umožňuje nastavení 2 šířek rozevření
čepelí pro snadné prořezávání stonků a větví
• Pro čistý hladký řez čerstvých tenčích i silnějších větví až
do Ø 24 mm
• Kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají dlouho
ostré
• Ergonomické rukojeti FiberComp™ s 3D povrchem SoftGrip™
pro bezpečné a pohodlné držení
• Zámek ovladatelný pravou i levou rukou chrání čepele během
přepravy a skladování

vé
No

Výška: 26.5 cm

Staré obj. č. -

• Patentovaný mechanismus Power-Lever umožňuje stříhat až
s 2x menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami
• Pro čistý hladký řez čerstvých větví až do Ø 24 mm
• Extra tvrdé, kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají
dlouho ostré
• Ergonomické rukojeti z FiberComp™ s 3D povrchem SoftGrip™
pro bezpečné a pohodlné držení
• Zámek ovladatelný pravou i levou rukou
• Vhodné zejména pro menší velikosti rukou

vé
No

Výška: 26.5 cm

1057170

EAN

Zahradní nůžky Plus™, dvoučepelové P721
28.5 cm

+!4;;?01“EEEELD!

• Patentovaný mechanismus Power-Lever umožňuje stříhat až
s 2x menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami
• Vhodné pro čistý hladký řez suchých a tvrdých větví
do Ø 24 mm
• Extra tvrdé, kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají
dlouho ostré
• Ergonomické rukojeti z FiberComp™ s 3D povrchem SoftGrip™
pro bezpečné a pohodlné držení
• Zámek ovladatelný pravou i levou rukou
• Vhodné zejména pro menší velikosti rukou

vé
No

Výška:

Staré obj. č. -

EAN

28.5 cm

1057171

Délka:

2 cm

Šířka:

7.6 cm

Hmotnost:0.198 kg Balení ks:

Obj. č.
4

1057167

Staré obj. č. -

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

Nůžky s přidanou hodnotou.
Obj. č.
Spolehlivé
nástroje
s dalšími
funkcemi,
které nejen
jejich
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:zlepšujíStaré
obj. č. životnost,
ale také zkvalitňují celkový zážitek z používání.
Ideální nůžky pro náročné každodenní používání.

EAN

Plus™ nůžky

+!4;;?01“EEEEHF!

• Kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají dlouho
ostré
• Pro čistý hladký řez čerstvých větví až do Ø 24 mm
• Ergonomické rukojeti FiberComp™ s povrchem SoftGrip™ pro
bezpečné a pohodlné držení
• Zámek ovladatelný pravou i levou rukou chrání čepele během
přepravy a skladování

55

-

PÉČE O ROSTLINY

Nůžky zahradní SingleStep™, dvoučepelové P26
Výška: 20.8 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

7 cm

Hmotnost: 0.2 kg

1000567
Balení ks:

4

Staré obj. č. 111260

EAN

SingleStep™ nůžky

+!4;;?01“EE2606

Nůžky zahradní SingleStep™, jednočepelové P25
Výška: 19.8 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

7.5 cm

Hmotnost: 0.180 kg Balení ks:

1000564
4

Staré obj. č. 111250

EAN

• Vhodné pro stříhání čerstvých větví až do Ø 20 mm
• Snadnější stříhání a čištění díky nepřilnavému povrchu horní
čepele
• Čepele z vysoce kvalitní karbonové oceli

+!4;;?01“EE2607

EAN

EAN

• Ke stříhání suchého a tvrdého dřeva až do Ø 20 mm
• Zvýšená trvanlivost a stabilita díky konfiguraci spodního dorazu
• Snadnější stříhání a čištění díky nepřilnavému povrchu horní
čepele
• Čepele z vysoce kvalitní karbonové oceli

56

DVOUČEPELOVÉ
Obě čepele se zatlačují při střihu do
dřeva a dosahují čistšího střihu s menším
otlačením (horní čepel se míjí s protější
čepelí jako při střihání klasickými
nůžkami). Střihání lze provádět blízko ke
kmeni. Nejvhodnější pro čerstvé dřevo.

JEDNOČEPELOVÉ
Ostrá čepel se zatlačuje velkým tlakem
do dřeva proti spodnímu dorazu, který
větev podepírá a rozvádí tlak, dokud
nedojde k dokončení řezu. Nejvhodnější
pro suché tvrdé dřevo.
EAN

Jednočepelové
nebo
dvoučepelové?

PÉČE O ROSTLINY

Solid™
nůžky
2

3

Dobrá volba.
Jednoduché, efektivní a cenově dostupné
nůžky, s prověřenou kvalitou Fiskars.
Jednoduše dobrá volba pro běžnou,
každodenní práci.

1

4

Vlastnosti
a výhody
1.

Nejlepší střižný výkon ve své třídě
Čepele z kalené oceli.

2.

Výkonné čepele
Ideální pro tenké větvičky.

3.

Povlak čepele
Povlak z PTFE pro snížení tření.

4.

Rukojeť
Pohodlné držení, vhodné pro pravou i levou
ruku, povrch SoftGrip™

Nové
X-series™

Plus

Solid™
Povlak
čepele

Střižný
výkon

Odolné
provedení

Rukojeť

57

PÉČE O ROSTLINY

Zahradní nůžky Solid™, jednočepelové P361
Délka:

2 cm

Šířka:

7.6 cm

Hmotnost: 0.187 kg Balení ks:

4

Délka:

2 cm

Šířka:

7.6 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0.186 kg Balení ks:

4

Zahradní nůžky Solid™, dvoučepelové P321
26 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

7.6 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0.181 kg Balení ks:

4

Zahradní nůžky Solid™, dvoučepelové P121
25.5 cm

-

Staré obj. č.

Délka:

2 cm

Šířka:

7.6 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0.141 kg Balení ks:

1057162
-

4

Staré obj. č.

1057160
-

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

58
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• Kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají dlouho
ostré
• Pro čistý hladký řez čerstvých větví až do Ø 20 mm
• Vrchní pohyblivá čepel je potažená nepřilnavou vrstvou, která
snižuje tření a chrání čepel před korozí. Tím je dosaženo plynulejších řezů a neulpívání kůry a pryskyřice na povrchu čepele
pro maximální výkon.
• Lehké, ale robustní rukojeti FiberComp™ pro bezpečné a pohodlné držení
• Zámek ovladatelný pravou i levou rukou chrání čepele během
přepravy a skladování

vé
No

Výška:

+!4;;?01"EEEEEE!

• Kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají dlouho
ostré
• Pro čistý hladký řez čerstvých větví až do Ø 20 mm
• Vrchní pohyblivá čepel je potažená nepřilnavou vrstvou, která
snižuje tření a chrání čepel před korozí. Tím je dosaženo plynulejších řezů a neulpívání kůry a pryskyřice na povrchu čepele
pro maximální výkon.
• Lehké, ale robustní rukojeti FiberComp™ s povrchem SoftGrip™
pro bezpečné a pohodlné držení
• Zámek ovladatelný pravou i levou rukou chrání čepele během
přepravy a skladování

vé
No

Výška:

+!4;;?01"EEEEFL!

• Kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají dlouho
ostré
• Pro čistý hladký řez čerstvých větví až do Ø 20 mm
• Vrchní pohyblivá čepel je potažená nepřilnavou vrstvou, která
snižuje tření a chrání čepel před korozí. Tím je dosaženo plynulejších řezů a neulpívání kůry a pryskyřice na povrchu čepele
pro maximální výkon.
• Ergonomické rukojeti FiberComp™ s povrchem SoftGrip™ pro
bezpečné a pohodlné držení
• Zámek ovladatelný pravou i levou rukou chrání čepele během
přepravy a skladování

vé
No

Výška:

Staré obj. č.

1057164

EAN

Zahradní nůžky Solid™, dvoučepelové P341
26.5 cm

-

• Kalené a přesně broušené ocelové čepele zůstávají dlouho
ostré
• Vhodné pro čistý hladký řez suchých a tvrdých větví do
Ø 20 mm
• Vrchní pohyblivá čepel je potažená nepřilnavou vrstvou, která
snižuje tření a chrání čepel před korozí. Tím je dosaženo plynulejších řezů a neulpívání kůry a pryskyřice na povrchu čepele
pro maximální výkon.
• Ergonomické rukojeti FiberComp™ s povrchem SoftGrip™ pro
bezpečné a pohodlné držení
• Zámek čepelí ovladatelný pravou i levou rukou

vé
No

Výška:

Staré obj. č.

EAN

26.5 cm

1057165

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

Solid™ nůžky

-

Vyberte si ty správné
zahradní nůžky
X-SERIES ™
• Patentovaný mechanismus
PowerGear™ zvyšuje až 3x
střižnou sílu ve srovnání se standardními mechanismy nůžek
• Přesně broušené čepele z kalené oceli s extra vysokou tvrdostí
zajišťují dlouhou životnost ostří
• Povlak PTFE na čepelích snižuje
tření, odolává rzi a zlepšuje
výkon, což má za následek
hladší řez
• Ergonomicky navržené rukojeti FiberComp™ odpovídají
přirozenému tvaru vaší ruky.
Unikátní rotační pohyb zajišťuje,
že všechny prsty jsou používány
současně s menší námahou při
každém střihu. Povrch Softgrip™
s texturou pro bezpečné a pohodlné držení.
• Speciální design pro praváky

POWERSTEP ™
• Umožňuje stříhat tenké a tlusté
větve stejnými nůžkami bez
kompromisů ve výkonu
• Tenké větve lze ustřihnout na
jeden stisk – tlustší větve ve 2 až
3 postupných krocích a tím se
sníží potřebná síla na každý stisk
• Mechanismus automaticky
nastaví potřebný počet kroků

PLUS™
• Mechanismus Power-Lever™
zvyšuje až 2x střižnou sílu pro
řez tvrdých větví
• Ovládání SmartFit™ nastaví, jak
široko se mají nůžky otevřít pro
snazší střih
• Plně kalené, precizně broušené
ocelové čepele zůstávají déle
ostré. Povlak PTFE čepelích
snižuje tření.
• Ergonomicky navržené rukojeti
z FiberComp™ odpovídají přirozenému tvaru vaší ruky. Povrch
Softgrip™ s texturou pro bezpečné a pohodlné držení.

FINGERLOOP
• Lehká a pevná držadla
FiberComp™ s povrchem
SoftGrip™ pro maximální pohodlí
a bezpečnost
• Spodní držadlo ve tvaru oka
chrání prsty během střihání a umožňují jejich snadné
přenášení
• Čepele z nerezové oceli

SOLID™
• Ideální pro snadný střih tenkých
větví a výhonů
• Plně kalené, precizně broušené
ocelové čepele zůstávají déle
ostré. Povlak čepelí z PTFE pro
snížení tření.
• Lehké, robustní rukojeti
FiberComp™, povrch Softgrip™
s texturou pro bezpečné a pohodlné držení
• Snadno ovladatelný zámek
chrání čepele během přepravy
a skladování

QUANTUM ™
• Vysoce kvalitní hliníkové tělo
doplněné komfortními korkovými
držadly TruGrip™
• Technologie TruEdge™, která zahrnuje precizní vybroušení čepelí
z kalené oceli a povrch snižující
tření, zajišťuje čistý a přesný řez

PRO PRUNERS
• Čepele profesionální kvality
z CrMoV oceli
• Snadná údržba, všechny součásti jsou výměnné
• Nízká hmotnost s robustním
držadlem Softgrip™ a tlumičem
rázů
• Rukojeti i zámek jsou vhodné
pro ovládání pravou i levou rukou
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Nůžky zahradní Quantum™ dvoučepelové P100
Výška:

2,5 cm

Délka:

24,7 cm

Šířka:

13,5 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0,32 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1001434
111970

EAN

Quantum™ nůžky

+!4;;?01"EEMKDH!

• Vhodné pro střihání čerstvých výhonů a větví až do Ø 26 mm
• Mechanismus pro nastavení přítlaku čepelí zabraňuje, aby se
čepele během stříhání uvolnily, a umožňuje uživateli,
aby si mohl kdykoli přítlak upravit
• Držadla z přírodního korku k zajištění nejvyššího komfortu

Profesionální nůžky

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Obj. č.
Staré obj. č.

Nůžky zahradní profesionální (L) PB-8
Výška:

2,5 cm

Délka:

29 cm

Šířka:

8,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,20 kg Balení ks:

4

1020203

Staré obj. č. 111870

EAN

Nůžky byly vyvinuty s profesionály za použití těch nejkvalitnějších materiálů.
Všechny jejich části jsou vyměnitelné. Některé z těchto nůžek jsou vybaveny speciálními
prvky, jako je například stříhač drátu.

+!4;;?01"EELKDK!

Nůžky zahradní profesionální (M) PB-8
Výška:

2,5 cm

Délka:

29 cm

Šířka:

8,4 cm

Hmotnost: 0,23 kg Balení ks:

Obj. č.
4

1020204

Staré obj. č. 111850

EAN

• Vhodné pro střihání čerstvých výhonů a větví až do Ø 26 mm
• Čepele z CrMoV profesionální kvality
• Lehké odolné rukojeti z plastu Grivory umožňující pevný úchop
za každého počasí
• Zámek čepelí pro praváky i leváky
• Mazaný kuželový šroub
• Bez převodového mechanismu
• Vhodné pro větší velikost ruky

+!4;;?01"EELIDM!

Nůžky zahradní profesionální P90
Výška:

2 cm

Délka:

23 cm

Šířka:

7 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,27 kg Balení ks:

4

1001530

Staré obj. č. 111960

EAN

• Vhodné pro střihání čerstvých výhonů a větví až do Ø 26 mm
• Čepele z CrMoV profesionální kvality
• Lehké odolné rukojeti z plastu Grivory umožňující pevný úchop
za každého počasí
• Zámek čepelí pro praváky i leváky
• Mazaný kuželový šroub
• Bez převodového mechanismu
• Vhodné pro střední a malou velikost ruky

-!0:8<<0"DFMJFM!

• Čepele jsou bočně vyztužené a neoddalují se od sebe ani při
stříhání tvrdších čerstvých větví až do Ø 26 mm
• Zářez pro stříhání drátů chrání čepele před poškozením
• Regulovatelný přítlak čepelí s pojistným kroužkem zajišťuje
dlouhodobé přesné stříhání
• Bez převodového mechanismu
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FingerLoop nůžky

Nůžky zahradní FingerLoop dvoučepelové P44
Výška:

3 cm

Délka:

26,5 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,18 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

Staré obj. č.

1001534
111440

EAN

EAN

Řada FingerLoop obsahuje dvoje zahradní a jedny univerzální nůžky a je ekonomickým
Obj. č.
řešením pro střih dřevin a i jiných materiálů bez nadměrného úsilí. Držadlo ve tvaru oka
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.
využívá sílu všech prstů, zatímco SoftGrip™ povrch poskytuje vysokou úroveň pohodlí
během stříhání při intenzivní práci na zahradě.

+!4;;?01"MJHHDG!

Nůžky zahradní FingerLoop jednočepelové P43
Výška:

2,5 cm

Délka:

26,5 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,18 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

Staré obj. č.

1001535
111430

EAN

• Vhodné pro střih čerstvého dřeva do Ø 20 mm
• Držadlo s okem chrání prsty a udržuje pohodlně nůžky v ruce
• Snadnější střihání a čištění díky nepřilnavému potahu horní
čepele

+!4;;?01"MJHGDH!

Nůžky univerzální FingerLoop SP45
Výška:

3 cm

Délka:

26,5 cm

Šířka:

9 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,20 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1001533
111450

EAN

• Vhodné ke střihání suchého a tvrdého dřeva do Ø 20 mm
• Držadlo s okem chrání prsty a udržuje pohodlně nůžkyv ruce
• Odolný spodní doraz nůžek

+!4;;?01"MJHIDF!

• Určené ke střihání ocelových plechů, plastů, trubek nebo hadic
do Ø 20 mm
• Držadlo s okem chrání prsty a udržuje pohodlně nůžky v ruce

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

UPOZORNĚNÍ! Tyto nůžky nejsou určeny ke střihání větví na
zahradě
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Nůžky prostřihávací špičaté Solid™ SP13
Výška: 21,5 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

8,4 cm

Hmotnost: 0,04 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1051600

Staré obj. č. -

EAN

Solid™ nůžky

+!4;;?01"EEDLEK!

Nůžky prostřihávací na květiny Solid™ SP14
Výška: 24 cm

Délka:

2,2 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,13 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1051601

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro podporu zdravého růstu rostlin a květin
• Přesné čepele jsou výborné pro tvarování, opakované prostřihávání a přesný střih v těsných místech
• Čepele z nerezové oceli, přesný výbrus
• Držadla s povrchem Softouch

+!4;;?01"EEDLFH!

Nůžky prostřihávací Solid™ SP15
Výška: 23,8 cm

Délka:

2,1 cm

Šířka:

10,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

4

1051602

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro práci s řezanými květinami a pro řezy nezbytné pro
podporu zdravého růstu
• Pro střihání do Ø 10 mm
• Odstraňovač trnů a jiných výhonů na stoncích a střihač drátu

+!4;;?01"EEDLGE!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Ideální pro složité řezy rostlin či květin, když je prostřiháváme
a tvarujeme
• Čepele z nerezové oceli, přesný výbrus
• Držadla s povrchem Softouch
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Nůžky zahradní PowerStep™ jednočepelové P83
Výška: 2,6 cm

Délka:

28,5 cm

Šířka:

9,3 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1000575

Staré obj. č. 111670

EAN

Další nůžky

+!4;;?01"EEJKDG!

Nůžky PowerLever™ dvoučepelové P57, bílé
Výška: 2,5 cm

Délka:

24 cm

Šířka:

9,2 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026916

Staré obj. č. -

EAN

• Pro stříhání výhonů či větví až do Ø 24 mm
• Speciální mechanismus rozloží střih do 1 až 3 kroků dle tloušťky
větve a snižuje námahu při střihání
• Zvýšený komfort díky rukojetím FiberComp™ s povrchem
SoftGrip™ na horním držadle
• Spodní pevný doraz je pro zvýšení pevnosti vyroben z materiálu
FiberComp™ (polyamid vyztužený skelnými vlákny)

+!4;;?01"EIDELM!

Nůžky Inspiration™ Merlot dvoučepelové P26
Výška: 2,5 cm

Délka:

21 cm

Šířka:

7,5 cm

Hmotnost: 0,23 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1027495

Staré obj. č. -

EAN

• Pro snadné střihání čerstvých větví až do Ø 20 mm
• Bílá barva činí nůžky viditelnějšími
• Velmi nízká hmotnost a snadný střih díky konstrukci z materiálu
FiberComp™ a mechanismu PowerLever™
• Vhodné pro menší ruce
• Zamykací systém ovladatelný pravou i levou rukou

+!4;;?01"EIDGGF!

Nůžky Inspiration™ Saffron, dvoučepelové P26
Výška: 2,5 cm

Délka:

21 cm

Šířka:

7,5 cm

Hmotnost: 0,23 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1027494

Staré obj. č. -

EAN

• Pro střih čerstvého dřeva do Ø 20 mm
• Snadný střih a údržba, díky nepřilnavé vrstvě na vrchní čepeli
• Čepele z vysoce kvalitní karbonové oceli

+!4;;?01"EIDGFI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro střih čerstvého dřeva do Ø 20 mm
• Snadný střih a údržba, díky nepřilnavé vrstvě na vrchní čepeli
• Čepele z vysoce kvalitní karbonové oceli
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Vyberte si správné
nůžky na silné větve
Nůžky na silné větve jsou skvělým pomocníkem pro střih větví
až do průměru 55 mm. Jsou lehké, efektivní a jejich použití je
pohodlné.

Různé hlavy nůžek
pro různé účely
Dvoučepelová hlava
Vhodná pro střih čerstvého dřeva
Jednočepelová hlava
Vhodná pro střih suchého tvrdého dřeva
Háková hlava
Vhodná pro střih silného čerstvého dřeva
Nůžková hlava
Vhodná pro přesné zastřihávání
čerstvých větví
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Nůžky na silné větve PowerGear™ X dvoučepelové (L) LX98
Výška:

3 cm

Délka:

85 cm

Šířka:

25,5 cm

Hmotnost: 1,34 kg Balení ks:

Obj. č.
4

Staré obj. č.

1020188
112490

EAN

PowerGear™ X nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFHMDJ!

Nůžky na silné větve PowerGear™ X jednočepelové (L) LX99

Obj. č.

Výška:

Staré obj. č.

3 cm

Délka:

85 cm

Šířka:

25,5 cm

Hmotnost: 1,36 kg Balení ks:

4

1020189
112440

EAN

• Pro komfortní střihání čerstvého dřeva do Ø 50 mm
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje až 3x méně
námahy při střihu
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve a čistý
řez
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám a pohodlným rukojetím SoftGrip™

+!4;;?01"EFHHDE!

Nůžky na silné větve PowerGear™ X dvoučepelové (M) LX94

Obj. č.

Výška:

Staré obj. č.

3 cm

Délka:

69 cm

Šířka:

20,3 cm

Hmotnost: 1,19 kg

Balení ks:

4

1020187
112390

EAN

• Pro komfortní stříhání tvrdého a suchého dřeva až do Ø 55 mm
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje až 3x méně
námahy při střihu
• Konfigurace spodního pevného dorazu zvyšuje odolnost nůžek
a účinnost stříhání
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám a pohodlným rukojetím SoftGrip™

+!4;;?01"EFGMDM!

Nůžky na silné větve PowerGear™ X dvoučepelové (S) LX92
Výška:

2,5 cm

Délka:

62 cm

Šířka:

23 cm

Hmotnost: 0,83 kg Balení ks:

Obj. č.
4

Staré obj. č.

1020186

EAN

• Pro komfortní střihání čerstvého dřeva do Ø 50 mm
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje až 3x méně
námahy při střihu
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve a čistý
řez
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám a pohodlným rukojetím SoftGrip™

112260

+!4;;?01"EFFJDI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro komfortní střihání čerstvého dřeva do Ø 38 mm
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje až 3x méně
námahy při střihu
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve a čistý
řez
• Odolné a lehce ovladatelné díky hliníkovým násadám a pohodlným rukojetím SoftGrip™
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Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, háková hlava (L) L78
Výška: 3,4 cm

Délka:

75 cm

Šířka: 22,5 cm

Hmotnost: 0,94 kg Balení ks:

4

Obj. č.

1000584

Staré obj. č. 112590

EAN

PowerGear™ nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFIMDG!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, jednočepelové (L) L77
Výška: 3,5 cm

Délka:

74,5 cm

Šířka: 24,5 cm

Hmotnost: 1,12 kg

Balení ks:

4

Obj. č.

1000583

Staré obj. č. 112580

EAN

• Pro střihání silných čerstvých větví až do Ø 50 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Vrchní pohyblivá čepel a spodní ve tvaru háku pro čistý řez
a snadné zachycení větve

+!4;;?01"EFILDH!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, nůžková hlava (M) L76
Výška: 3 cm

Délka:

61,3 cm

Šířka: 18,4 cm

Hmotnost: 0,59 kg Balení ks:

4

Obj. č.

1001553

Staré obj. č. 112300

EAN

• Ideální pro střih tvrdého a suchého dřeva až do Ø 50 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFGDDL!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, háková hlava (M) L74
Výška: 3 cm

Délka:

60,7 cm

Šířka: 18,3 cm

Hmotnost: 0,50 kg Balení ks:

4

Obj. č.

1000582

Staré obj. č. 112290

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva do Ø 40 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Čepele nůžkové hlavy jsou optimalizované pro přesný střih
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFFMDF!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, nůžková hlava (S) L72
Výška: 2,5 cm

Délka:

51 cm

Šířka: 15,7 cm

Hmotnost: 0,27 kg Balení ks:

4

Obj. č.

1001555

Staré obj. č. 112200

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva do Ø 38 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve a čistý
řez
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFFDDE!

• Pro střihání čerstvého dřeva do Ø 30 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Čepele nůžkové hlavy jsou optimalizované pro přesný střih
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu
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Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, jednočepelové (S) L71
Výška:

3 cm

Délka:

51 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,52 kg Balení ks:

4

Obj. č.
Staré obj. č.

1001556
112180

EAN

PÉČE O ROSTLINY
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Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, háková hlava (S) L70
Výška:

2,4 cm

Délka:

50,5 cm

Šířka:

15,4 cm

Hmotnost: 0,43 kg Balení ks:

4

Obj. č.
Staré obj. č.

1002104
112190

EAN

• Pro střihání suchých tvrdých větví až do Ø 40 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?01"EFEMDI!

Nůžky na silné větve PowerGear™ převodové, jednočepelové (S) L31
Výška:

2,4 cm

Délka:

43,2 cm

Šířka:

18 cm

Hmotnost: 0,40 kg Balení ks:

4

Obj. č.
Staré obj. č.

1000581
112170

EAN

• Pro střihání čerstvých větví až do Ø 38 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve a čistý
řez
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu

+!4;;?03"MJEKDK!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro střihání suchých tvrdých větví až do Ø 35 mm
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci FiberComp™
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání
• Převodový mechanismus pro usnadnění střihu
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Nůžky na silné větve Quantum™ jednočepelové (L) L109
Výška:

3 cm

Délka:

84,5 cm

Šířka:

27,5 cm

Hmotnost: 1,50 kg Balení ks:

Obj. č.
4

Staré obj. č.

1001437
112610

EAN

Quantum™ nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFJEDL!

Nůžky na silné větve Quantum™ dvoučepelové (L) L108
Výška:

3,1 cm

Délka:

85 cm

Šířka:

24,5 cm

Obj. č.

Hmotnost: 1,48 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1001435
112630

EAN

• Pro stříhání suchého a tvrdého dřeva až do Ø 55 mm
• Nízká hmotnost při zachování pevnosti díky hliníkovým
držadlům
• Vysoký komfort úchopu zabezpečují držadla z přírodního korku
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje velmi snadný
střih silných větví

+!4;;?01"EFJGDJ!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva až do Ø 50 mm
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve a čistý
řez
• Nízká hmotnost při zachování pevnosti díky hliníkovým
držadlům
• Nejvyšší komfort úchopu zabezpečují držadla z přírodního
korku
• Převodový mechanismus PowerGear™ zajišťuje velmi snadný
střih silných větví

PÉČE O ROSTLINY

Nůžky na silné větve SmartFit™ dvoučepelové teleskopické L86

Obj. č.

Výška: 4,2 cm

Staré obj. č. 112500

Délka:

70,6 cm

Šířka: 24,9 cm

Hmotnost: 1,28 kg

Balení ks:

4

1013564

EAN

SmartFit™ nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFIDDF!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro stříhání větví až do Ø 40 mm i ve větší vzdálenosti
• Optimální pracovní poloha díky nastavení délky držadel v rozmezí 665 - 915 mm
• Dvoučepelová háková hlava pro snadné zachycení větve a čistý
řez
• Zvýšené pohodlí úchopu díky rukojetím opatřeným povrchem
SoftGrip™
• Nemají převodový mechanismus

Nůžky na silné větve SingleStep™ dvoučepelové, háková hlava (L) L38

Obj. č.

Výška: 2,5 cm

Staré obj. č. 112460

Délka:

88,6 cm

Šířka: 34,6 cm

Hmotnost: 1,16 kg

Balení ks:

4

1001426

EAN

SingleStep™ nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFHJDM!

Nůžky na silné větve SingleStep™ jednočepelové, háková hlava (L) L39

Obj. č.

Výška: 2,5 cm

Staré obj. č. 112450

Délka:

88,6 cm

Šířka: 34,6 cm

Hmotnost: 1,20 kg

Balení ks:

4

1001430

EAN

• Pro střihání čerstvého dřeva o maximálním Ø 40 mm
• Materiál čepelí: kalená ocel, nepřilnavý povlak
• Nemají převodový mechanismus

+!4;;?01"EFHIDD!

Nůžky na silné větve SingleStep™ dvoučepelové, háková hlava (S) L28

Obj. č.

Výška: 2,5 cm

Staré obj. č. 112160

Délka:

57 cm

Šířka: 17,5 cm

Hmotnost: 0,96 kg

Balení ks:

4

1001432

EAN

• Pro střihání tvrdého a suchého dřeva o maximálním Ø 40 mm
• Materiál čepelí: horní čepel z kalené oceli s nepřilnavým povlakem, spodní doraz z hliníku
• Nemají převodový mechanismus

+!4;;?01"EFEJDL!

• Pro střihání čerstvého dřeva o maximálním Ø 35 mm
• Materiál čepelí: kalená ocel, nepřilnavý povlak
• Nemají převodový mechanismus
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Nůžky na silné větve PowerStep™ jednočepelové L85
Výška: 3 cm

Délka:

57 cm

Šířka:

16 cm

Hmotnost: 0,68 kg

Balení ks:

Obj. č.
4

1000585

Staré obj. č. 112850

EAN

Další nůžky na silné větve

+!4;;?01"EFLIDL!

Nůžky na silné větve PowerGear™ L32, bílé
Výška: 2,4 cm

Délka:

43,2 cm

Šířka:

18 cm

Hmotnost: 0,37 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026930

Staré obj. č. -

EAN

• Pro stříhání suchých větví do Ø 40 mm
• Speciální mechanismus rozloží střih do 1 až 3 kroků, dle
tloušťky větve
• Střih je pak méně náročný
• Pevný doraz zvyšuje odolnost nůžek a účinnost stříhání

+!4;;?01"EIDEMJ!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro stříhání tvrdého a suchého dřeva až do Ø 35 mm
• Převodový mechanismus PowerGear pro usnadnění střihu
• Velmi nízká hmotnost díky konstrukci z materiálu FiberComp™
• Elegantní bílé provedení

Nůžky na živý plot
Fiskars nabízí několik řad nůžek vhodných pro tvarování dřevin, odstraňování
letorostů nebo jen pro zarovnávání živých plotů do pěkné roviny. Od nůžek
Quantum™ s držadly z přírodního korku až po nastavitelné teleskopické nůžky
SmartFit™. Pro nejnáročnější práce máme nůžky s naší unikátní technologií
PowerGear™, která dokáže ztrojnásobit střižný výkon až ke špičkám čepelí.

POWERGEAR ™ X

Velmi odolné a přitom lehké
nůžky s unikátním mechanismem
PowerGear™, který až 3x zvyšuje
střižný výkon

POWERLEVER ™

Nůžky s pákovým převodovým
mechanismem až 2x ulehčují
střih

SMARTFIT ™

Teleskopické nůžky s nastavitelnou délkou držadel v rozmezí
680 - 930 mm

SINGLESTEP ™

Robustní a pohodlné

QUANTUM ™

Zabezpečují vysoký komfort při
práci, díky rukojetím z přírodního
korku
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Nůžky na živý plot PowerGear™ X s oboustranným převodem HSX92
Výška: 7,5 cm

Délka:

66,5 cm

Šířka:

16,5 cm

Hmotnost: 1,10 kg

Balení ks:

4

Obj. č.

1023631

Staré obj. č. -

EAN

PowerGear™ nůžky na živý plot

+!4;;?01"EHDDJK!

Nůžky na živý plot se zubovým převodem PowerGear™ HS72
Výška: 4,5 cm

Délka:

61,2 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,72 kg

Balení ks:

Obj. č.
4

1000596

Staré obj. č. 114790

EAN

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• Unikátní mechanismus PowerGear™ umožňuje stříhat až s 3x
menší námahou ve srovnání s běžnými nůžkami na živý plot
• Lehké a odolné nůžky s přesně broušenými čepelemi, spodní
čepel s povlakem PTFE
• Optimální komfort a pevné držení nůžek díky provedení držadel
SoftGrip™

+!4;;?01"EHKMDI!

• Pro snadné střihání živých plotů a keřů
• Snížení námahy až 3x díky speciálnímu převodovému mechanismu
• Velmi lehké nůžky díky držadlům z FiberComp™

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Obj. č.
Staré obj. č.

Nůžky na živý plot Quantum™ HS102
Výška: 7,5 cm

Délka:

66,5 cm

Šířka:

16,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,82 kg

Balení ks:

4

1001449

Staré obj. č. 114820

EAN

Quantum™ nůžky na živý plot

+!4;;?01"EHLFDM!

Obj. č.
Výška:

72

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro snadné střihání živých plotů a keřů
• Snížení námahy až 3x díky speciálnímu převodovému mechanismu
• Nejvyšší pohodlí pro uživatele díky rukojetím z přírodního korku
a pružným dorazům

PÉČE O ROSTLINY

Nůžky na živý plot SmartFit™ teleskopické HS86
Výška: 7,6 cm

Délka:

73,5 cm

Šířka:

21,5 cm

Hmotnost: 1,25 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1013565

Staré obj. č. 114800

EAN

SmartFit™ nůžky na živý plot

+!4;;?01"EHLDDE!

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a křovin ve výškách, nebo
u země
• Práce v optimální pracovní poloze díky nastavitelné délce držadel v rozmezí 680 - 930 mm
• Pohodlná držadla s neklouzavým povrchem SoftGrip™
• Nemají převodový mechanismus

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Obj. č.
Staré obj. č.

Nůžky na živý plot PowerLever™ s pákovým převodem HS52
Výška: 7,2 cm

Délka:

58,8 cm

Šířka:

14,8 cm

Hmotnost: 0,61 kg

Balení ks:

Obj. č.
4

1001564

Staré obj. č. 114750

EAN

PowerLever™ nůžky na živý plot

+!4;;?01"MJKIDG!

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• Snížení námahy až 2x díky střihacímu mechanismu
PowerLever™
• Nízká hmotnost díky držadlům z materiálu z FiberComp™

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

EAN

Obj. č.
Staré obj. č.

Nůžky na živý plot SingleStep™ vlnité ostří HS22
Výška: 13 cm

Délka:

58 cm

Šířka:

19 cm

Hmotnost: 0,71 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1001433

Staré obj. č. 114730

EAN

SingleStep™ nůžky na živý plot

+!4;;?01"EHKGDE!

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• Robustní a komfortní držadla z polypropylenu vyztuženého
skelnými vlákny (PPGF)
• Čepele jsou z kalené oceli potažené vrstvou snižující tření
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Nůžky na živý plot PowerLever™ s pákovým převodem HS53, bílé
Výška:

7,2 cm

Délka:

58,8 cm

Šířka:

14,8 cm

Hmotnost: 0,61 kg Balení ks:

4

Obj. č.
Staré obj. č.

1026931
-

EAN

Další nůžky na živý plot

+!4;;?01"EIDFDF!

Nůžky na živý plot Solid™ HS21
Výška:

4,5 cm

Délka:

59 cm

Šířka:

Obj. č.
15 cm

Hmotnost: 0,32 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1026827
-

EAN

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• Až 2x snadnější střih díky mechanismu PowerLever™
• Nízká hmotnost díky násadě z materiálu FiberComp™
• Elegantní bílé provedení

+!4;;?01"EIDFKE!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro snadné zastřihávání živých plotů a keřů
• Čepele z kalené oceli
• Robustní a pohodlná držadla s neklouzavým povrchem
SoftGrip™

PowerGear X
zahradní
univerzální nůžky
™

Větší výkon s nižší námahou
Zvýšený výkon střihací hlavy

Teleskopické
univerzální
nůžky

6 m*

Lepší údržba

dosah

Náhradní díly k dispozici

Snadné střihání
ve všech směrech

Univerzální
nůžky

Nastavitelná hlava v rozsahu 230°

3.5 m*
dosah

* včetně uživatele

Nastavitelná hlava
v rozsahu 230°

Zvýšená odolnost
a zjednodušená výměna
střihací hlavy

Neklouzavá koncovka
s povrchem SoftGrip™
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PowerGear™ X zahradní univerzální nůžky

Výška: 7,4 cm

Délka:

230,3 cm Šířka:

11,2 cm

Hmotnost: 1,90 kg

Balení ks:

2

Obj. č.

1023624

Staré obj. č. -

EAN

Zahradní nůžky PowerGear™ X univerzální teleskopické UPX86

EAN

Zahradní univerzální nůžky představují víceúčelové nástroje
Obj.s
č.
vynikajícím
dosahem do
korun stromů
a hustých
keřů. Umožňují
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.
zahradníkovi stříhat ve výškách bez potřeby žebříku nebo naopak
těsně u země, aniž by bylo nutné se ohýbat, či klečet.

+!4;;?01"EIDEFK!

Zahradní nůžky PowerGear™ X univerzální UPX82
Výška: 7 cm

Délka:

165 cm

Šířka:

11,5 cm

Hmotnost: 1,14 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1023625

Staré obj. č. -

EAN

• Pro střihání čerstvých větví do Ø 32 mm
• Délka násady nastavitelná v rozmezí 2,4 - 4 m, maximální dosah
6 m (včetně uživatele)
• Nastavitelná střihací hlava v rozsahu 230°
• Oranžová vodící podpora u čepele pro snadnou orientaci
• Odolná držadla s komfortním materiálem SoftGrip™ a neklouzavá základna
• Příslušenství: pilka (č.v.1023633) a česáček na ovoce (č.v.
1001562)

+!4;;?01"EIDEGH!

Pilka prořezávací na větve pro zahradní nůžky UPX86, UPX82
Výška: 47 cm

Délka:

7 cm

Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,20 kg

Balení ks:

Obj. č.

1023633

Staré obj. č. -

EAN

• Pro střihání čerstvých větví do Ø 32 mm ve výšce i u země
• Délka nůžek 1,65 m, dosah přibližně 3,5 m (včetně uživatele)
• Nastavitelná střihací hlava v rozsahu 230°
• Oranžová vodící podpora u čepele pro snadnou orientaci ve
větvích
• Odolná držadla s komfortním materiálem SoftGrip™ a neklouzavá základna
• Příslušenství: pilka (č.v.1023633) a česáček na ovoce (č.v.
1001562)

+!4;;?01"EIDEJI!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

STŘIHÁNÍ
Velkou střihací sílu vyvinete pouhým
posunem oranžového držadla na
násadě, nebo zatáhnutím za oranžovou
koncovku, pokud stříháte ve velké výšce.

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• K řezání větví do Ø 80 mm
• Čepel z kvalitní impulzně kalené oceli
• Speciální výbrus zubů pro snadný řez v tahu k sobě
• Nastavitelný úhel řezání
• Snadné uchycení k násadě, určena pro nůžky UPX82 a UPX86

NASTAVENÍ
Nastavitelný úhel hlavy a lehký převodový mechanismus umožňují rychlé
a bezpečné střihání větví ve výškách
i u země.
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Nůžky zahradní univerzální lehké UP69, bílé
Výška: 7,1 cm

Délka:

175,5 cm Šířka:

11,2 cm

Hmotnost: 0,9 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1023626

Staré obj. č. -

EAN

Další univerzální nůžky a příslušenství

+!4;;?01"EIDEHE!

Nůžky zahradní univerzální prodloužené UP84
Výška: 7,4 cm

Délka:

221 cm

Šířka:

11,3 cm

Hmotnost: 1,26 kg

Obj. č.
Balení ks:

2

1001557

Staré obj. č. 115390

EAN

• Pro střihání větví do Ø 12 mm ve výšce i u země
• Délka nůžek 180 cm, dosah přibližně 3,5 m (včetně uživatele)
• Rukojeť nastavitelná v úhlu 270° pro snadnější manipulaci
• Ideální např. pro střih růží, bez rizika poškrábání rukou od trnů

+!4;;?01"MJGMDE!

Nůžky zahradní univerzální jednočepelové UP53
Výška: 7,4 cm

Délka:

165 cm

Šířka:

13,8 cm

Hmotnost: 0,85 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1000597

Staré obj. č. 115350

EAN

• Pro střihání čerstvých větví do Ø 32 mm
• Délka nůžek 233 cm, dosah přibližně 4,5 m (včetně uživatele)
• Úhel střihání seřiditelný v úhlu 230°
• Příslušenství: prodlužovací nástavec (č.v. 1001560) a česáček
na ovoce (č.v. 1001562)

+!4;;?01"MJGIDI!

Nástavec prodlužovací UP80, doplňkový díl
Výška: 5,6 cm

Délka:

150,3 cm Šířka:

11 cm

Hmotnost: 0,53 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1001560

Staré obj. č. 110460

EAN

• Pro střihání suchého a tvrdého dřeva do Ø 32 mm
• Délka nůžek 161 cm, dosah přibližně 3,5 m (včetně uživatele)
• Úhel střihání nastavitelný v rozsahu 260°
• Příslušenství: česáček na ovoce (č.v. 1001562)

+!4;;?02"MJHJGE!

Česáček na ovoce UP80, doplňkový díl
Výška: 7,5 cm

Délka:

33,4 cm

Šířka:

16 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,25 kg

Balení ks:

4

1001562

Staré obj. č. 110970

EAN

• Lze použít s dvoučepelovými zahradními nůžkami
UP84 (položka č. 1001557)
• Délka nástavce 145 cm - výšku střihání lze zvýšit cca o 1,5 m

+!4;;?01"MJMKDI!

• Kompatibilní s nůžkami UP84 (č.v. 1001557),
UPX82 (č.v. 1023625) a UPX86 (č.v.1023624)
• Sáček z pevné bavlněné tkaniny a rám z materiálu FiberComp™
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CLASSIC

Ikona
Nůžky Classic jsou symbolem Fiskars
a tradice finského designu. Tato řada,
obsahující pestrou paletu nůžek, je
s námi již přes 50 let.

Vlastnosti a výhody
Ostré čepele
Speciálně vyvinutý způsob broušení
čepelí zajišťuje vysoce přesný střih
a udržuje čepele dlouho ostré.

Nejlepší materiály
Nůžky Classic, vyrobené z těch
nejkvalitnějších materiálů, nabízejí vynikající
pohodlí, výkon a dlouhou životnost.

Snadné čištění
Čepele jsou zalisované do plastových
držadel a tím je umožněno jejich snadné
a hygienické čištění.

Kontrola kvality
Každý výrobek je před opuštěním továrny
ručně zkoušen, aby se zabezpečilo, že se
zákazníkům dostanou do ruky pouze nůžky
prvotřídní kvality.

Nejdokonalejší ergonomie
Držadla jsou navržená na základě
důkladného sledování k přirozeného
pohybu ruky, což přináší větší komfort
a vynikající ovladatelnost nůžek.
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Univerzální zahradní nůžky 24 cm, S94
Výška: 31 cm

Délka:

2,5 cm

Šířka:

11 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Obj. č.
Balení ks:

5

1001538

Staré obj. č. 111050

EAN

Nůžky Fiskars s oranžovými držadly představují již více nežObj.
pět
desetiletí
č.
ikonu
designu.
zahradních
seStaré
výborně
hodí
Výška: klasického
Délka:
Šířka: Naše řada
Hmotnost:
Balenínůžek
ks:
obj. č.
na různé úpravy rostlin vyžadující přesný střih. Čepele z uhlíkové oceli
snadno přestřihnou stonky i výhonky rostlin.

EAN

Classic zahradní nůžky

+!4;;?01"EEDIDG!

Univerzální zahradní nůžky 21 cm, S90
Výška: 28 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

8,6 cm

Hmotnost: 0,08 kg

Obj. č.
Balení ks:

5

1001539

Staré obj. č. 111040 A

EAN

• Ideální pro všechny druhy střihání na zahradě i doma
• Ergonomická držadla zajišťují komfortní stříhání a výkon
• Vyrobeno ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky
• Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBT

+!4;;?01"EEDHDH!

Univerzální zahradní nůžky 18 cm, S92
Výška: 28 cm

Délka:

2,1 cm

Šířka:

8,6 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Obj. č.
Balení ks:

5

1000555

Staré obj. č. 111030

EAN

Ideální
proscissors
všechnysold
druhy střihání na zahradě i doma
••One
billion
••Vynikající
pohodlí
Ideal for all
kinds aofvýkon
cutting tasks in the garden and at home
••Vyrobeno
ve Finskuand
z prvotřídních
a odolných materiálů
Superior comfort
performance
••Pro
praváky
Made
in Finland with premium and durable materials
••Držadla
vyrobena zuse
nárazuvzdorného plastu PBT
For right-handed
• Handles made from impact-resistant PBT

+!4;;?01"EEDGDI!

Obj. č.
Výška:

80

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Zoubkované ostří zamezuje posun stříhaných materiálů,
vhodné pro střihání květin a bylin
• Ergonomická držadla zajišťují komfortní stříhání a výkon
• Vyrobeno ve Finsku z prvotřídních a odolných materiálů
• Pro praváky
• Držadla vyrobena z nárazuvzdorného plastu PBT
• Kvalitně zalisované čepele jsou zárukou snadného čistění

PÉČE O ROSTLINY

Nůžky na květiny S28
Výška: 25 cm

Délka:

2 cm

Obj. č.
Šířka:

7,5 cm

Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

5

1001544

Staré obj. č. 111010

EAN

Další nůžky

+!4;;?01"MGFDDJ!

Univerzální nůžky Merlot 21 cm
Výška: 27,5 cm

Délka:

1,5 cm

Šířka:

8,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,10 kg

Balení ks:

6

1027491

Staré obj. č. -

EAN

• Pro střihání květin a výhonů
• Vroubkovaná spodní čepel slouží k zajištění lepší kontroly a zabránění sklouzávání stonků květin a jiných rostlin při střihu

+!4<>:02"DDMLHM!

Univerzální nůžky Merlot 17 cm
Výška: 25,5 cm

Délka:

1,5 cm

Šířka:

8,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

10

1027493

Staré obj. č. -

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Ideální pro různé druhy střihání doma, ve škole a v kanceláři,
pro silné i tenké materiály
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhodobý střižný
výkon. Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomická držadla zaručují pohodlí a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4<>:02"DDMLJG!

Univerzální nůžky Saffron 21 cm
Výška: 27,5 cm

Délka:

1,5 cm

Šířka:

8,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,10 kg

Balení ks:

6

1027490

Staré obj. č. -

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Kompaktní nůžky s dlouhými čepelemi pro střihání materiálů
a papíru
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhodobý střižný
výkon. Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomická držadla zaručují pohodlí a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4<>:02"DDMLGF!

Univerzální nůžky Saffron 17 cm
Výška: 25,5 cm

Délka:

1,5 cm

Šířka:

8,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

10

1027492

Staré obj. č. -

EAN

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Ideální pro různé druhy střihání doma, ve škole a v kanceláři,
pro silné i tenké materiály
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhodobý střižný
výkon. Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomická držadla zaručují pohodlí a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku

+!4<>:02"DDMLIJ!

• Nůžky jsou navrženy tak, aby se snadno používaly, čistily
a skladovaly
• Kompaktní nůžky s dlouhými čepelemi pro střihání materiálů
a papíru
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhodobý střižný
výkon. Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomická držadla zaručují pohodlí a dobré držení
• Pro praváky
• Vyrobeno ve Finsku
81

Nůžky
z recyklovaných
materiálů

Tyto nůžky Fiskars byly vyrobeny z recyklovaných
a 100 % recyklovatelných materiálů ve výrobním
závodě Fiskars v Billnäs Finsko. Rukojeti nůžek jsou
z inovativního bio kompozitního materiálu, který se
skládá ze 62 % recyklovaného odpadového plastu
od spotřebitelů a 38 % celulózového vlákna,
což je udržitelná alternativa k fosilním látkám.
Samotné čepele jsou také vyrobeny z recyklované
nerezové oceli.
Navzdory tomu, že jsou nůžky vyrobeny
z recyklovaných materiálů, jsou navrženy tak,
aby měly stejnou životnost, jako kterékoli jiné naše
výrobky v této kategorii.

NŮŽKY Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ

Recyklováno
- klasický design přepracovaný
s ohledem na životní prostředí

Vlastnosti a výhody
Vyrobeno z recyklovaných a 100 %
recyklovatelných materiálů
Rukojeti nůžek jsou vyrobeny ze
62 % recyklovaných materiálů a 38 %
celulózových vláken. Nůžky jsou 100 %
recyklovatelné. Balení nůžek je vyrobeno ze
100 % recyklovaného a recyklovatelného
papírového vlákna.
Ostré čepele
Odolné čepele z nerezové oceli jsou
z 85-95 % vyrobeny z recyklované nerezové
oceli.
Ergonomický design
Pohodlné rukojeti jsou vyrobeny ze
62 % recyklovaného plastu (odpad po
spotřebitelském balení) a 38 % přírodního
celulózového
vlákna.
84

Vyrobeno ve Finsku
Tyto nůžky jsou vyráběny způsobem
šetrným k životnímu prostředí ve
výrobním závodě na nůžky Fiskars,
který je certifikovaný pro životní
prostředí, kvalitu a bezpečnost ve
finském Billnäs.
Kontrola kvality
Každý výrobek je před opuštěním
továrny ručně zkoušen, aby se
zabezpečilo, že se zákazníkům
dostanou do ruky pouze nůžky
prvotřídní kvality.

PÉČE O ROSTLINY

Recyklované univerzální nůžky, 21 cm
Délka:

2.2 cm

Šířka:

8.5 cm

Hmotnost: 0.98 kg Balení ks:

5

Délka:

22.1 cm

Šířka:

8.5 cm

Hmotnost: 0.13 kg

Obj. č.
Balení ks:

5

Staré obj. č.

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

-

+!4<>:02"DEGHIK!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

Výška:

+!4<>:02"DEGFLD!

• Ideální pro různé druhy střihání v domácnosti i na zahradě
• Vyrobeno ze 100% recyklovatelných materiálů
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhodobý
střižný výkon
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomická držadla zaručují pohodlný úchop
• Pro praváky

vé
No

Výška:

1059075

EAN

Recyklované nůžky, 21 cm, dárkové balení
2.5 cm

-

• Ideální pro různé druhy střihání v domácnosti i na zahradě
• Vyrobeno ze 100% recyklovatelných materiálů
• Odolné čepele z nerezové oceli zaručují dlouhodobý
střižný výkon
• Nastavitelný přítlak čepelí
• Ergonomická držadla zaručují pohodlný úchop
• Pro praváky

vé
No

Výška:

Staré obj. č.

EAN

27.3 cm

1058094

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

Nůžky z recyklovaných materiálů
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Péče o trávník

Hrábě str. 88
Nůžky na trávu str. 94

Vytrhávače plevele str. 98
Vřetenové sekačky str. 102

Hrábě
Hrábě Fiskars jsou speciálně navrženy pro komfortní hrabání. Čtyři různé
řady představují praktické pomocníky pro hrabání listí, hlíny i větviček.

X ACT ™

ERGONOMIC™

WHITE

SOLID ™

Prémiové materiály
a ergonomické hliníkové
násady pro ten nejlepší
výsledek.

Speciální násady s průřezem
ve tvaru kapky a širokou
hlavou pro efektivní hrabání.

Elegantní bílá řada hrábí
s komfortním úchopem.

Všestranná řada hrábí pro
různé zahradnické úkoly.
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PÉČE O TRÁVNÍK

Xact™ hrábě na listí XXL
Výška: 4,6 cm

Délka:

Obj. č.

176,5 cm Šířka:

61,5 cm

Hmotnost: 0,91 kg

Balení ks:

4

1027036

Staré obj. č. -

EAN

Xact™ hrábě

+!4;;?01"GIDLEK!

Xact™ hrábě na listí L
Výška: 4,4 cm

Délka:

176 cm

Obj. č.
Šířka:

49 cm

Hmotnost: 0,80 kg

Balení ks:

4

1027037

Staré obj. č. -

EAN

• Extrémně odolné 3D prsty hrábí na listí o velikosti XXL (62 cm)
jsou dokonale navrženy pro hrabání na velkých plochách a pro
efektivní úklid listí
• Tvrzený hliník a jedinečný profil násady snižují její hmotnost bez
ztráty pevnosti, což snižuje námahu při každém jejím zdvihnutí
• Potah násady Softgrip™ umožňuje několik poloh držení rukou
a výjimečný tvar konce násady poskytuje dobrou podporu
během používání
• Praktický závěsný otvor na konci násady pro snadné skladování

+!4;;?01"GIDLFH!

Xact™ hrábě na hlínu S
Výška: 7,1 cm

Délka:

Obj. č.

165,5 cm Šířka:

23,5 cm

Hmotnost: 0,79 kg

Balení ks:

4

1027038

Staré obj. č. -

EAN

• Špičkově fungující 3D prsty velkých hrábí na listí (49 cm) jsou
dokonale navrženy pro hrabání na velkých plochách a pro
snadný úklid zbytků po ošetřování trávníku
• Tvrzený hliník a jedinečný profil násady snižují její hmotnost bez
ztráty pevnosti, což snižuje námahu při každém jejím zdvihnutí
• Potah násady Softgrip™ umožňuje několik poloh držení rukou
a výjimečný tvar konce násady poskytuje dobrou podporu
během používání
• Praktický závěsný otvor na konci násady pro snadné skladování

+!4;;?01"GIDLGE!

Xact™ hrábě na hlínu M
Výška: 8,5 cm

Délka:

164 cm

Obj. č.
Šířka:

37,3 cm

Hmotnost: 1,04 kg

Balení ks:

4

1027039

Staré obj. č. -

EAN

• Odolná hlava z nerezové oceli s 10 prsty pro hrabání v úzkých
místech, šířka hlavy 23 cm
• Účinné hrábě pro čištění míst a rozprostírání půdy na malých
plochách okolo rostlin, mezi nimi i pod nimi
• Tvrzený hliník a jedinečný profil násady snižují její hmotnost bez
ztráty pevnosti, což snižuje námahu při každém jejím zdvihnutí
• Potah násady Softgrip™ umožňuje několik poloh držení rukou
a výjimečný tvar konce násady poskytuje dobrou podporu
během používání
• Praktický závěsný otvor na konci násady pro snadné skladování

+!4;;?01"GIDLHL!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Vysoce odolná hlava z nerezové oceli s 13 prsty pro hrabání na
větších plochách, šířka hlavy 37 cm
• Perfektní hrábě pro přípravu pěstebních záhonů, vyrovnání
plochy záhonu, čištění a rozprostírání půdy
• Tvrzený hliník a jedinečný profil násady snižují její hmotnost bez
ztráty pevnosti, což snižuje námahu při každém jejím zdvihnutí
• Potah násady Softgrip™ umožňuje několik poloh držení rukou
a výjimečný tvar konce násady poskytuje dobrou podporu
během používání
• Praktický závěsný otvor na konci násady pro snadné skladování
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PÉČE O TRÁVNÍK

Hrábě Ergonomic™ na listí XL
Výška:

4,5 cm

Délka:

184 cm

Šířka:

Obj. č.
61 cm

Hmotnost: 0,77 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1000660
135570

EAN

Ergonomic™ hrábě

*!9:?56;"GGIKDI!

• Široké hrábě (59 cm) pro práci na velkých plochách trávníku
• Robustní pružné prsty speciálně navržené tak, aby se mezi nimi
nezachycovaly větvičky a tráva
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení a ochranu
před chladem
• Praktické očko pro snadné skladování

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

4,2 cm

Délka:

173,5 cm Šířka:

64,6 cm

Hmotnost: 0,90 kg Balení ks:

5

Staré obj. č.

1001584
135591

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

(!15A==1"GIIMEH!

Obj. č.
Výška:

9 cm

Délka:

198 cm

Šířka:

47 cm

Hmotnost: 1,33 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1003708

EAN

• Extra wide head (65 cm) and wooden shaft
• Flat, rigid and curved plastic tines reduce leaves from sliding
up and blocking the head
• Rounded edges make it suitable for all types of terrain
• FSC wood

135820

+!4;;?01"GILFDF!

Obj. č.
Výška:

6,5 cm

Délka:

168 cm

Šířka:

36 cm

Hmotnost: 1,03 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1003705
135760

EAN

• For all raking tasks in the garden, including raking leaves to
removing grass cuttings from the lawn
• FSC wood

+!4;;?01"GIKJDE!

• Optimal for loosening up soil in planting beds and other general
gardening tasks like raking branches or spreading mulch
• FSC wood

90

PÉČE O TRÁVNÍK

Lehké hrábě na listí, bílé
Výška:

5,2 cm

Délka:

172 cm

Obj. č.
Šířka:

52 cm

Hmotnost: 0,55 kg Balení ks:

4

1019606

Staré obj. č.

135563

EAN

White hrábě

+!4;;?01"GIIJGL!

Lehké hrábě na hlínu, bílé
Výška:

6,5 cm

Délka:

158 cm

Obj. č.
Šířka:

36 cm

Hmotnost: 0,64 kg Balení ks:

4

1019608

Staré obj. č.

135523

EAN

• Lehké hrábě na listí a trávník určené ke shrabování trávníku
a dvora
• Robustní pružné prsty speciálně navržené tak, aby se mezi nimi
nezachycovaly větvičky a tráva
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení a ochranu
před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GIIFGF!

Lehké hrábě, bílé
Výška:

6,5 cm

Délka:

Obj. č.
158 cm

Šířka:

24,5 cm

Hmotnost: 0,52 kg Balení ks:

4

1019607

Staré obj. č.

135503

EAN

• Lehké hrábě pro přípravu záhonů, urovnávání zeminy, začišťování a rozhrabování
• Odolná tvrzená čepel se 14 prsty k hrabání větších ploch
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení a ochranu
před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GIIDGH!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

V ÝHODY
StaréHLAVNÍ
obj. č.

EAN

• Lehké hrábě pro čištění a rozhrabování hlíny v úzkých místech,
např. pod rostlinami
• Speciální tvar hrábí
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení a ochranu
před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

SoftGrip™ rukojeť
pro optimální držení
Lehká hliníková násada
s oválným průřezem

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Optimální povrchová struktura tlumí
rázy a zajišťuje pohodlné a pevné
držení
Obj. č.
Plastový potah násady neklouže
a izoluje před chladem
Otvor pro snadné skladování
Navrženy speciálně pro ženy
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PÉČE O TRÁVNÍK

Hrábě na listí Solid™ XL
Výška: 4,2 cm

Délka:

176 cm

Obj. č.
Šířka:

62 cm

Hmotnost: 0,83 kg

Balení ks:

5

1015645

Staré obj. č. 135090

EAN

Solid™ hrábě

+!4;;?01"GIDMDM!

Hrábě na listí Solid™ L
Výška: 5 cm

Délka:

175 cm

Obj. č.
Šířka:

52 cm

Hmotnost: 0,50 kg

Balení ks:

5

1003465

Staré obj. č. 135016

EAN

• Extra široká čepel hrábí (65 cm) rychle shrabe velké plochy
trávníku
• 27 plochých, tuhých a zakřivených prstů zabraňuje vzpříčení
listí a ucpání prstů čepele
• Lehká a odolná hliníková násada
• Praktické očko pro snadné zavěšení

+!4;;?01"GIDEJM!

Hrábě na listí Solid™ M
Výška: 3,5 cm

Délka:

172 cm

Obj. č.
Šířka:

44 cm

Hmotnost: 0,52 kg

Balení ks:

5

1003464

Staré obj. č. 135026

EAN

• Široké hrábě (52 cm) pro práci na velkých plochách
• Robustní pružné prsty speciálně navržené tak, aby se mezi nimi
nezachycovaly větvičky a tráva
• Lehká a odolná hliníková násada
• Praktické očko pro snadné zavěšení

+!4;;?01"GIDFJL!

Solid™ hrábě

Hrábě Solid™ na listí a trávník mají lehkou konstrukci, takže každý záběr je takřka bez námahy. Odolné plastové prsty se výborDélka: a uklízení všech
Šířka: venkovních prostor
Hmotnost:
ks: obdobích.
Staré
obj. č.potřebujete shrabat trávník, toto
ně hodí k hrabání
a to ve všechBalení
ročních
Pokud
zahradní nářadí vás nezklame.

Obj. č.
Výška:

92

Délka:

SOLID XL
• Extra široké hrábě
(65 cm) s plastovými
pružnými prsty a
hliníkovou násadou.
• Ideální pro hrabání
trávníku a ploch větších
rozměrů.

Šířka:

Hmotnost:

SOLID L
• Široké hrábě pro práci
na velkých travnatých
plochách.
• Robustní pružné prsty
brání zachycování

větviček a listí.

Balení ks:

EAN

Výška:

Obj. č.

EAN

• Víceúčelové hrábě střední velikosti (44 cm) určené k práci na
menších plochách, kolem stromů a pod keři
• Odolné prsty umožňují snadnou práci na kořeny zarostlých
a nerovných plochách
• Lehká a odolná hliníková násada
• Praktické očko pro snadné zavěšení

Staré obj. č.

SOLID M
• Středně velké univerzální
hrábě pro práci okolo
stromů nebo pod keři.
• Robustní prsty umožňují
práci na nerovných
a kořeny zarostlých
plochách.

SOLID UNIVERZÁLNÍ
• Ke shrabování posekané
trávy a větví.
• Vynikající k přípravě
záhonů.
• Lehká a přitom pevná
hliníková násada.

Hrábě Solid™ univerzální
Výška: 11 cm

Délka:

167 cm

Obj. č.
Šířka:

41 cm

Hmotnost: 0,44 kg

Balení ks:

5

1003466

Staré obj. č. 135066

EAN

PÉČE O TRÁVNÍK
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Násada Solid™
Výška: 3 cm

Délka:

Obj. č.
157,5 cm Šířka:

2,8 cm

Hmotnost: 0,31 kg

Balení ks:

10

1014913

Staré obj. č. 135001

EAN

• K hrabání dlouhé posekané trávy nebo větví a k přípravě záhonů k sázení
• Ideální i pro zarovnávání záhonů
• Šířka pracovní čepele 41 cm
• Lehká a odolná hliníková násada

+!4;;?01"GIDDEI!

Hrábě na listí Solid™ L, čepel
Výška: 5,4 cm

Délka:

22,8 cm

Šířka:

Obj. č.
51,1 cm

Hmotnost: 0,23 kg

Balení ks:

10

1014915

Staré obj. č. 135014

EAN

• Lehká a odolná hliníková konstrukce
• Kompatibilní s čepelemi hrábí Solid™ (č. položky 1014914,
1014915 a 1014917)
• Náhradní díl pro hrábě Solid™ (č. položky 1003465, 1003464
a 1003466)

+!4;;?01"GIDEHI!

Hrábě na listí Solid™ M, čepel
Výška: 6,4 cm

Délka:

21,2 cm

Šířka:

Obj. č.
41,5 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Balení ks:

10

1014914

Staré obj. č. 135024

EAN

• Široká čepel hrábí (51 cm) pro práci na velkých plochách
trávníku
• Masivní pružné prsty se speciální geometrií zabraňují zachycování větviček a listí na čepeli
• Určené pro násadu Solid™ (č. položky 1014913)
• Náhradní díl pro hrábě (č. položky 1003465)

+!4;;?01"GIDFHH!

Hrábě univerzální Solid™, čepel
Výška: 11,4 cm

Délka:

41 cm

Šířka:

15,2 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,25 kg

Balení ks:

10

1014917

Staré obj. č. 135064

EAN

• Víceúčelové hrábě střední velikosti (42 cm) určené k práci na
menších plochách, kolem stromů a pod keři
• Odolné prsty umožňují snadnou práci na kořeny zarostlých
a nerovných plochách
• Určené pro násadu Solid™ (č. položky 1014913)
• Náhradní díl pro hrábě (č. položky 1003464)

+!4;;?01"GIDJHD!

• K hrabání dlouhé posekané trávy nebo větví a k přípravě záhonů k sázení
• Ideální pro zarovnávání záhonů
• Šířka pracovní čepele 41 cm
• Určené pro násadu Solid™ (č. položky 1014913)
• Náhradní díl pro hrábě Solid™ (č. položky 1003466)
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Nůžky na trávu
Nůžky na trávu Fiskars se vyznačují ergonomickou konstrukcí
s unikátními prvky zajišťujícími co největší komfort při práci. Díky
důmyslnému mechanismu Servo-System™ nůžky trávu nikdy
nežvýkají. Čepele jsou vyrobeny z pečlivě zakalené chromové oceli
a mají dlouhou životnost.
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POWERLEVER ™

SERVO-SYSTEM ™

SERVO-SYSTEM ™

Úhel střihu je nastavitelný
v rozsahu 270°

Úhel střihu je nastavitelný
v rozsahu 360°, s násadou
pro pohodlné stříhání.

Úhel střihu je nastavitelný
v rozsahu 360°

PÉČE O TRÁVNÍK

Nůžky na trávu a živý plot PowerLever™ GS53 pákové
Výška:

15,5 cm

Délka:

90 cm

Šířka:

20,5 cm

Hmotnost: 1,31 kg

Balení ks:

Obj. č.
4

1001565

Staré obj. č. 113710

EAN

Nůžky na trávu

+!4;;?02"MJKEDJ!

Nůžky na trávu Servo-System™ GS46 dlouhé
Výška:

8 cm

Délka:

105 cm

Šířka:

25 cm

Hmotnost: 0,74 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1000590

Staré obj. č. 113690

EAN

• Na stříhání trávy, živých plotů a nízkých křovin
• Stříhají větve až do Ø 10 mm, dosah stříhání je až 2,5 m
• Sklon natočení stříhací hlavy lze nastavit v rozmezí 270°
• Držadla jsou z odolného materiálu FiberComp™

+!4;;?01"MJJMDF!

Nůžky na trávu Servo-System™ GS42
Výška:

4,5 cm

Délka:

34,4 cm

Šířka:

12 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,31 kg

Balení ks:

4

1000589

Staré obj. č. 113680

EAN

• Pro zastřihávání okrajů trávníku vestoje
• Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 360°
• Ergonomická rukojeť s chráničem prstů
• Technologie Servo-System™ brání zablokování čepelí
• Držadla jsou z odolného materiálu FiberComp™

+!4;;?01"MJJLDG!

Nůžky na trávu SmartFit GS40
Výška: 3 cm

Délka:

38 cm

Šířka:

Obj. č.
13 cm

Hmotnost: 0,35 kg

Balení ks:

5

1023632

Staré obj. č. -

EAN

• Pro zastřihávání krajů trávníku
• Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 360°
• Ergonomická rukojeť s chráničem prstů
• Technologie Servo-System™ brání zablokování čepelí

+!4;;?01"EFDEDJ!

Nůžky na trávu GS41, bílé
Výška: 3,2 cm

Délka:

43 cm

Obj. č.
Šířka:

13 cm

Hmotnost: 0,28 kg Balení ks:

5

1026917

Staré obj. č. -

EAN

• Pro zastřihávání krajů trávníku
• Úhel střihu nastavitelný v rozsahu 180°
• Ergonomická rukojeť s chráničem prstů

+!4;;?01"EIDFLL!

• Pro úpravu okrajů trávníků
• Bílá barva, díky které nůžky na trávu lépe uvidíte
• Úhel střihu nastavitelný o 180°
• Ergonomická rukojeť s ochranou prstů
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Nůžky na trávu S50
Výška: 1 cm

Délka:

22 cm

Obj. č.
Šířka:

9,5 cm

Hmotnost: 0,09 kg

Balení ks:

3

1000557

Staré obj. č. 111090

EAN

PÉČE O TRÁVNÍK
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22 cm

Šířka:

9,5 cm

Hmotnost: 0,09 kg

Balení ks:

3

Staré obj. č. 111090

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:
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Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

Výška: 1 cm

1000557

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro zastřihávání okrajů trávníku a křovin
• Povrch SoftGrip™ na horní rukojeti pro zvýšení komfortu
• Přesné a snadné střihání díky nastavitelnému přítlaku a pružinovému mechanismu, který snižuje vynaloženou sílu

+!4;;?01"EEDMDM!

100 %
Radosti
97

Vytrhávače
plevele
Fiskars má tři modely vytrhávačů, z nichž lze vybírat. Robustní Xact™
s ergonomickým designem rukojeti, SmartFit™ hodící se pro různě vysoké
uživatele díky nastavitelné násadě a vytrhávač White s lehkou hliníkovou
násadou, který je určený zejména pro ženy.
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X ACT ™

SMARTFIT ™

WHITE

Ergonomická rukojeť

Nastavitelná délka
násady

Krásný bílý design

PÉČE O TRÁVNÍK

Vytrhávač plevele Xact™
Výška: 10 cm

Délka:

100 cm

1020126

Obj. č.
Šířka:

30 cm

Hmotnost: 0,95 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č. 139950

EAN

Vytrhávače plevele

+!4;;?01"GMMIDF!

Vytrhávač plevele SmartFit™
Výška: 11,9 cm

Délka:

102 cm

Šířka:

1020125

Obj. č.
30 cm

Hmotnost: 1,25 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č. 139960

EAN

• Umožňuje snadné vytrhávání plevele i s kořeny
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť

+!4;;?01"GMMJDE!

Lehký vytrhávač plevele, bílý
Výška: 9 cm

Délka:

93 cm

Šířka:

1020127

Obj. č.
30 cm

Hmotnost: 0,90 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č. 139940

EAN

• Na odstraňování plevele i s jeho kořeny ergonomicky a bez
námahy
• Teleskopickou násada z hliníku lze nastavit v rozmezí
99 - 119 cm
• Velké držadlo tvaru D padne do každé ruky
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Vytrhávač plevele Solid™
Výška: 9 cm

Délka:

93 cm

Šířka:

1026652

Obj. č.
30 cm

Hmotnost: 0,90 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č. -

EAN

• Lehký vytrhávač plevele k ergonomickému a snadnému odstraňování plevele i s kořeny
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GEDHLH!

•Umožňuje snadné vytrhávání plevele i s kořeny

Výška:

1

Obj. č.
Délka:

Šířka:

Zamáčkněte hroty vytrhávače kolem
plevele.

2Hmotnost:

Balení ks:

3

Staré obj. č.

Zašlápněte nohou pedál až k zemi.
Pak nohu sundejte z pedálu
a přitáhněte násadu směrem k sobě.

EAN

Snadné a efektivní odplevelení

Vytáhněte vytrhávač a rozevřete
čelisti. Odhoďte plevel.
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PÉČE O TRÁVNÍK

Zarovnávač trávníku Solid™
Výška: 3 cm

Délka:

110 cm

Šířka:

Obj. č.
30,5 cm

Hmotnost: 1,85 kg

Balení ks:

3

1011617

Staré obj. č. 5371

EAN

Nářadí pro péči o trávník
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Uchopovač Solid™
Výška: 5 cm

Délka:

87,5 cm

Obj. č.
Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,40 kg

Balení ks:

5

1015681

Staré obj. č. 148522

EAN

• Pevná celokovová konstrukce
• Vynikající k vytváření rovných okrajů trávníků nebo záhonů

+!4;;?01“HLIFFM!

Koš zahradní Ergo S, 73 l
Výška: 4 cm

Délka:

45 cm

Obj. č.
Šířka:

45 cm

Hmotnost: 0,71 kg

Balení ks:

10

1028371

Staré obj. č. -

EAN

• Umožňuje snadný sběr odpadků ze země v ergonomické
poloze ve stoje
• Gumová zakončení snadno uchopí papír, listy, větvičky a další
materiál
• Ocelová násada

+!4;;?01“JDDELM!

Koš zahradní Ergo M, 175 l
Výška: 4 cm

Délka:

53 cm

Šířka:

Obj. č.
53 cm

Hmotnost: 1,21 kg

Balení ks:

8

1028372

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro úklid zahradního odpadu, jako jsou například spadané listy, plevel nebo větvičky
• Vhodné i pro úschovu hraček
• Praktický hranatý tvar a snadná složitelnost pro úsporu místa
• Integrovaná pružina koš automaticky zdvihne do výšky
• Odolnost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou
životnost a snadnou údržbu
• Výška ve složeném stavu: 3 cm, výška při otevření: 46 cm

+!4;;?01“JDDEMJ!

Koš zahradní Ergo L, 219 l
Výška: 4 cm

Délka:

59 cm

Šířka:

Obj. č.
59 cm

Hmotnost: 1,63 kg

Balení ks:

6

1028373

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro úklid zahradního odpadu, jako jsou například spadané listy, plevel nebo větvičky
• Vhodné i pro úschovu hraček
• Praktický hranatý tvar a snadná složitelnost pro úsporu místa
• Integrovaná pružina koš automaticky zdvihne do výšky
• Odolnost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou
životnost a snadnou údržbu
• Výška ve složeném stavu: 3 cm, výška při otevření: 70 cm

+!4;;?01“JDDFDF!

• Ideální pro úklid zahradního odpadu, jako jsou například spadané listy, plevel nebo větvičky
• Vhodné i pro úschovu hraček
• Praktický hranatý tvar a snadná složitelnost pro úsporu místa
• Integrovaná pružina koš automaticky zdvihne do výšky
• Odolnost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou
životnost a snadnou údržbu
• Výška ve složeném stavu: 3 cm, výška při otevření: 70 cm
100

Koš zahradní Solid™ 56 l
Výška: 3 cm

Délka:

40 cm

Obj. č.
Šířka: 40 cm

Hmotnost: 0,60 kg Balení ks:

6

1015646

Staré obj. č. 135041

EAN

PÉČE O TRÁVNÍK
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Koš zahradní Solid™ 172 l
Výška: 3 cm

Délka:

56 cm

Šířka: 56 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,25 kg Balení ks:

6

1015647

Staré obj. č. 135042

EAN

• Ideální pro úklid vlhkého zahradního odpadu jako je spadané
listí nebo posekaná tráva
• Vnitřní pružina drží koš v rozloženém stavu
• Odolnost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou
životnost, koš se dobře čistí
• Výška složeného koše je 1,5 cm, výška otevřeného koše je
46 cm

+!4;;?01“GIDHFL!

Délka:

56 cm

Šířka: 56 cm

Hmotnost:1,25 kg

Balení ks:

6

Staré obj. č. 135042

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška: 3 cm

EAN

Obj. č.

EAN

• Ideální pro úklid plevelů, posekané trávy, běžného zahradního
odpadu nebo i pro úklid hraček a prádla ze šňůry na sušení
• Složí se do 10 cm pro úsporu místa při uložení
• Vnitřní pružina drží koš v rozloženém stavu
• Odolnost koše proti roztržení a plísním zaručuje jeho dlouhou
životnost, koš se dobře čistí
• Výška složeného koše: 2 cm, výška otevřeného koše: 70 cm
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StaySharp

™

vřetenové sekačky
Používáním vřetenové sekačky StaySharp™, namísto rotační, získáte
zdravější, krásně zelený trávník. Je to díky tomu, že nože vřetenové sekačky
stříhají stébla trávy stejně čistě jako nůžky. Tráva tak ztrácí méně vláhy
a minimalizuje se i možnost jejího napadení chorobami.

Vřetenová sekačka vám navíc umožní
sekat trávník bez hluku, nepříjemných
vibrací a rizik spojených s motorem
poháněnými rotačními sekačkami.
Tento způsob sekání trávníku je jeden
z nejvíce ekologických.
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• Dlouhodobý provoz sekačky systém StaySharp™ používá přesně
broušenou kalenou ocelovou čepel
ke střihání trávy bez kontaktu čepele
s lištou
• Ergonomické, výškově nastavitelné
držadlo s měkkým povrchem pro
pohodlné držení
• Přední vyhazování posekané trávy

PÉČE O TRÁVNÍK

Vřetenová sekačka StaySharp™ Max
Výška: 60 cm

Délka:

61 cm

Šířka:

37 cm

Obj. č.
Hmotnost: 20,00 kg Balení ks:

1

1000591

Staré obj. č. 113880

EAN

StaySharp™ vřetenová sekačka

+!4;;?01"EGLLDH!

Vřetenová sekačka StaySharp™ Plus
Výška: 34,5 cm

Délka:

60 cm

Šířka:

45,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 18,00 kg Balení ks:

1

1015649

Staré obj. č. 113872

EAN

• 2x větší výkon ve srovnání s běžnými vřetenovými sekačkami
• 60% snížení námahy při tlačení sekačky oproti běžným vřetenovým sekačkám
• Nastavitelná výška sekání v rozmezí 2 cm - 10 cm
• Kompatibilní s košem na trávu

+!4;;?01"EGLKFM!

Koš na trávu StaySharp™
Výška: 54,5 cm

Délka:

55 cm

Obj. č.
Šířka:

6 cm

Hmotnost: 1,59 kg

Balení ks:

1

1000592

Staré obj. č. 113883

EAN

• 75% zvýšení výkonu při sekání trávy ve srovnání s běžnými
vřetenovými sekačkami
• 40% snížení námahy při tlačení sekačky oproti běžným vřetenovým sekačkám
• Nastavitelná výška sekání v rozmezí 4 -10 cm

+!4;;?01"EGLLGI!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Jednoduché bez nástrojové příslušenství k vřetenové sekačce
Fiskars StaySharp™ Max
• Využitelný objem zhruba 18 litrů
• Síťka z polyesteru odolného vůči UV záření i plísním a robustní
kovový rám k zajištění dlouhé životnosti
• Snadné nasazení i sundání koše ze sekačky
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Péče o půdu

Pěstování a výsadba str. 106
Rýče, lopaty a vidle str. 109
Zemní vrtáky str. 116

Nářadí pro kultivaci str. 117
Drobné nářadí str. 122

PĚSTOVÁNÍ A V ÝSADBA

Nové sazeče
cibulovin

1

2

Vlastnosti
a výhody
Xact™
Sazeč cibulovin
Ideální pro výsadbu cibulí a malých
sazenic ve vzpřímené poloze bez
ohýbání
Uvolňovací tlačítko
Hliníková násada
a rukojeť FiberComp™

3

Hloubka výsadby 150 mm
Max. velikost cibulky 55 mm

Ergo™
Sazeč cibulovin

4

• Pohodlná oranžová páka pro
uvolnění zeminy
• Kuželová pracovní hlava je opatřená
ostrými zuby a snadno proniká i do
tvrdé půdy
• Násada z nerezové oceli a rukojeť
z FiberComp™

Solid™
Sazeč cibulovin
• Odolné plastové tělo vyrobené
z lehkého a pevného FiberComp™
• Pohodlná oranžová páka pro
uvolnění zeminy
• Kuželová pracovní část je opatřená
zuby pro rychlé a efektivní
vyhloubení otvoru v zemi kruhovým
pohybem
• Povrch se snadno čistí
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Jak používat
1

2
Click

3

4

5

2

PÉČE O PŮDU

Sazeč cibulovin Xact™
Délka:

105.3 cm Šířka:

30 cm

Hmotnost: 2 kg

Balení ks:

4

Délka:

99.5 cm

Obj. č.
Šířka:

27.5 cm

Hmotnost: 1.93 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č. -

Délka:

24.3 cm

Obj. č.
Šířka:

11.7 cm

Hmotnost: 0.25 kg

Balení ks:

12

1057079

Staré obj. č. -

EAN

Sazeč cibulovin Solid™

+!4;;?01"GEEGGK!

+!4;;?01"GEEGHH!

Obj. č.
Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Ideální pro rychlé a přesné sázení cibulek a sazenic
• Kuželová pracovní část je opatřená zuby pro rychlé a efektivní
vyhloubení otvoru v zemi kruhovým pohybem
• Sazeč má na boku vyznačenou vodící stupnici pro přesné
určení hloubky
• Stiskem oranžové páky v držadle se sazeč pootevře a uvolní se
z něj zemina pro zasypání cibulky v zemi
• Vhodné pro cibulky do velikosti 65 mm a hloubku výsadby až
125 mm
• Vyrobeno z lehkého pevného FiberComp™, sazeč je odolný
proti povětrnostním vlivům

vé
No

Výška:

+!4;;?01"GEEGFD!

• Vyhloubí a vyplní otvor v zemi pro rychlou a efektivní výsadbu
rostlin bez ohýbání zad či klečení
• Protiskluzová nášlapná část umožňuje snadné zatlačení nástroje nohou do země
• Kuželová pracovní hlava je opatřená ostrými zuby a snadno
proniká i do tvrdé půdy
• Stiskem oranžové páky na držadle se uvolní zemina z pracovní
hlavy pro zasypání cibulky v zemi
• Násada i pracovní část jsou vyrobené z odolné oceli a vydrží
mnohaleté spolehlivé používání
• Hloubka výsadby je až 150 mm

vé
No

Výška:

1057078

EAN

Sazeč cibulovin Ergo™

Výška: 10.3 cm

Staré obj. č. -

• Umožňuje sázet cibulky a malé sazenice až do velikosti 50 mm
bez ohýbání zad nebo klečení
• Pevná a lehká, dutá hliníková násada zakončená čepelí ve
spodní části a nášlapným pedálem umožňuje snadno vytvořit
potřebný otvor v půdě
• Blokovací mechanismus na nášlapném pedálu podrží čepel
otevřenou, což vám umožní po vložení cibulky či sazenice do
horního otvoru sazeče dokonale jí umístit do záhonu
• Vytáhněte sazeč ze země, zasypejte otvor a lehce ušlapejte
půdu nohou
• Hloubka výsadby je až 150 mm

vé
No

Výška: 10.5 cm

1057077

EAN

Výška: 31 cm

Obj. č.

EAN

NOVÉ Xact™ a Ergo™ nářadí na pěstování a výsadbu
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Lopatka na setí semen Solid™
Délka:

33 cm

Šířka:

2.2 cm

Hmotnost: 0.06 kg

Balení ks:

16

vé
No

26.2 cm

Šířka:

13 cm

Hmotnost: 0.08 kg

Balení ks:

16

1057080

Staré obj. č. -

30 cm

Šířka:

16.5 cm

Hmotnost: 0.28 kg

Balení ks:

12

1057076

Staré obj. č. -

+!4;;?01"GEEGIE!

+!4;;?01"GEEGEG!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Ideální pro přesné rozmetání písku, soli, hnojiv a dalších sypkých materiálů
• Dávkování se snadno ovládá otočným nastavovacím knoflíkem
s volbami rychlého, středního a pomalého toku materiálu.
• Systém Easy-Lock umožňuje rychlé doplňování rozmetávaných
materiálů
• Objem zásobníku je 2,3 l
• Vyrobeno z lehkého a pevného FiberComp™, který odolává
povětrnostním vlivům, nezrezne a je velmi trvanlivý

Obj. č.

108

EAN

Délka:

Obj. č.

vé
No

Výška:

+!4;;?01"GEEFKJ!

• Vytváří ve správné hloubce otvory v půdě pro výsadbu semen
do hloubky 150 mm
• Pro kontrolu hloubky má na boku vyznačené měřítko
• Unikátní rukojeť ve tvaru písmene L poskytuje maximální točivý
moment a pohodlí při práci
• Lehké a velmi pevné provedení z FiberComp™, odolává povětrnostním vlivům a snadno se čistí

Ruční sypač Solid™

Výška:

EAN

Délka:

Obj. č.

vé
No

Výška: 13.1 cm

Staré obj. č. -

• Lehká a odolná lopatka v sobě obsahuje čtyři základní nástroje
pro výsadbu osiva
• Unikátní lopatka obsahuje lžičku na osivo, ostrý hrot, rozšiřující
lopatku a měřítko, to vše integrované do jednoho dvoudílného
nástroje
• Dobře čitelné měřítko s anglickou a metrickou stupnicí je vytlačené do povrchu lopatky a používáním se neporuší ani nezmizí
• Vyrobeno z lehkého a pevného FiberComp™, který odolává
povětrnostním vlivům, nezrezne a je velmi trvanlivý

Sázecí kolík Solid™
Výška: 0.3 cm

1057641

EAN

Výška: 6.4 cm

Obj. č.

EAN

Solid™ novinky pro pěstování a výsadbu

Rýče, lopaty a vidle
Chcete-li přemístit půdu nebo ji zrýt co nejsnadněji, budete potřebovat
spolehlivý rýč. To je důvod, proč jsme vyvinuli různé řady tohoto nářadí, abyste
si mohli vybrat toho pravého pomocníka. Máme rýče pro rytí v tvrdé půdě,
ohraničování i sázení. Máme i lehké rýče pro měkkou půdu. Máme lopaty
k přemisťování písku, zeminy a k odklízení sněhu. Stručně řečeno, u nás si
každý nalezne to pravé.

X ACT™

SMARTFIT ™

ERGONOMIC™

WHITE

Zahradničení je náročný koníček.
Nářadí Fiskars Xact™ na obdělávání půdy vám přináší šikovný
nástroj pro to, aby se vaše práce
na zahradě dostala na zcela
novou úroveň a přinášela místo
dřiny zábavu. Fiskars Xact™ vám
bude vyhovovat - kombinuje
správnou velikost s malou hmotností a velkou odolností.

Tato řada teleskopických nástrojů má nastavitelnou délku násady v rozmezí 1050 až 1250 mm.
Rýče a vidle lze pohodlně
používat v celém rozsahu nastavených výšek. Svařovaný spoj
mezi čepelí a násadou zajišťuje
tuhost a dlouhou životnost
a použitá bórová ocel garantuje
mimořádnou pevnost.

Řada Ergonomic™ je ideální
volbou nářadí pro komfortní rytí,
přehazování a kompostování vše pro nejnáročnější
zahradníky. Rýče, lopaty a vidle
mají zahnutou násadu a rukojeť
omezující namáhání zad, rukou
a zápěstí. Plastový potah násad
maximalizuje pevnost a pohodlí
úchopu.

Elegantní řada nářadí White vám
nabízí výběr lehkých nástrojů pro
pěstování, kultivování, hrabání
a další úkoly v zahradě. Tato
designová řada hrábí, motyk
a kultivátorů je ideální pro odstraňování plevelů, přemísťování
půdy, vytváření úzkých brázd
pro výsadbu semen a cibulovin
a dokonce i pro sklizeň okopanin. Určena pro ženy.
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Rýč Xact™ špičatý, střední (M)
Výška:

8,7 cm

Délka:

108 cm

Šířka:

Obj. č.
19 cm

Hmotnost: 1,82 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1003684
131482

EAN

Xact™ rýče a lopata

+!4;;?01"GEHLFJ!

Rýč Xact™ špičatý, velký (L)
Výška:

7 cm

Délka:

120 cm

Šířka:

Obj. č.
19 cm

Hmotnost: 1,80 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1003683
131483

EAN

• Pro rytí v tvrdé a kamenité půdě
• Naostřená špičatá pracovní část s nášlapnou plochou snadno
proniká vrstvami půdy a seká kořeny
• Pro výšku uživatele 160 až 175 cm

+!4;;?01"GEHLGG!

Rýč Xact™ rovný, střední (M)
Výška:

7,5 cm

Délka:

108 cm

Šířka:

Obj. č.
19 cm

Hmotnost: 1,87 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1003682
131480

EAN

• Pro rytí v tvrdé a kamenité půdě
• Naostřená špičatá pracovní část s nášlapnou plochou snadno
proniká vrstvami půdy a seká kořeny
• Pro výšku uživatele 175 až 195 cm

+!4;;?01"GEHLDF!

Rýč Xact™ rovný, velký (L)
Výška:

10,5 cm

Délka:

120 cm

Šířka:

Obj. č.
19 cm

Hmotnost: 2,06 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1003681
131481

EAN

• Pro klasickou zahradní zeminu (trávník, měkká zem)
• Naostřená pracovní část s nášlapnou plochou je určena k vyrývání děr k sadbě, ohraničování záhonů a odstraňování malých
množství zeminy
• Pro výšku uživatele 160 až 175 cm

+!4;;?01"GEHLEM!

Lopata Xact™ velká
Výška:

16,7 cm

Délka:

130 cm

Obj. č.
Šířka:

22,4 cm

Hmotnost: 1,95 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1003688
132480

EAN

• Pro klasickou zahradní zeminu (trávník, měkká zem)
• Naostřená pracovní část s nášlapnou plochou je určena k vyrývání děr k sadbě, ohraničování záhonů a odstraňování malých
množství zeminy
• Pro výšku uživatele 175 až 195 cm

+!4;;?01"GFHLDE!

• Lopata se širokou pracovní částí, vhodná pro manipulaci se
sypkým materiálem jako je například hlína, písek nebo sníh
• Snadnější odhazování díky zakřivení násady
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Vidle Xact™, střední (M)
Výška: 7,5 cm

Délka:

108 cm

Obj. č.
Šířka:

19 cm

Hmotnost: 1,54 kg

Balení ks:

4

1003686

Staré obj. č. 133480

EAN

Xact™ vidle

+!4;;?01"GGHLDD!

Vidle Xact™ velké (L)
Výška: 7,5 cm

Délka:

120 cm

Obj. č.
Šířka:

19 cm

Hmotnost: 1,64 kg

Balení ks:

4

1003685

Staré obj. č. 133481

EAN

• Na rytí a obracení zhutněné půdy
• Pro pohodlné přemisťování drnů, sázení, provzdušňování
trávníků, vyhrabávání kamenů a plevele
• Hroty snadno pronikají do země, nezarazí se o kameny, plevel
či kořeny
• Pro výšku uživatele 160 až 175 cm

+!4;;?01"GGHLEK!

Vidle Xact™ kompostové, velké
Výška: 11,4 cm

Délka:

120 cm

Šířka:

18,4 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,57 kg

Balení ks:

4

1003687

Staré obj. č. 133482

EAN

• Na rytí a obracení zhutněné půdy
• Pro pohodlné přemisťování drnů, sázení, provzdušňování
trávníků, vyhrabávání kamenů a plevele
• Hroty snadno pronikají do země, nezarazí se o kameny, plevel
či kořeny
• Pro výšku uživatele 175 až 195 cm

+!4;;?01"GGHLFH!

• Pro zdvihání, obracení či rozhazování sena, trávy, kompostu,
plevele a dalšího zahradního odpadu
• Tenké a ostré hroty jsou od sebe více vzdálené a zakřivené než
u zahradních vidlí a díky tomu se lépe zapichují a materiál mezi
nimi neulpívá
• Zakřivení násady usnadňuje práci
• Vhodné pro všechny výšky uživatelů

Šířka:

Hmotnost:

L

Balení ks:

M

Staré obj. č.

Neobyčejná odolnost, nízká hmotnost,
ergonomický design. Výběr správné
velikosti díky střední a velké násadě.

Výška:

•
•
•
•

Snadné pronikání do půdy
Ergonomické tvarování násady
Ostrá, lehká a pevná čepel EaseCut™
Nášlapná plocha s protiskluzovou
Délka:
Šířka:
úpravou
• Konstrukce z lehkých materiálů,
násada z FiberComp™

175-195 CM

Xact

™

Méně namáhaná záda
střední a velká délka násady.

Obj. č.
Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

155-175 CM

Výška:

EAN

Obj. č.

Jistota a pohodlí
Držadlo Push-Pull (zatlač-zatáhni)
pro pevné uchopení, materiál SoftGrip™.
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Rýč Ergonomic™ zahradní, špičatý
Výška: 14 cm

Délka:

125 cm

Šířka:

19,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,98 kg

Balení ks:

4

1001568

Staré obj. č. 131410

EAN

Ergonomic™ rýče, vidle a lopata

*!9:?56B"DFDDFH!

Rýč Ergonomic™ zahradní, rovný
Výška: 14 cm

Délka:

125,5 cm

Šířka:

19,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,89 kg

Balení ks:

4

1001411

Staré obj. č. 131400

EAN

• Pro rytí v tvrdé a kamenité zemině
• Snadné pronikání vrstvami zeminy a kořeny
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení namáhání
zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje vysoký komfort a jistotu
úchopu
• Vysoká pevnost díky bórové oceli

*!9:?56B"DFDDEK!

Lopata Ergonomic™
Výška: 20 cm

Délka:

132 cm

Obj. č.
Šířka:

23 cm

Hmotnost: 2,10 kg

Balení ks:

4

1001579

Staré obj. č. 132400

EAN

• Pro hloubení jam k sadbě, ohraničování záhonů a odstraňování
malých množství zeminy
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení namáhání
zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje vysoký komfort a jistotu
úchopu
• Vysoká pevnost díky bórové oceli

*!9:?56B"DFDDGE!

Zahradní vidle Ergonomic™
Výška: 9,5 cm

Délka:

123 cm

Šířka:

Obj. č.
20 cm

Hmotnost: 2,09 kg

Balení ks:

4

1001413

Staré obj. č. 133400

EAN

• K přemisťování písku, štěrku a dalších sypkých materiálů
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení namáhání
zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje maximální komfort a jistotu úchopu
• Vysoká pevnost díky bórové oceli

*!9:?56B"MDFEDL!

Kompostové vidle Ergonomic™
Výška: 13,5 cm

Délka:

137 cm

Šířka:

22 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,87 kg

Balení ks:

4

1001695

Staré obj. č. 133430

EAN

• Ke kypření a obracení zhutněné zeminy
• K provzdušňování trávníku a odhrabávání kamenů a plevele
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení namáhání
zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje maximální komfort a jistotu úchopu
• Vysoká pevnost díky použití bórové oceli

*!9:?56B"MDFIDH!

• Pro nakládání, obracení či rozhazování objemného materiálu
jako je tráva, seno, kompost, plevel, listí a další zahradní odpad
• Ergonomicky tvarovaná násada a držadlo ke snížení namáhání
zad, rukou a zápěstí
• Plastem potažená násada poskytuje maximální komfort a jistotu úchopu
• Vysoká pevnost díky bórové oceli
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Rýč SmartFit™ teleskopický, špičatý
Výška: 8 cm

Délka:

105,4 cm Šířka:

19 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,68 kg

Balení ks:

4

1001567

Staré obj. č. 131300

EAN

SmartFit™ rýče a vidle

+!4;;?03"FIFIIG!

Rýč SmartFit™ teleskopický, rovný
Výška: 8,5 cm

Délka:

105,5 cm Šířka:

19 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,73 kg

Balení ks:

4

1000620

Staré obj. č. 131310

EAN

• Špičatá ostrá pracovní část na provzdušňování, rytí a obracení
• Délku rýče lze nastavit v rozmezí 105 -125 cm
• Pro výšku uživatele 155 - 195 cm

+!4;;?03"FIDIIM!

Vidle SmartFit™ teleskopické, zahradní
Výška: 9 cm

Délka:

106 cm

Šířka:

18 cm

Hmotnost: 1,73 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1000630

Staré obj. č. 133320

EAN

• Rovná ostrá pracovní část na zarovnávání trávníku a sázení
• Pro různé zahradnické práce jako sázení nebo odhazování
• Délku rýče lze nastavit v rozmezí 105-125 cm
• Pro výšku uživatele 155 - 195 cm

+!4;;?03"GIFIID!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro kypření a obracení zhutněné půdy
• Snadné přemisťování drnů po zarovnávání trávníku či pěstování
plodin
• Vhodné i pro provzdušňování, nebo vyhrabávání kamenů
• Délku vidlí lze nastavit v rozmezí 105-125 cm

SmartFit™
• Užití pro různé práce od sázení a rytí až po
přemísťování zeminy
• Maximální pohodlí díky nastavitelné délce
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
násady podle
uživatele a typu
použití
• Jednoduchý zajišťovací mechanismus
• Velké držadlo ve tvaru D pro všechny velikosti
rukou
• Pevné spojení násady s čepelí a bórová ocel
s vysokou pevností

Obj. č.
Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

NASTAVITELNÁ DÉLK A NÁSADY
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Rýč lehký špičatý, bílý
Výška: 90 cm

Délka:

105 cm

Obj. č.
Šířka:

16,5 cm

Hmotnost: 1,07 kg

Balení ks:

4

1019605

Staré obj. č. 131513

EAN

White rýče, lopata a vidle

+!4;;?01"GEIEGK!

Rýč lehký rovný, bílý
Výška: 10 cm

Délka:

105 cm

Obj. č.
Šířka:

16,5 cm

Hmotnost: 1,10 kg

Balení ks:

4

1019601

Staré obj. č. 131503

EAN

• Lehký rýč se špičatou ostrou čepelí pro snadnější pronikání do
půdy
• Pro lehké rytí v kypré zahradní půdě
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GEIDGL!

Lopata lehká, bílá
Výška: 16,5 cm

Délka:

Obj. č.
120 cm

Šířka:

23,3 cm

Hmotnost: 1,43 kg

Balení ks:

4

1019602

Staré obj. č. 132503

EAN

• Lehký rýč pro hloubení jam pro sázení, zarovnávání okrajů
záhonů a přemísťování malého objemu zeminy
• Ideální pro lehké rytí v kypré zahradní půdě
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GFIDGK!

Vidle lehké rycí, bílé
Výška: 9,8 cm

Délka:

105 cm

Obj. č.
Šířka:

18 cm

Hmotnost: 1,13 kg

Balení ks:

4

1019603

Staré obj. č. 133503

EAN

• Lehká lopata se širokou čepelí se snadno ovládá a je vhodná
pro zvedání a přesun půdy, nebo kompostu
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GGIDGJ!

• Lehké vidle pro kypření a obracení půdy, sklízení plodin a kompostování
• Design navržený speciálně pro ženy

Řada White vám nabízí výběr lehkých nástrojů pro pěstování, kultivování,
hrabání a další úkoly v zahradě. Tato řada hrábí, motyk a kultivátorů je ideVýška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
ální pro odstraňování plevelů, přemísťování půdy, vytváření úzkých brázd
pro výsadbu semen i cibulovin.
• Elegantní design navržený speciálně pro ženy
• Lehká hliníková násada oválného průřezu
• Optimální konstrukce potlačující otřesy zajišťuje pohodlné a jisté
uchopení
• Plastový povrch izoluje ruce před chladem

Obj. č.
Staré obj. č.

EAN

Nářadí v bílém

PÉČE O PŮDU

Rýč Solid™ špičatý
Výška: 13,5 cm

Délka:

117 cm

Obj. č.
Šířka:

18 cm

Hmotnost: 1,64 kg

Balení ks:

4

1003455

Staré obj. č. 131413

EAN

Solid™ rýče, lopata a vidle

+!4;;?01"GEHEGD!

Rýč Solid™ rovný
Výška: 14 cm

Délka:

Obj. č.
117 cm

Šířka:

18 cm

Hmotnost: 1,94 kg

Balení ks:

4

1003456

Staré obj. č. 131403

EAN

• Univerzální rýč se špičatým nabroušeným ostřím
• Pohodlné držadlo ve tvaru D

+!4;;?01"GEHDGE!

Lopata Solid™
Výška: 18,7 cm

Délka:

Obj. č.
127 cm

Šířka:

23,5 cm

Hmotnost: 2,13 kg

Balení ks:

4

1003457

Staré obj. č. 132403

EAN

• Rovná ostrá hrana je ideální pro zarovnávání trávníků, sekání
kořenů, přesun a mísení zeminy
• Pohodlné držadlo ve tvaru D

+!4;;?01"GFHDGD!

Vidle Solid™ rycí
Výška: 8,5 cm

Délka:

Obj. č.
120,5 cm

Šířka:

18 cm

Hmotnost: 1,66 kg

Balení ks:

4

1003458

Staré obj. č. 133423

EAN

• K nakládání písku štěrku, betonu a jiného sypkého materiálu
• Pohodlné držadlo ve tvaru D

+!4;;?01"GGHFGK!

Vidle Solid™ kompostové
Výška: 10 cm

Délka:

127 cm

Obj. č.
Šířka:

28 cm

Hmotnost: 1,58 kg

Balení ks:

4

1003459

Staré obj. č. 133433

EAN

• Ke kypření a obracení zhutněné zeminy
• Vhodné i k provzdušňování trávníku, vyrývání plevele a vyhrabávání kamenů
• Pohodlné držadlo ve tvaru D

+!4;;?01"GGHGGJ!

• K manipulaci s objemnými materiály jako tráva, seno, plevel,
listí, kompost a dalším zahradním odpadem
• Pohodlné držadlo ve tvaru D
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Zemní vrták QuikDrill™ S
Výška:

10 cm

Délka:

111 cm

Obj. č.
Šířka:

51 cm

Hmotnost: 1,80 kg Balení ks:

2

Staré obj. č.

1000636
134710

EAN

Zemní vrtáky Fiskars QuikDrill™ usnadňují a zjednodušují řadu
Obj. č. prací na
zahradě.
Jsou
nástrojemHmotnost:
při sázení rostlin
pokud
Výška:
Délka:šikovným
Šířka:
Balení ks: a dřevin
Starénebo
obj. č.
provzdušňujete či hnojíte půdu.

EAN

Zemní vrtáky

*!9:?56B"GHKEDK!

Zemní vrták QuikDrill™ M
Výška:

15 cm

Délka:

111 cm

Šířka:

Obj. č.
51 cm

Hmotnost: 2,15 kg

Balení ks:

2

Staré obj. č.

1000638
134720

EAN

• Pro sázení cibulek, provzdušňování a prohnojování půdy a vrtání děr pro menší kolíky
• Vytvoří otvor s hladkými okraji
• Kvalitní čepele z bórové oceli
• Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
• Vysoce odolná ocelová násada
• Dostupné náhradní čepele ve velikosti S, M, L
• Ø čepelí 100 mm

*!9:?56B"GHKFDJ!

Zemní vrták QuikDrill™ L
Výška:

20 cm

Délka:

111 cm

Obj. č.
Šířka:

51 cm

Hmotnost: 2,40 kg Balení ks:

2

Staré obj. č.

1000640
134730

EAN

• Pro sázení rostlin, provzdušňování a mísení kompostu a vrtání
děr pro středně velké kůly
• Vytvoří otvor s hladkými okraji
• Kvalitní čepele z bórové oceli
• Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
• Vysoce odolná ocelová násada
• Dostupné náhradní čepele ve velikosti S, M, L
• Ø čepelí 150 mm

*!9:?56B"GHKGDI!

Obj. č.
Výška:

116

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro sázení keřů a stromů, kompostování a vrtání děr pro velké
kůly
• Vytvoří otvor s hladkými okraji
• Kvalitní čepele z bórové oceli
• Rukojeť z kompozitního materiálu FiberComp™
• Vysoce odolná ocelová násada
• Dostupné náhradní čepele ve velikosti S, M, L
• Ø čepelí 200 mm

Nářadí pro
kultivaci
Nářadí Fiskars je navrženo pro pohodlné pěstování rostlin, kultivaci
půdy, pletí či setí. Čtyři různé řady nabízejí široký výběr nářadí od různých
motyček a kultivátorů až po hrábě.

X ACT ™

ERGONOMIC™

WHITE

SOLID ™

Vynikající nástroje pro různé
kultivační práce pro ty
nejnáročnější zahradníky.

Perfektní ergonomické nářadí
pro komfortní práci.

Elegantní, univerzální řada
lehkého nářadí.

Základní zahradní nářadí pro
všestranné použití.
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Xact™ kultivátor 3 prsty
Výška: 11,6 cm

Délka:

172 cm

Obj. č.
Šířka:

14,8 cm

Hmotnost: 0,88 kg

Balení ks:

4

1027040

Staré obj. č. -

EAN

Xact™ nářadí pro kultivaci

+!4;;?01"GIDLII!

Xact™ holandská motyčka
Výška: 4 cm

Délka:

170 cm

Šířka:

Obj. č.
12,4 cm

Hmotnost: 0,80 kg

Balení ks:

4

1027041

Staré obj. č. -

EAN

• Dobře navržený kultivátor se 3 hroty pro účinné kypření zhutněné půdy
• Robustní pevné hroty z nerezové oceli snadno pronikají do půdy
při kypření a kultivaci
• Tvrzený hliník a jedinečný profil násady snižují její hmotnost bez
ztráty pevnosti, což snižuje námahu při každém jejím zdvihnutí
• Potah násady Softgrip™ umožňuje několik poloh držení rukou
a výjimečný tvar konce násady poskytuje dobrou podporu
během používání
• Praktický závěsný otvor na konci násady pro snadné skladování

+!4;;?01"GIDLJF!

Xact™ škrabka na plevel
Výška: 11,6 cm

Délka:

167,5 cm

Obj. č.
Šířka:

13,5 cm

Hmotnost: 0,76 kg

Balení ks:

4

1027042

Staré obj. č. -

EAN

• Rychlým a snadným pohybem odstraňuje Holandská motyčka
velmi účinně plevel těsně pod povrchem půdy
• Ostré hrany čepele z nerezové oceli pronikají do půdy přesně
tam, kde odplevelujeme a kultivujeme
• Tvrzený hliník a jedinečný profil násady snižují její hmotnost bez
ztráty pevnosti, což snižuje námahu při každém jejím zdvihnutí
• Potah násady Softgrip™ umožňuje několik poloh držení rukou
a výjimečný tvar konce násady poskytuje dobrou podporu
během používání
• Praktický závěsný otvor na konci násady pro snadné skladování

+!4;;?01"GIDLKM!

Xact™ nůž na spáry
Výška: 2,9 cm

Délka:

173 cm

Obj. č.
Šířka:

9,5 cm

Hmotnost: 0,73 kg

Balení ks:

4

1027112

Staré obj. č. -

EAN

• Škrabka s dvojitým ostřím pro snadné odstraňování plevele
mezi řádky rostlin
• Pohyblivé ostří z nerezové oceli snadno proniká do půdy, kde
přitlačením a zatažením ničí plevel
• Tvrzený hliník a jedinečný profil násady snižují její hmotnost bez
ztráty pevnosti, což snižuje námahu při každém jejím zdvihnutí
• Potah násady Softgrip™ umožňuje několik poloh držení rukou
a výjimečný tvar konce násady poskytuje dobrou podporu
během používání
• Praktický závěsný otvor na konci násady pro snadné skladování

+!4;;?01"GIDLLJ!

Obj. č.
Výška:

118

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Nůž s dvojitým ostřím pro odstraňování plevele a mechu mezi
dlaždicemi
• Perfektně nabroušené ostří z nerezové oceli umožňuje snadné
odplevelení
• Tvrzený hliník a jedinečný profil násady snižují její hmotnost bez
ztráty pevnosti, což snižuje námahu při každém jejím zdvihnutí
• Potah násady Softgrip™ umožňuje několik poloh držení rukou
a výjimečný tvar konce násady poskytuje dobrou podporu
během používání
• Praktický závěsný otvor na konci násady pro snadné skladování

PÉČE O PŮDU

Hrábě Ergonomic™ lehké zahradní
Výška: 7 cm

Délka:

154 cm

Šířka:

38 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,70 kg

Balení ks:

4

1000652

Staré obj. č. 135510

EAN

Ergonomic™ nářadí pro kultivaci

*!9:?56B"LDDFHH!

Kultivátor Ergonomic™ lehký
Výška: 12,5 cm

Délka:

167 cm

Šířka:

Obj. č.
12 cm

Hmotnost: 0,79 kg

Balení ks:

4

1001301

Staré obj. č. 136510

EAN

• Na úpravu, vyrovnávání záhonů a další běžné práce na
zahrádce jako je hrabání větviček nebo rozhrabování mulče
• Plastový potah v místě úchopu pro komfortní držení a ochranu
rukou před chladem
• Praktické očko na násadě pro snadné skladování
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy

,!3;7A9;"EEJJJE!

Motyčka Ergonomic™ lehká
Výška: 9 cm

Délka:

155 cm

Obj. č.

Šířka:

20 cm

Hmotnost: 0,53 kg

Balení ks:

4

1000675

Staré obj. č. 136500

EAN

• Kultivátor ke kypření a obracení zeminy před sázením
• Plastový potah v místě úchopu pro komfortní držení a ochranu
rukou před chladem
• Praktické očko na násadě pro snadné skladování
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy

,!3;7A9;"EEFJDE!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Ergonomic

™

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Motyčka k odstraňování plevelu mezi rostlinami nebo ke kypření
půdy
• Plastový potah v místě úchopu pro komfortní držení a ochranu
rukou před chladem
• Praktické očko na násadě pro snadné skladování
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy

• Kapkovitý průřez násady pro komfortní držení
při práci
• Plastový potah rukojeti pro maximální pohodlí
a pevný úchop
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
• Vyrobeno z bórové oceli pro maximální pevnost
• Praktické očko pro snadné zavěšení
a skladování

Obj. č.
Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Tato řada představuje ideální volbu pro kultivaci,
sázení, rytí, přehazování půdy a kompostování vše pro ty nejnáročnější zahradníky.
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Lehký nůž na spáry, bílý
Výška: 3 cm

Délka:

161 cm

Obj. č.
Šířka:

7,5 cm

Hmotnost: 0,41 kg

Balení ks:

4

1019604

Staré obj. č. 136543

EAN

Tato elegantní řada nabízí pestrý výběr nástrojů pro sázení,Obj.kultivaci,
č.
hrabání
i proDélka:
další zahradnické
úkoly.
Výška:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.

EAN

White nářadí pro kultivaci

+!4;;?01"GJIHGM!

Lehká škrabka na plevel, bílá
Výška: 4,5 cm

Délka:

164,5 cm Šířka:

Obj. č.
14,5 cm

Hmotnost: 0,65 kg

Balení ks:

4

1019610

Staré obj. č. 136563

EAN

• Lehký nůž na spáry pro odstraňování plevele na terasách nebo
v úzkých a hůře dostupných místech na záhonech se zeleninou
či květinami
• Ocelová čepel nože se vejde do úzkých míst
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení a ochranu
před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GJIJGK!

Lehký kultivátor, bílý
Výška: 11 cm

Délka:

164 cm

Obj. č.
Šířka:

9,5 cm

Hmotnost: 0,55 kg

Balení ks:

4

1019611

Staré obj. č. 136573

EAN

• Lehká škrabka pro odstraňování plevele ze záhonů a větších
ploch
• Ostrá ocelová čepel je speciálně navržená pro jednoduché
odstraňování plevele
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení a ochranu
před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GJIKGJ!

Lehká motyčka, bílá
Výška: 9 cm

Délka:

158 cm

Obj. č.
Šířka:

19,5 cm

Hmotnost: 0,48 kg

Balení ks:

4

1019609

Staré obj. č. 136553

EAN

• Lehký kultivátor na kypření zhutněné půdy
• Ostré hroty z kalené oceli snadno pronikají do půdy
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení a ochranu
před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Design navržený speciálně pro ženy

+!4;;?01"GJIIGL!

• Lehká motyčka pro odstraňování plevele a kypření půdy na
zeleninových záhonech a pod rostlinami
• Ocelová čepel s ostrými hranami snadno dosáhne pod rostliny
• Plastový potah v místě úchopu pro příjemné držení a ochranu
před chladem
• Nízká hmotnost pro snadnou práci a minimalizaci námahy
• Praktické očko pro snadné skladování
• Určeno pro ženy
120

PÉČE O PŮDU

Kultivátor Solid™
Výška: 12 cm

Délka: 167 cm

Obj. č.
Šířka: 13 cm

Hmotnost: 0,59 kg Balení ks:

4

1016034

Staré obj. č. 135714

EAN

Solid™ nástoje pro kultivaci

+!4;;?01"GIKEHH!

Motyčka Solid™
Výška: 14 cm

Délka: 164 cm

Obj. č.
Šířka: 16 cm

Hmotnost: 0,52 kg Balení ks:

4

1016035

Staré obj. č. 135713

EAN

• Kultivátor ke snadnému kypření a obdělávání půdy před
sázením
• Čepel z kalené karbonové oceli
• Hliníková násada
• Praktické očko pro snadné skladování

+!4;;?01"GIKEGK!

Hrábě Solid™
Výška: 7 cm

Délka: 156,5 cm

Obj. č.
Šířka: 36 cm

Hmotnost: 0,62 kg

Balení ks:

4

1016036

Staré obj. č. 135715

EAN

• Účinný nástroj k odstranění plevelů mezi řádky či rostlinami
a rozrušování půdy
• Čepel z kalené karbonové oceli
• Hliníková násada
• Praktické očko pro snadné skladování

+!4;;?01"GIKEIE!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Víceúčelové hrábě pro přípravu půdy před setím, urovnávání
záhonů a další práce na zahradě, jako je shrabování větví nebo
mulčování
• Čepel z kalené karbonové oceli
• Hliníková násada
• Praktické očko pro snadné skladování
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Drobné nářadí
Fiskars drobné nářadí je ergonomicky navržené pro pohodlné pěstování,
kultivování, plení a setí. Nářadí je navrženo se zaoblenými hranami,
aby se minimalizovalo poškození kořenového systému rostlin.

X ACT ™

PREMIUM ™

WHITE

SOLID ™

Prémiové nářadí pro
ten nejlepší výkon

Ergonomický design
pro pohodlnou
výsadbu

Lehké drobné nářadí
v bílém provedení

Lehké drobné nářadí
v černém provedení
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Xact™ lopatka
Výška: 5 cm

Délka:

Obj. č.
37,5 cm

Šířka:

8,3 cm

Hmotnost: 0,28 kg

Balení ks:

4

1027043

Staré obj. č. -

EAN

Xact™ lopatka

+!4;;?01"GIDLMG!

Xact™ ruční hrábě
Výška: 4 cm

Délka:

44,3 cm

Obj. č.
Šířka:

12,3 cm

Hmotnost: 0,20 kg

Balení ks:

4

1027044

Staré obj. č. -

EAN

• Perfektní lopatka pro rytí při výsadbě, přesazování rostlin
a kypření půdy
• Velká pracovní část z nerezové oceli a naostřenými hranami
umožňuje rychlejší manipulaci s půdou a snadno proniká i jejími
tvrdšími vrstvami
• Pohodlné delší držadlo se Softgrip™ povrchem umožňuje více
možností jak ho držet, přináší perfektní vyvážení nářadí a v případě potřeby poskytuje sílu navíc např. při páčení
• Pohodlný závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?01"GIEDEF!

Xact™ nůž na plevel
Výška: 3 cm

Délka:

33,8 cm

Obj. č.
Šířka:

9,4 cm

Hmotnost: 0,27 kg

Balení ks:

4

1027045

Staré obj. č. -

EAN

• Vějířovitý tvar prstů je ideální pro hrabání v malých záhoncích
a těžko dostupných místech
• Dokonale provedená hlava z nerezové oceli se 7 prsty poskytuje maximální přesnost ovládání při práci
• Pohodlné delší držadlo se Softgrip™ povrchem umožňuje více
možností jak ho držet, přináší perfektní vyvážení nářadí a v případě potřeby poskytuje sílu navíc např. při páčení
• Pohodlný závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?01"GIEDFM!

Xact™ vypichovák plevele
Výška: 3,6 cm

Délka:

39,6 cm

Šířka:

Obj. č.
4,3 cm

Hmotnost: 0,26 kg

Balení ks:

4

1027046

Staré obj. č. -

EAN

• Nůž s dvojitým ostřím pro rychlé odstraňování plevele a mechu
ze spár mezi dlaždicemi
• Precizně provedená hlava z nerezové oceli poskytuje dokonalý
výkon a ovládání
• Pohodlné delší držadlo se Softgrip™ povrchem umožňuje více
možností jak ho držet, přináší perfektní vyvážení nářadí a v případě potřeby poskytuje sílu navíc např. při páčení
• Pohodlný závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?01"GIEDGJ!

Xact™ kultivátor
Výška: 6,2 cm

Délka:

Obj. č.
32,3 cm

Šířka:

9,2 cm

Hmotnost: 0,26 kg

Balení ks:

4

1027047

Staré obj. č. -

EAN

• Účinný ruční vypichovák pro odstraňování plevele s dlouhými
kořeny s minimálním přilnutím hlíny
• Ostrá a dlouhá čepel z nerezové oceli poskytuje přesnost
a účinnost
• Pohodlné delší držadlo se Softgrip™ povrchem umožňuje více
možností jak ho držet, přináší perfektní vyvážení nářadí a v případě potřeby poskytuje sílu navíc např. při páčení
• Pohodlný závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?01"GIEDHG!

• Odolný a účinný kultivátor pro odstraňování plevelů, kypření
a provzdušňování půdy
• Velké a ostré hroty z nerezové oceli zajišťují maximální kontakt
s půdou pro rychlou práci.
• Pohodlné delší držadlo se Softgrip™ povrchem umožňuje více
možností jak ho držet, přináší perfektní vyvážení nářadí a v případě potřeby poskytuje sílu navíc např. při páčení
• Pohodlný závěsný otvor pro snadné skladování
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Lopatka Premium™
Výška: 5,7 cm

Délka:

37,5 cm

Obj. č.
Šířka:

8,7 cm

Hmotnost: 0,13 kg

Balení ks:

4

1000726

Staré obj. č. 137200

EAN

Fiskars drobné nářadí přináší zaoblené hrany pro minimální
Obj.poškození
č.
půdy
a kořenů,
odplevelení
a setí
Výška:
Délka: kultivaci,
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.

EAN

Premium™ drobné nářadí

+!4;;?01"GKFDDD!

Lopatka Premium™ přesazovací
Výška: 4 cm

Délka:

27,5 cm

Šířka:

7 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,11 kg

Balení ks:

4

1000727

Staré obj. č. 137210

EAN

• Pro sázení a přesazování rostlin i v tvrdé půdě
• Vysoká odolnost proti korozi
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Komfortní ergonomický design

+!4;;?01"GKFEDM!

Kultivátor Premium™ malý
Výška: 5 cm

Délka:

25 cm

Šířka:

Obj. č.
8 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Balení ks:

4

1000728

Staré obj. č. 137220

EAN

• Pro přesazování a pletí v tvrdé půdě
• Vhodná k použití na úzkých záhonech a v truhlících na balkónech
• Vysoká odolnost proti korozi
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Komfortní ergonomický design

+!4;;?01"GKFFDL!

Obj. č.
Výška:

124

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Pro provzdušnění a kypření tvrdé půdy
• Vysoká odolnost proti korozi
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Komfortní ergonomický design

PÉČE O PŮDU

Lopatka, bílá
Výška: 4,7 cm

Délka:

Obj. č.
29,1 cm

Šířka:

8,3 cm

Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

16

1027032

Staré obj. č. -

EAN

White drobné nářadí

+!4;;?01"GIDKJG!

Lopatka přesazovací, bílá
Výška: 4,2 cm

Délka:

29,1 cm

Obj. č.
Šířka:

5,8 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

16

1027033

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro sázení a přesazování
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Odolná vůči korozi
• Závěsný otvor pro snadné ukládání
• Může zvednout až 35 kg

+!4;;?01"GIDKKD!

Kultivátor, bílý
Výška: 4 cm

Délka:

Obj. č.
26,3 cm

Šířka:

7,8 cm

Hmotnost: 0,09 kg

Balení ks:

16

1027034

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro sázení a odstraňování plevele
• Perfektní pro použití v úzkých záhoncích a na balkónech
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Odolná vůči korozi
• Závěsný otvor pro snadné ukládání
• Může zvednout až 35 kg

+!4;;?01"GIDKLK!

Motyčka, bílá
Výška: 7,5 cm

Délka:

Obj. č.
32,2 cm

Šířka:

19,9 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Balení ks:

16

1027035

Staré obj. č. -

EAN

• Ideální pro sázení i odstraňování plevele
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Odolné vůči korozi
• Závěsný otvor pro snadné ukládání

+!4;;?01"GIDKMH!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Ideální pro sázení i odstraňování plevele
• Lehký a odolný materiál FiberComp™
• Odolná vůči korozi
• Závěsný otvor pro snadné ukládání
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Lopatka Solid™
Výška: 4,7 cm

Délka:

Obj. č.
29,1 cm

Šířka: 8,3 cm

Hmotnost: 0,08 kg Balení ks:

16

1000694

Staré obj. č. 137000

EAN

Solid™ drobné nářadí

+!4;;?03"HJDEDE!

Lopatka Solid™ přesazovací
Výška: 4,2 cm

Délka:

29,1 cm

Šířka: 5,8 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,07 kg Balení ks:

16

1000695

Staré obj. č. 137010

EAN

• Ideální k sázení a přesazování
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Může zvednout až 35 kg

+!4;;?03"HJDFDD!

Kultivátor Solid™ malý
Výška: 5 cm

Délka:

27,6 cm

Obj. č.
Šířka: 7,6 cm

Hmotnost: 0,09 kg Balení ks:

16

1001600

Staré obj. č. 137020

EAN

• Ideální k přesazování a pletí
• Vhodná k použití na úzkých záhonech a v truhlících na balkónech
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Může zvednout až 35 kg

+!4;;?03"HJDGDM!

Vidle Solid™ malé
Výška: 4 cm

Délka:

26,3 cm

Obj. č.
Šířka: 7,8 cm

Hmotnost: 0,09 kg Balení ks:

16

1000696

Staré obj. č. 137030

EAN

• Ideální k provzdušňování a kypření půdy
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování
• Může zvednout až 35 kg

+!4;;?02"HJDHDM!

Motyčka Solid™ malá
Výška: 7,5 cm

Délka:

32,2 cm

Obj. č.
Šířka: 19,9 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Balení ks:

16

1001601

Staré obj. č. 137040

EAN

• Vhodné k sázení a pletí za současné ochrany kořenů
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Závěsný otvor pro snadné skladování

+!4;;?02"HJDIDL!

• Ideální k sázení a pletí
• Lehký a odolný korozivzdorný materiál FiberComp™
• Odolnost proti korozi
• Závěsný otvor pro snadné skladování
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Krumpáče
EAN

Krumpáče Fiskars představují ideální řešení pro všechny, kteří potřebují kopat v tvrdé či kamenité
Obj. č.
půdě nebo chtějí například odstranit nežádoucí pařez. Násady krumpáčů jsou vyrobené z odolného
Výška:
Délka:
Šířka:
Hmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.
plastu Fiberglass, který je vyztužený skelnými vlákny a tlumí vibrace. Oranžová úchopová část má
neklouzavý povrch. Čepele krumpáčů jsou vyrobené z důkladně zakalené a kované karbonové
oceli pro zajištění dlouhé životnosti. Kónický tvar násady zabraňuje, aby se čepel krumpáče
z násady uvolnila. Pokud hledáte opravdu odolný krumpáč, který vám bude po dlouhá léta
pomáhat, tak jsou pro vás tyto výrobky tou pravou volbou.

Výška:

-

Délka:

900 mm

Obj. č.
Šířka:

90 mm

Hmotnost: 2950 g

Balení ks:

3

Staré obj. č.

1001733
171010

EAN

Krumpáč zahradní

6411501710109

Krumpáč zahradní, široký
Výška:

-

Délka:

900 m

Šířka:

Obj. č.
146 mm

Hmotnost: 3000 g

Balení ks:

3

Staré obj. č.

1002209
171012

EAN

• Jedna strana čepele je vykovaná do špičky (určeno zj. ke kopání
v tvrdé půdě), druhá je zakončena širokým plochým a ostrým břitem (určeno např. pro páčení pařezů nebo uvolňování
kamenů)
• Násada z odolného materiálu Fiberglass
• Čepel krumpáče je vykovaná z karbonové oceli a obě její strany
jsou naostřené
• Praktický otvor pro zavěšení

6411501710123

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Jedna strana čepele je vykovaná do špičky (určeno zj. ke kopání
v tvrdé půdě), druhá je zakončena velmi širokým plochým
a ostrým břitem pro velký záběr při odkopávání zeminy nebo
přesekávání kořenů
• Násada z odolného materiálu Fiberglass
• Čepel krumpáče je vykovaná z karbonové oceli a obě její strany
jsou naostřené
• Praktický otvor pro zavěšení
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Fiskars
™
QuikFit

Click & Reach (nasadit a dosáhnout) str. 131
Click & Clean (nasadit a vyčistit) str. 133
Click & Grow (nasadit a pěstovat) str. 136

Chytré
a bezpečné
řešení

Fiskars QuikFit™ je sortiment zahradního nářadí
s vyměnitelnými hlavicemi a násadami, určený
pro rozličné zahradnické úkony. Fiskars QuikFit™
nabízí bezpečné a inteligentní řešení zejména tam,
kde potřebujete větší dosah. Umožňuje efektivní
čištění trávníku a dvora, nabízí chytré a skladné
řešení pro kultivační práce.

Násada L
+ teleskop

6m

dosah

Násada M
+ teleskop

3.5 m
dosah

Click & Reach
(nasadit a dosáhnout)

Click & Clean
(nasadit a vyčistit)

Click & Grow
(nasadit a pěstovat)

V řadě Click & Reach nabízí systém
QuikFit™ jednoduchá řešení pro práci
v místech, kam je těžké se dostat, přičemž
věnuje náležitou pozornost bezpečnosti.
Zapomeňte na žebříky při řezání vysokých
větví nebo čištění okapů – nechte QuikFit™,
aby udělal svou práci ze země.

V řadě Click & Clean nabízí systém
QuikFit™ optimální řešení pro čištění vašeho trávníku a dvora, se zvláštním zřetelem
na funkčnost a úspornost při skladování.
Díky inteligentnímu designu vám hrábě
a košťata z řady QuikFit™ umožní provádět úklid na zahradě s minimálním úsilím
a zároveň váš zahradní přístřešek bude
úhledný a bez nepořádku.

V řadě Click & Grow nabízí systém
QuikFit™ šikovná řešení pro pěstování
zeleniny a sázení květin na vaší zahradě,
chalupě nebo předzahrádce. I tato řada
vám nabízí výhody unikátního systému,
ve kterém může být jedna násada použita
pro několik nářaďových nástavců.
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Univerzální nůžky QuikFit™
Výška: 7,5 cm

Délka:

44 cm

Šířka: 12,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,57 kg Balení ks:

6

1001410

Staré obj. č. 136525

EAN

QuikFit™ Click & Reach (nasadit a dosáhnout)

+!4;;?01"GJIFII!

• Zvýšená střižná síla (až 12x) díky mechanismu PowerReel™
• Nepřítomnost vnějších lanek na střihací hlavě usnadňuje práci
ve větvích
• Jednočepelové provedení pro střihání suchého a tvrdého dřeva
• Maximální Ø větve: 32 mm

Pila QuikFit™ zahnutá
Výška: 6 cm

Délka:

65 cm

Obj. č.
Šířka: 7 cm

Hmotnost: 0,32 kg Balení ks:

6

1000691

Staré obj. č. 136527

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ teleskopická L
(1000665) a násada QuikFit™ teleskopická M (1000666)

*!9:?56B"GJIFKM!

• Ideální pro prořezávání čerstvých větví do Ø 200 mm
• Pila pro řez tahem s kalenou ocelovou čepelí o délce 360 mm
• Doraz na konci a na začátku pily usnadňuje práci - pila nevyjede
z řezu
• Spodní doraz je naostřený, dobře poslouží pro doříznutí visící
větve

Česáček QuikFit™ na ovoce
Výška: 8,5 cm

Délka:

41 cm

Šířka: 16,8 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,23 kg Balení ks:

6

1000693

Staré obj. č. 136950

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ teleskopická L
(1000665) a násada QuikFit™ teleskopická M (1000666)

*!9:?56B"GJMIDI!

• Pro snadné trhání ovoce ze stromů díky širokému otvoru
• Optimální konstrukce zubů ve tvaru písmene V pro snadné
uchopení a utržení ovoce
• Bavlněný sáček, který lze sejmout pro vyprání
• Konstrukce z lehkého materiálu FiberComp™ pro vysokou
trvanlivost

Čistič okapů QuikFit™
Výška: 7 cm

Délka:

26 cm

Obj. č.
Šířka: 34 cm

Hmotnost: 0,34 kg Balení ks:

6

1001414

Staré obj. č. 135542

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ teleskopická L
(1000665) a násada QuikFit™ teleskopická M (1000666)

*!9:?56B"GIIHFG!

• Kombinace kartáče a škrabky umožňuje perfektní vyčištění
okapů
• Nastavitelný úhel dovoluje práci v optimální poloze bezpečně
ze země

Násada QuikFit™ teleskopická M
Výška: 4,5 cm

Délka:

140 cm

Šířka: 7,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,01 kg

Balení ks:

6

1000666

Staré obj. č. 136042

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ teleskopická L
(1000665) a násada QuikFit™ teleskopická M (1000666)

*!9:?56B"GJDHFK!

• Navržená speciálně pro zahradní úkoly ve výškách (umožňuje
dosah až 4 m), vejde se pohodlně do většiny automobilů
• Dvojitý zamykací systém pro maximální bezpečnost
• Z lehkého hliníku
• Nastavitelná délka v rozmezí 1400 - 2400 mm
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Násada QuikFit™ teleskopická L
Výška: 4 cm

Délka:

228,5 cm Šířka:

9,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,55 kg Balení ks:

4

1000665

Staré obj. č. 136032

EAN

QuikFit™ Click & Reach (nasadit a dosáhnout)

*!9:?56B"GJDGFL!

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

132

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Délka:

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Navržená speciálně pro zahradní úkoly ve výškách (umožňuje
dosah až 6 m)
• Dvojitý zamykací systém pro maximální bezpečnost
• Z lehkého hliníku
• Nastavitelná délka v rozmezí 2280 - 4000 mm

QUIKFIT

Hrábě QuikFit™ na listí L
Výška: 6 cm

Délka:

41,5 cm

Obj. č.
Šířka: 51 cm

Hmotnost: 0,32 kg Balení ks:

6

1000642

Staré obj. č. 135013

EAN

QuikFit™ Click & Clean (nasadit a vyčistit)

+!4;;?01"GIDEGL!

• Široké hrábě na hrabání spadaného listí a posekané trávy
• Snadné a pohodlné hrabání
• 25 pružných prstů z vysoce kvalitního plastu PBT, které vydrží
ohýbání

Hrábě QuikFit™ na listí, kovové
Výška: 7,5 cm

Délka:

59 cm

Šířka: 45 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,50 kg Balení ks:

6

1000644

Staré obj. č. 135201

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

+!4;;?01"GIFDEM!

• K vyhrabávání mechu a posekané trávy z trávníku
• 22 pružných kovových prstů

Hrábě QuikFit™ široké
Výška: 12 cm

Délka:

26 cm

Obj. č.
Šířka: 56,7 cm

Hmotnost: 0,93 kg Balení ks:

2

1000656

Staré obj. č. 135514

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGGE!

• Široké hrábě ke sběru listí a posekané trávy z větších ploch
trávníku
• Hlava z kalené uhlíkové oceli

Hrábě QuikFit™ provzdušňovací
Výška: 8,2 cm

Délka:

36 cm

Šířka: 35,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,99 kg Balení ks:

2

1000655

Staré obj. č. 135513

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGFH!

• K odstranění mechu a uschlé trávy z trávníků
• Hlava z kalené uhlíkové oceli
• Masivní prsty s naostřenými konci

Hrábě QuikFit™ na listí S
Výška: 4,2 cm

Délka:

41 cm

Obj. č.
Šířka: 22 cm

Hmotnost: 0,17 kg

Balení ks:

6

1000659

Staré obj. č. 135551

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

+!4;;?01"GIIIEI!

• Praktické úzké hrábě k hrabání v úzkých místech
• Snadné a pohodlné hrabání
• 11 pružných prstů z vysoce kvalitního plastu PBT, které vydrží
ohýbání
Doporučená násada: násada QuikFit™ M (1000664)
a L (1000661)
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Hrábě QuikFit™ úzké, kovové
Výška: 4 cm

Délka:

48,5 cm

Šířka:

Obj. č.
12,5 cm

Hmotnost: 0,22 kg Balení ks:

6

1001412

Staré obj. č. 135552

EAN

QuikFit™ Click & Clean (nasadit a vyčistit)

+!4;;?01"GIIIFF!

• Ideální šířka 13 cm pro hrabání mezi rostlinami
• Sedm pružných ocelových prstů

Nůž QuikFit™ na okraje trávníků
Výška: 4 cm

Délka:

35 cm

Šířka:

19,7 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,30 kg Balení ks:

6

1000690

Staré obj. č. 136526

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"IHDHIH!

• K čištění prostoru mezi trávníkem a záhonem stoupnutím na
horní část čepele a jejím zaražením do trávníku
• K zarovnání okrajů trávníku
• Čepel z kalené bórové oceli s plochou horní stranou

Koště QuikFit™ univerzální
Výška: 10 cm

Délka:

29 cm

Šířka:

Obj. č.
26 cm

Hmotnost: 0,33 kg

Balení ks:

6

1001417

Staré obj. č. 135532

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ M (1000664)
a L (1000661)

*!9:?56B"GIIGFH!

• Víceúčelové venkovní koště
• Speciální pracovní část PowerClean™ kombinuje měkké a tuhé
štětiny pro účinné zametání

Koště QuikFit™ na terasy
Výška: 9,5 cm

Délka:

31 cm

Obj. č.
Šířka:

38 cm

Hmotnost: 0,34 kg

Balení ks:

6

1001416

Staré obj. č. 135533

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GIIGGE!

• K zametání venkovních a vnitřních povrchů (např. terasy,
podlahy atd.)
• Široká pracovní část a měkké štětiny umožňují rychlé a účinné
zametání
• Hlava koštěte je mírně zahnutá do tvaru oblouku, zamezí se tak
úniku nečistot při zametání

Koště QuikFit™
Výška: 7 cm

Délka:

Obj. č.
39,5 cm

Šířka:

26 cm

Hmotnost: 0,39 kg

Balení ks:

6

1001415

Staré obj. č. 135534

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GIIGHL!

• Moderní pojetí tradičního koštěte
• Robustní konstrukce a dlouhé štětiny jsou vhodné pro zametání
hrubších nečistot, listí atd.
Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)
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Kartáč QuikFit™ na spáry
Výška: 4,5 cm

Délka:

32,5 cm

Obj. č.
Šířka: 14,5 cm

Hmotnost: 0,19 kg

Balení ks:

6

1000657

Staré obj. č. 135522

EAN

QuikFit™ Click & Clean (nasadit a vyčistit)

*!9:?56B"GIIFFI!

• Pro odstraňování mechu a plevele mezi dlaždicemi
• Přední hrot z kalené oceli je ideální pro odstraňování mechu
a nečistot
• Ocelové štětiny k drhnutí dlažby a dlaždic
• Trvanlivé a odolné vůči vlhkosti díky konstrukci z lehkého materiálu FiberComp™

Nůž QuikFit™ na spáry
Výška: 7 cm

Délka:

33,5 cm

Obj. č.
Šířka: 7,5 cm

Hmotnost: 0,16 kg

Balení ks:

6

1000687

Staré obj. č. 136521

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGMG!

• Ideální nástroj pro čištění spár mezi dlaždicemi, zámkovou
dlažbou, u stěn a schodů od mechu a plevelu či trávy
• Čepel z kalené bórové oceli

Pila QuikFit™ prořezávací přímá
Výška: 10 cm

Délka:

62 cm

Šířka: 10 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,20 kg

Balení ks:

6

1000692

Staré obj. č. 136528

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GJIFLJ!

• Ideální pro prořezávání čerstvých větví do Ø 200 mm
• Čepel z kalené oceli s délkou 345 mm

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ S (1000663)
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Hrábě QuikFit™, 14 hrotů
Výška: 9 cm

Délka:

27 cm

Obj. č.
Šířka:

38 cm

Hmotnost: 0,44 kg

Balení ks:

6

1000653

Staré obj. č. 135511

EAN

QuikFit™ Click & Reach (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"IHDGDD!

• K hrabání a urovnávání záhonů na větší ploše
• 14 hrotů z kalené uhlíkové oceli

Hrábě QuikFit™, 16 hrotů
Výška: 8 cm

Délka:

26,5 cm

Obj. č.
Šířka:

61,4 cm

Hmotnost: 0,45 kg

Balení ks:

6

1000654

Staré obj. č. 135512

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGEK!

• K hrabání, urovnávání nebo uhlazování záhonů na větší ploše
• 16 hrotů z kalené uhlíkové oceli

Hrábě QuikFit™ univerzální
Výška: 11 cm

Délka:

26 cm

Šířka:

Obj. č.
41 cm

Hmotnost: 0,28 kg

Balení ks:

6

1000643

Staré obj. č. 135051

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

+!4;;?01"GIDIED!

• K hrabání a odstraňování dlouhé posekané trávy
• Vhodné i k vytváření záhonů urovnáváním půdy a písku a pěchováním půdy
• 12 hrotů z materiálu FiberComp™zahnutých ve speciálním úhlu
napomáhající ergonomickému postoji
• Horní hrana pro zarovnávání povrchu záhonů

Hrábě QuikFit™ úzké
Výška: 7,5 cm

Délka:

29,5 cm

Obj. č.
Šířka:

24,3 cm

Hmotnost: 0,22 kg

Balení ks:

6

1000651

Staré obj. č. 135501

EAN

Doporučená násada: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGII!

• Unikátní tvar hlavy umožňuje práci mezi rostlinami, aniž by
došlo k jejich poškození
• Ideální pro úzké záhony
• 10 zubů z kalené bórové oceli

Kultivátor QuikFit™ klasický
Výška: 12 cm

Délka:

40 cm

Šířka:

Obj. č.
12 cm

Hmotnost: 0,40 kg

Balení ks:

6

1000680

Staré obj. č. 136511

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"IHDHFG!

• Ideální pro kultivaci, provzdušňování a kypření půdy
• Vhodné pro přípravu a údržbu záhonů
• Hroty z kalené uhlíkové oceli
Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)
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Kultivátor QuikFit™ s motyčkou
Výška: 17,5 cm

Délka:

41,5 cm

Šířka: 12,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,51 kg

Balení ks:

6

1000681

Staré obj. č. 136512

EAN

QuikFit™ Click & Reach (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"IHDHEJ!

• Ideální pro kultivaci, provzdušňování a kypření půdy
• Vhodné pro přípravu a údržbu záhonů
• Hroty a motyčka z kalené uhlíkové oceli

Kultivátor QuikFit™ s krátkým prostředním hrotem
Výška: 10 cm

Délka:

36,5 cm

Šířka: 9 cm

Hmotnost: 0,36 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1000685

Staré obj. č. 136517

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GJIEKD!

• Ideální pro kultivaci a provzdušnění záhonů
• Čepel z kalené uhlíkové oceli

Motyčka QuikFit™
Výška: 9,5 cm

Délka:

32,5 cm

Obj. č.
Šířka: 19,5 cm

Hmotnost: 0,27 kg

Balení ks:

6

1000677

Staré obj. č. 136503

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ M (1000664)
a násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDGKM!

• Účinný nástroj k odstranění plevelů a kypření půdy
• Naostřená čepel z nerezové oceli

Škrabka QuikFit™ na plevel
Výška: 4,5 cm

Délka:

37,5 cm

Šířka: 15,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,39 kg

Balení ks:

6

1000738

Staré obj. č. 139970

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDHDM!

• Užitečná k odstranění plevelů, protože narušuje povrch půdy
jednoduchým pohybem tam a zpět
• Čepel z bórové oceli

Motyčka QuikFit™ se 3 pracovními hranami
Výška: 4 cm

Délka:

42 cm

Šířka: 13 cm

Hmotnost: 0,27 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1000682

Staré obj. č. 136513

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"IHDHGD!

• Pro práci v blízkosti stonků a na úzkých místech
• Čepel naostřená na 3 hranách umožňuje obdělávání půdy v různých úhlech
• Čepel z kalené bórové oceli
Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)
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Holandská motyčka QuikFit™
Výška: 4 cm

Délka:

38,5 cm

Šířka:

Obj. č.
12,5 cm

Hmotnost: 0,23 kg

Balení ks:

6

1000676

Staré obj. č. 136502

EAN

QuikFit™ Click & Reach (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"IHDGJF!

• Ostrá hrana k odstranění plevelů, kypření půdy, tvarování řádků
před setím nebo k odstraňování mechu z teras
• Čepel z kalené bórové oceli

Provzdušňovač trávníku QuikFit™
Výška: 10 cm

Délka:

39,5 cm

Šířka:

81 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,91 kg

Balení ks:

2

1000689

Staré obj. č. 136524

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

+!4;;?01"GJIFHL!

• K provzdušňování menších trávníků s horším přístupem
• Umožňuje lepší přívod živin, vody a vzduchu ke kořenům trávy
• Ostré čepele z kalené oceli

Kultivátor QuikFit™ s dlouhým prostředním hrotem
Výška: 8 cm

Délka:

40,5 cm

Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,34 kg

Balení ks:

Obj. č.
6

1000683

Staré obj. č. 136515

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ L (1000661)

*!9:?56B"GJIEIJ!

• Ke kypření a provzdušňování záhonů za účelem dosažení
optimální distribuce živin
• Konstrukce nástroje je šetrná ke kořenům rostlin
• Pracovní část z uhlíkové oceli

Škrabka QuikFit™ na čištění spár, dvoustranná
Výška: 14,7 cm

Délka:

28,2 cm

Šířka:

7,5 cm

Hmotnost: 0,20 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1000734

Staré obj. č. 137562

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"GKIJFM!

• Víceúčelové použití na verandách a k odstraňování mechu
a plevele ze spár mezi dlaždicemi a kameny
• Najde využití i při obdělávání záhonů
• Čepele z bórové oceli

Motyčka QuikFit™ dvoustranná
Výška: 14,3 cm

Délka:

28,2 cm

Šířka:

7,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,19 kg

Balení ks:

6

1000735

Staré obj. č. 137572

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"GKIKFL!

• Všestranné použití s dvojí funkcí
• Ke kypření půdy, obdělávání záhonů a pletí
• Čepele z bórové oceli
Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)
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Vidle QuikFit™ malé
Výška: 4,5 cm

Délka:

36,5 cm

Obj. č.
Šířka: 7,7 cm

Hmotnost: 0,22 kg Balení ks:

6

1000733

Staré obj. č. 137552

EAN

QuikFit™ Click & Reach (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"GKIIFD!

• K přesazování, obdělávání a pletí
• Pracovní část z bórové oceli

Lopatka QuikFit™
Výška: 5,5 cm

Délka:

Obj. č.
41 cm

Šířka: 7,5 cm

Hmotnost: 0,29 kg Balení ks:

6

1000730

Staré obj. č. 137512

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"GKIEFH!

• K sázení a přesazování
• Pracovní část z bórové oceli

Vypichovák plevele QuikFit™
Výška: 4 cm

Délka:

42,5 cm

Šířka: 7,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,23 kg Balení ks:

6

1000731

Staré obj. č. 137522

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"GKIFFG!

• K odstranění plevelů jako jsou např.: pampelišky a bodláky
• Vhodné pro úzká místa
• Pracovní část z bórové oceli

Násada QuikFit™ L
Výška: 3,5 cm

Délka:

157 cm

Obj. č.
Šířka: 7,5 cm

Hmotnost: 0,49 kg Balení ks:

6

1000661

Staré obj. č. 136001

EAN

Doporučené násady: násada QuikFit™ S (1000663)
a násada QuikFit™ M (1000664)

*!9:?56B"IHDHJE!

Násada QuikFit™ M
Výška: 4 cm

Délka:

87,5 cm

Obj. č.
Šířka: 7,5 cm

Hmotnost: 0,31 kg Balení ks:

6

1000664

Staré obj. č. 136022

EAN

•Dlouhá násada z tvrzeného hliníku kapkovitého průřezu
s držadlem SoftGrip™ a měkkým plastovým potahem v místě
uchopení pro maximální pohodlí
• Unikátní automatický zámek umožňuje výměnu nástavce
během několika vteřin
• Praktický otvor ke snadnému skladování

*!9:?56B"GJDFFM!

• Středně dlouhá násada z tvrzeného hliníku kapkovitého průřezu
s držadlem SoftGrip™
• Unikátní automatický zámek umožňuje výměnu nástavce
během několika vteřin
• Praktický otvor ke snadnému skladování

139

QUIKFIT

Násada QuikFit™ S
Výška: 4,5 cm

Délka:

25,5 cm

Obj. č.
Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,11 kg

Balení ks:

6

1000663

Staré obj. č. 136012

EAN

QuikFit™ Click & Reach (nasadit a pěstovat)

*!9:?56B"GJDEFD!

QuikFit™ Universal Adapter
Výška: 4,3 cm

Délka:

17,1 cm

Šířka:

Obj. č.
3 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

6

1000617

Staré obj. č. 130000

EAN

• Krátká násada vhodná k použití s pěstitelskými nástroji
• Optimální pohodlí díky hliníkové kostře kapkovitého tvaru a rukojeti z materiálu FiberComp™ potaženého vrstvou SoftGrip™
• Praktický otvor pro snadné skladování

+!4;;?01"GDDDDG!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

140

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• For connecting a variety of interchangable heads produced by
other manufacturers
• Lightweight FiberComp™ construction

100 %
Radosti
141

Zpracování
dřeva

Více než 300 let zkušeností se sekerami.
Uprostřed finských lesů leží malá vesnice Fiskars,
kde vznikla tradice řemeslné výroby ručního nářadí té
nejvyšší kvality. Jsme hrdí na to, že můžeme v tomto
odkazu pokračovat již od roku 1649.

Sekery str. 144
Nářadí pro práci v lese
WoodXpert™ str. 150
Pily str. 158

Štípací nástroje, klíny
a kalače str. 161
Nože str. 164

NORDEN

Sekery Norden
Se sekerami Norden se Fiskars vrací ke svým kořenům. Nejlepší ořechové dřevo
se používá k výrobě topůrek přinášejících stejný pocit, jako byl u tradičních seker
s dřevěným topůrkem, přitom je ale kovová hlava sekery upevněna inovativním
materiálem Fibercomp™, jako u ostatních Fiskars seker. Díky tomu sekera
Norden přináší vysokou odolnost a současně i jedinečný zážitek z klasického
severského designu. Jako u všech seker Fiskars, opět je kladen důraz na nejvyšší
možný výkon.
Fiskars Norden.
Čistý výkon.
1

2

7

3

5

8

4

Vlastnosti a výhody
Maximální bezpečnost
1 Vysoce bezpečné a odolné spojení čepele a topůrka
sekery.
2 Fibercomp™ - prakticky nerozbitná ochrana
topůrka proti nárazu o poleno, když při štípání minete.
Fibercomp™ je lehký materiál, odolný proti zlomení
a nárazům.
3 Zahnutý konec topůrka pro bezpečné držení
a ovládání sekery.

144
144

6
Nepřekonatelný výkon
4 Vysoce ostré čepele s dlouhou životností. Dvojité
kalení optimalizuje pevnosti čepele při náročném
používání. Přesně broušená čepel. Povlak pro snížení
tření při pronikání čepele dřevem.
5 Optimální vyvážení čepele a topůrka.
6 Optimálně navržené čepele pro sekání a štípání.
Vysoce kvalitní a odolné materiály
7 Vysoce kvalitní topůrko z ořechového dřeva
pocházejícího z lesů s udržitelnou správou (FSC® atest).
8 Kované čepele z uhlíkové oceli.

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Univerzální sekera Norden N7
Výška: 38,6 cm

Délka:

3,3 cm

Šířka: 17,2 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,80 kg

Balení ks:

4

1051142

Staré obj. č. -

EAN

Sekery Norden

+!4;;?01"KDEEFE!

Univerzální sekera Norden N10
Výška: 47,6 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka: 19,4 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,21 kg

Balení ks:

4

1051143

Staré obj. č. -

EAN

• Malá univerzální sekerka pro odvětvování, sekání a přípravu
dřeva na oheň
• Díky svým kompaktním rozměrům je dokonalým společníkem
pro kempování, turistiku a další outdoorové aktivity
• Masivní topůrko z ořechového dřeva
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let

+!4;;?01"KDEEGL!

Štípací sekera Norden N12
Výška: 52,6 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka: 19,4 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,30 kg

Balení ks:

4

1051144

Staré obj. č. -

EAN

• Skvělá univerzální sekera vhodná pro osekávání a přípravu
dřeva na oheň či malé stavební projekty kolem domu.
• Díky kratšímu topůrku 35,5 cm je ideální pro použití jednou
rukou
• Masivní topůrko z ořechového dřeva
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let

+!4;;?01"KDEEHI!

Pouzdro na čepel Premium, XS
Délka:

18.8 cm

Šířka: 10 cm

Hmotnost:0.037 kg Balení ks:

6

vé
No

vé
No

Staré obj. č. -

+!4;;?01"JDDGGF!

• Prémiový kryt čepele sekery pro bezpečné skladování a přenášení
• Vyrobeno z recyklované kůže ze 100 % přírodních materiálů
• Zacvakávací uzávěr zajišťuje, že kryt čepele zůstává na svém
místě a nespadne
• Kvalitní kůže se zesíleným okrajem zajišťuje dlouhou životnost
krytu
• Voděodolný pro ochranu seker proti rzi
• Kryt je vhodný pro modely seker Fiskars N7, X5 a X7

Pouzdro na čepel Premium, S
Výška: 3 cm

1057531

Délka:

20.5 cm

Šířka: 10 cm

Obj. č.
Hmotnost:0.043 kg Balení ks:

6

1057532

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 2.5 cm

Obj. č.

EAN

• Pro štípání malých polen do Ø 20 cm.
• Délka topůrka 50 cm je ideální i pro použití oběma rukama
• Masivní topůrko z ořechového dřeva
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let

+!4;;?01"JDDGHM!

• Prémiový kryt čepele sekery pro bezpečné skladování a přenášení
• Vyrobeno z recyklované kůže ze 100 % přírodních materiálů
• Zacvakávací uzávěr zajišťuje, že kryt čepele zůstává na svém
místě a nespadne
• Kvalitní kůže se zesíleným okrajem zajišťuje dlouhou životnost
krytu
• Voděodolný pro ochranu seker proti rzi
• Kryt je vhodný pro modely seker Fiskars N10, N12, X10 a X11
145

Sekery X-series

™

Sekery Fiskars X-series™ představují skutečný vývoj řemeslných nástrojů
− jsou navržené pro rozštípnutí i těch nejsilnějších polen jedním úderem.
Speciální geometrie ostří a povrchová úprava čepele je doplněná lehkým
robustním topůrkem s dokonalým vyvážením. Vyberte si správnou
sekeru podle úkolu, který vás čeká.

HLAVNÍ V ÝHODY

Úhel ostří čepele u štípacích seker je 35° konvexní profil ostří zesiluje jeho hranu tak,
aby bylo méně náchylné na vyštípnutí
Dokonalé vyvážení čepele a topůrka pro
bezpečnější, pohodlný a efektivní švih
Velmi lehké a pevné topůrko z FiberComp™
minimalizuje únavu a dělá sekeru prakticky
nerozbitnou
Optimální konstrukce povrchu topůrka tlumící
otřesy zajišťuje pohodlné a pevné uchopení
Zahnutý konec topůrka zabraňuje vyklouznutí
sekery z ruky
Dodává se s plastovým pouzdrem pro snadné
přenášení a skladování

UNIVERZÁLNÍ SEKERY

< 3–10 cm

X5

ŠTÍPACÍ SEKERY

< 3–10 cm

< 3–10 cm

10–20 cm

20-30 cm

20-30 cm

> 30 cm

> 30 cm

X7

X10

X11

X17

X21

X25

X27

Sekání vs. štípání
Univerzální sekery

Štípací sekery

Sekery Fiskars čtvrté generace slouží pro nejrůznější způsoby opracování
dřeva, sekání, tesařství a prosekávání. Tato řada nabízí ostré sekery několika velikostí vhodné pro všechny úkoly zpracování dřeva. Vyberte si velikost
sekery podle úkolu, který vás čeká.

Tyto sekery Fiskars čtvrté generace jsou navržené pro rozštípnutí i těch
nejsilnějších polen jedním úderem. Speciální geometrie ostří a povrchová
úprava čepele je doplněná lehkým robustním topůrkem s dokonalým vyvážením. Vyberte si správnou sekeru podle úkolu, který vás čeká.

Tenké a široké ostří univerzálních seker zaručuje čisté a snadné sekání
čerstvého, pryskyřičnatého dřeva, jako je smrk nebo borovice.

Štípací sekera je opatřena unikátním štípacím ostřím, které snadno proniká
do dřeva, které je odtlačováno od sebe jako při pronikání klínu.

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Štípací sekera X-series™ (S) X11
Výška: 49,1 cm

Délka:

3,4 cm

Šířka:

19,6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,09 kg

Balení ks:

4

1015640

Staré obj. č. 122443

EAN

Štípací sekery X-series™

+!4;;?01"FFHHGM!

Štípací sekera X-series™ (M) X17
Výška: 65,2 cm

Délka:

3,8 cm

Šířka:

21 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,55 kg

Balení ks:

4

1015641

Staré obj. č. 122463

EAN

• Pro štípání malých polen do Ø 20 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou rychlost švihu
• Inovativní 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové registrace

+!4;;?01"FFHJGK!

Štípací sekera X-series™ (L) X21
Výška: 77,5 cm

Délka:

4,5 cm

Šířka:

24 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,59 kg

Balení ks:

2

1015642

Staré obj. č. 122473

EAN

• Pro štípání středně velkých polen o Ø 20 - 30 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou rychlost švihu
• Inovativní 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové registrace

+!4;;?01"FFHKGJ!

Štípací sekera X-series™ (XL) X25
Výška: 77,5 cm

Délka:

4,6 cm

Šířka:

23,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 2,43 kg

Balení ks:

2

1015643

Staré obj. č. 122483

EAN

• Pro štípání středně velkých polen o Ø 20 - 30 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou rychlost švihu
• Inovativní 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové registrace

+!4;;?01"FFHLGI!

Štípací sekera X-series™ (XXL) X27
Výška: 96 cm

Délka:

4,6 cm

Šířka:

23,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 2,56 kg

Balení ks:

2

1015644

Staré obj. č. 122503

EAN

• Pro štípání velkých polen o Ø přes 30 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou rychlost švihu
• Inovativní 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové registrace

+!4;;?01"FFIDGD!

• Pro štípání velkých polen o Ø přes 30 cm
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou rychlost švihu
• Inovativní 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové registrace
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Univerzální sekera X-series™ (XXS) X5
Výška: 26,2 cm

Délka:

3,4 cm

Šířka: 17,2 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,57 kg

Balení ks:

4

1015617

Staré obj. č. 121123

EAN

Univerzální sekery X-series™

+!4;;?01"FEEFGE!

Univerzální sekera X-series™ (XS) X7
Výška: 38,5 cm

Délka:

3,4 cm

Šířka: 17,2 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,64 kg

Balení ks:

4

1015618

Staré obj. č. 121423

EAN

• Pro přípravu třísek na podpal (vhodná pro malá polena
do Ø 10 cm)
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou rychlost švihu
• Inovativní 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové registrace

+!4;;?01"FEHFGF!

Univerzální sekera X-series™ (S) X10
Výška: 47,6 cm

Délka:

3,4 cm

Šířka: 19,6 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,00 kg

Balení ks:

4

1015619

Staré obj. č. 121443

EAN

• Pro přípravu dřeva na podpal (vhodná pro malá polena
do Ø 10 cm)
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou rychlost švihu
• Inovativní 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové registrace

+!4;;?01"FEHHGD!

Ostřič nožů a seker Xsharp™
Výška: 4 cm

Délka:

23,5 cm

Obj. č.

Šířka: 9 cm

Hmotnost: 0,09 kg

Balení ks:

4

1000601

Staré obj. č. 120740

EAN

• Pro menší práce se dřevem (vhodná pro malá polena do Ø
10 cm)
• Perfektní vyvážení čepele a topůrka pro vysokou rychlost švihu
• Inovativní 3D povrch topůrka pro bezpečnější držení
• Praktický kryt čepele pro snadné přenášení
• Prodloužená záruka na 25 let prostřednictvím webové registrace

+!4;;?01"FDKHDE!

• K pravidelné údržbě seker a nožů, dva ostřiče v jednom
• Keramické ostřicí kotoučky mají jasně viditelnou drážku pro
ostření nožů i seker
• Optimalizovaný brusný úhel pro nože i sekery
• Snadné používání
• Neklouzavý povrch
• Vhodný pro praváky i leváky

Obj. č.

1
Výška: 1

Délka:

Šířka:

2

1. ZKOUŠK A DÉLKY
Hmotnost:Uchopte sekeru
Balení ks:za topůrkoStaré
obj. č.
u čepele.
Otočte topůrko směrem k podpaží
a v případě, že konec topůrka dosáhne až do podpaží, je pro vás
sekera příliš dlouhá.

EAN

Vyberte si správnou velikost sekery
2. ZKOUŠK A HMOTNOSTI
Uchopte sekeru na konci topůrka
a držte sekeru čepelí směrem k zemi.
Zvedněte čepel sekery otočením
v zápěstí blízko k tělu (na konci pohybu je sekera v ruce vertikálně). Pokud
sekeru nemůžete zvednout tímto
způsobem, je pro vás příliš těžká.

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

WoodXpert

™

lopatky s obracákem

4

Lopatky s obracákem Fiskars WoodXpert ™ usnadňují
kácet stromy bezpečně a ergonomicky. Pomáhají také
při dělení kulatiny a její přepravě.

Vlastnosti
a výhody
1.

Robustní, kovaná, kalená
ocelová hlava

2.

Optimalizovaný hrot lopatky
bezpečně řídí strom při kácení

3.

Připojitelný / odnímatelný hák
WoodXpert™

4.

Protiskluzová ergonomická
rukojeť SoftGrip™

5.

Robustní a přitom lehká
trubková ocelová konstrukce

6.

Snadné a rychlé upevnění
háku či kleští k lopatce

5
6

1

3

2

FL2 + LH4

70
cm

M

velikost

FL3 + LH4

115

150cm

L

velikost

Pouze pro jednu osobu.
Nepoužívejte poškozený výrobek.
Maximální zatížení 150 kg (M) / 300 kg (L).

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Lopatka s obracákem WoodXpert™ (M)
Výška: 8,6 cm

Délka:

70 cm

Šířka: 23 cm

Hmotnost: 1,80 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1015438

Staré obj. č. 126051

EAN

WoodXpert™ lopatky s obracákem

+!4;;?01"FJDIEF!

Lopatka s obracákem, WoodXpert™ (L)
Výška: 8,6 cm

Délka:

115 cm

Šířka: 23 cm

Hmotnost: 2,70 kg

Obj. č.
Balení ks:

2

1015439

Staré obj. č. 126052

EAN

• Pro manipulaci při kácení kmenů střední velikosti
• Slouží jako podpora při řezání polen nebo jejich přenášení
• Pracovní část je výkovek z kalené oceli
• Lehká masivní násada je vyrobená ze speciální pevné oceli
• Objímka pro rychlé upevnění háku na klády nebo kleští pro další
manipulaci
• Hák na klády (1003624 | 126021) je součást balení, kleště
(1003625 | 126031) se objednávají zvlášť

+!4;;?01"FJDIFM!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro manipulaci při kácení velkých kmenů
• Slouží jako podpora při řezání polen nebo jejich přenášení
• Pracovní část je výkovek z kalené oceli
• Lehká masivní násada je vyrobená ze speciální pevné oceli
• Objímka pro rychlé upevnění háku na klády nebo kleští pro další
manipulaci
• Hák na klády 1003624 | 126021 je součást balení, kleště
1003625 | 126031 se objednávají zvlášť
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WoodXpert
mačety

™
2

Mačety Fiskars WoodXpert™ jsou skvělou volbou pro
odvětvování a čištění ploch od náletů dřevin. Díky precizně
vybroušeným ocelovým čepelím s antikorozním povlakem,
který snižuje tření, tyto mačety rychle a snadno přeseknou
dřevo i v hustém podrostu.

Vlastnosti
a výhody

1

1.

Hluboce zakřivené provedení čepele
je ideální pro řez v tahu a zvedání větví
ze země

2.

Ultralehká a pevná násada z FiberComp ™ minimalizuje únavu a je
prakticky nerozbitná

3.

Zahnutá rukojeť s povrchem SoftGrip™
neklouže a pohodlně se drží

4.

Vyrobeno ve Finsku

3

M, XA3

50
cm

M

velikost

L, XA23

95

cm
152

L

velikost
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Mačeta WoodXpert™ XA3
Výška: 55 cm

Délka:

2,7 cm

Šířka:

Obj. č.
14,5 cm

Hmotnost: 0,51 kg

Balení ks:

4

1003609

Staré obj. č. 126004

EAN

WoodXpert™ mačety

+!4;;?01"FJDDHL!

Mačeta WoodXpert™ XA23
Výška: 94,3 cm

Délka:

3,6 cm

Šířka:

Obj. č.
14,5 cm

Hmotnost: 1,00 kg

Balení ks:

2

1003621

Staré obj. č. 126005

EAN

• Pro odstranění menších větví, stromků a keřů
• Pro loupání kůry z kulatiny
• Povrch SoftGrip™ a zahnutý konec madla zabezpečuje komfortní a pevný úchop, bez rizika vyklouznutí mačety z ruky
• Ultra lehká a odolná rukojeť FiberComp™ minimalizuje opotřebení a činí mačetu téměř nezničitelnou

+!4;;?01"FJDDII!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro odstranění větších větví, stromků a keřů
• Pro loupání kůry z kulatiny
• Povrch SoftGrip™ a zahnutý konec madla zabezpečuje komfortní a pevný úchop, bez rizika vyklouznutí mačety z ruky
• Ultra lehká a odolná rukojeť FiberComp™ minimalizuje opotřebení a činí mačetu téměř nezničitelnou
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3
2

WoodXpert™
hák a kleště
na klády
Háky a kleště na kmeny Fiskars WoodXpert™ byly
navrženy s důrazem na pohodlí při používání a na
bezpečné, ergonomické a efektivní ovládání jednou
rukou při zvedání a otáčení dřev

Vlastnosti
a výhody
1.

Lehký a pevný hák
z bórové oceli s ozubenou vnitřní hranou
snadno uchopí kmeny

2.

Ergonomická rukojeť
se SoftGrip™ se pohodlně drží všemi prsty

154

LH4

3.

Spona Wiregate pro
bezpečné upevnění na
lopatce s obracákem
nebo na poutku opasku

4.

Dodává se s robustním
pouzdrem pro snadné
skladování či přenášení na pracovním
opasku

LT6

1

2

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Hák na klády WoodXpert™ LH4
Výška: 4 cm

Délka:

31 cm

Šířka:

21 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,41 kg

Balení ks:

4

1003624

Staré obj. č. 126021

EAN

WoodXpert™ nářadí pro práci v lese

+!4;;?01"FJDFEI!

Kleště na klády WoodXpert™ LT6
Výška: 4 cm

Délka:

38,3 cm

Šířka:

18 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,69 kg

Balení ks:

4

1003625

Staré obj. č. 126031

EAN

• Pro zvedání a přenášení polen
• Pro asistenci při kácení
• S plastovým pouzdrem pro snadné přenášení na pracovním
opasku
• S integrovanou karabinou

+!4;;?01"FJDGEH!

Víceúčelový pás WoodXpert™
Výška: 4,5 cm

Délka:

57 cm

Šířka:

Obj. č.
9 cm

Hmotnost: 0,24 kg

Balení ks:

4

1003626

Staré obj. č. 126009

EAN

• Pro zvedání a přenášení polen
• Pro asistenci při kácení
• S plastovým pouzdrem pro snadné přenášení na pracovním
opasku
• S integrovanou karabinou

+!4;;?01"FJDDMG!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Víceúčelový pracovní opasek na nářadí
• Ergonomicky tvarovaný na spodní část zad
• Komfortní nošení
• Pevné utažení se dvěma přezkami
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1

WoodXpert™
sapiny

2

Sapiny Fiskars WoodXpert™ jsou ideální pro ergonomickou
manipulaci s kulatinou snižující namáhání zad, jako je zvedání,
přeprava, polohování či otáčení kulatiny během přípravy
a zpracování dřeva. Tyto nástroje jsou
vyvinuté dle potřeb profesionálních
dřevorubců. Vyznačují se lehkostí při použití,
vynikajícím držením dřeva a tvarováním
čepele. Jsou ideální pro delší práci s těžšími
kulatinami.

Vlastnosti
a výhody
1.

Ocelová čepel se špičkou ve tvaru háku
a s ozubenou vnější hranou zajišťuje
pevné držení dřeva

2.

Ultralehká a pevná násada
z FiberComp™ minimalizuje únavu při
práci a je prakticky nerozbitná

3.

Zahnutá rukojeť s povrchem SoftGrip™
neklouže a pohodlně se drží

3

35
cm

78

cm
156

L

velikost

L, XA22

M

velikost

M, XA2
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Sapina WoodXpert™ XA2
Výška: 36,7 cm

Délka:

3,2 cm

Šířka:

Obj. č.
17,4 cm

Hmotnost: 0,24 kg

Balení ks:

4

1003622

Staré obj. č. 126006

EAN

WoodXpert™ sapiny

+!4;;?01"FJDDJF!

Sapina WoodXpert™ XA22
Výška: 77,5 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka:

Obj. č.
23 cm

Hmotnost: 0,80 kg

Balení ks:

2

1003623

Staré obj. č. 126007

EAN

• Pro zvedání a přenášení menší kulatiny
• Pro manipulaci s menší kulatinou a k jejímu otáčení
• Povrch SoftGrip™ a zahnutý konec rukojeti zabezpečuje komfortní a pevný úchop, bez rizika vyklouznutí sapiny z ruky
• Ultra lehká a odolná rukojeť FiberComp™ minimalizuje opotřebení a činí sapinu téměř nezničitelnou
• Hákovitá ocelová čepel s ozubeným ostřím zajišťuje pevné
zachycení dřeva

+!4;;?01"FJDDKM!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Pro zvedání a přenášení delší kulatiny
• Povrch SoftGrip™ a zahnutý konec rukojeti zabezpečuje komfortní a pevný úchop, bez rizika vyklouznutí sapiny z ruky
• Ultra lehká a odolná rukojeť FiberComp™ minimalizuje opotřebení a činí sapinu téměř nezničitelnou
• Hákovitá ocelová čepel s ozubeným ostřím zajišťuje pevné
zachycení dřeva
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Pily
Aby řezání bylo co nejsnadnější, musíte si vybrat spolehlivou pilu vhodnou pro
konkrétní úkol. Proto pro vás máme pestrou nabídku pil a pilek. Máme pily
k řezání kmenů a tlustších větví i pily se zahnutou čepelí umožňující dosažení
obtížně přístupných míst, pily se zasouvací čepelí i s jejím fixním uchycením.

Pilky Xtract™
Řada Fiskars Xtract™ má unikátní vysouvací mechanismus s integrovanou
karabinou na opasek. Díky tomu se pilky
bezpečně přenáší a snadno skladují.
Pilové listy jsou vyrobeny z kalené oceli
a zaručují dlouhodobou životnost a ostrost pily. Rukojeť SoftGrip™ s chráničem
prstů zaručuje bezpečný úchop. Pilky
jsou navrženy pro řez v tahu k sobě.

Pily s pevným listem
Pily Fiskars s pevným listem se vyznačují efektivním profilem zubů umožňujícím rychlé a přesné řezání. Impulzně
kalené listy zůstanou dlouho ostré.
Ergonomická zahnutá rukojeť SoftGrip™
s chráničem prstů zajišťuje bezpečný
a pohodlný úchop. Pilky jsou navrženy
pro řez v tahu k sobě.

Rámové pily
Rámové pily Fiskars jsou vynikající
k řezání kmenů a tlustších větví. Zahnutý
konec umožňuje dosažení těžko přístupných míst. Tyto pily řežou při tlaku v obou
směrech.
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Pily

Viz pily s vysokým dosahem
na straně 76 (Péče o rostliny)
a straně 131 a 135 (QuikFit™)
Výška:

Délka:

Šířka:

Obj. č.
Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

EAN

Pily Fiskars mají zuby určené speciálně pro dřevo. Umožňují
snadno a bezpečně
Obj. č.
™
řezat
prosvětlovat
Fiskars
Xtract
Výška: větve aDélka:
Šířka:koruny stromů.
Hmotnost: Řada
Balení
ks:
Staré obj. je
č. vybavena
unikátním vysouvacím mechanismem s integrovanou karabinou na opasek.

Pilka zahradní Xtract™ (L) SW75
Výška: 4 cm

Délka:

39 cm

Šířka: 9 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,23 kg

Balení ks:

4

1000614

Staré obj. č. 123880

EAN

Xtract™ pily

+!4;;?01"FGLLDE!

Pilka zahradní Xtract™ (S) SW73
Výška: 3,5 cm

Délka:

27,5 cm

Šířka: 9 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,12 kg

Balení ks:

4

1000613

Staré obj. č. 123870

EAN

• K účinnému řezání čerstvých větví
• Délka čepele 255 mm
• Řeže větve až do Ø 220 mm
• S integrovanou karabinkou pro snadné přenášení
• Čepel zatažitelná do rukojeti
• Navržená pro řez v tahu k sobě

+!4;;?01"FGLKDF!

Pilka stavební Xtract™ SW72
Výška: 3,5 cm

Délka:

27,5 cm

Šířka: 9 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,12 kg

Balení ks:

4

1000612

Staré obj. č. 123860

EAN

• K účinnému řezání čerstvých větví
• Délka čepele 160 mm
• Řeže větve až do Ø 120 mm
• S integrovanou karabinkou pro snadné přenášení
• Čepel zatažitelná do rukojeti
• Navržená pro řez v tahu k sobě

+!4;;?01"FGLJDG!

• Menší zuby optimalizované pro řezání suchého dřeva a prken
• Délka čepele 160 mm
• Není vhodná pro řez dřevin na zahradě
• S integrovanou karabinkou pro snadné přenášení
• Čepel zatažitelná do rukojeti
• Navržená pro řez v tahu k sobě
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Profesionální prořezávací pila, SW330
Výška: 4,9 cm

Délka:

59 cm

Šířka:

16,4 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,23 kg

Balení ks:

4

1020199

Staré obj. č. 123330

EAN

Pily s pevným listem

+!4;;?01"FGGGDE!

Profesionální prořezávací pila, SW240
Výška: 4,9 cm

Délka:

59 cm

Šířka:

16,4 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,20 kg

Balení ks:

4

1020200

Staré obj. č. 123240

EAN

• Čepel délky 330 mm s vnitřním broušením
• Čepele z uhlíkové oceli profesionální kvality, SK5
• Vyvážené rozložení hmotnosti
• Integrované zuby na odvádění pilin
• Robustní rukojeť s komfortním povrchem Softgrip™
• Snadný servis - všechny součásti jsou vyměnitelné
• Nabízí čepele pro každý úkol
• Nízká hmotnost - 230 g
• Navržená pro řez v tahu k sobě

+!4;;?01"FGFHDG!

Pilka zahradní s pevnou čepelí SW84
Výška: 2,5 cm

Délka:

50 cm

Šířka:

9,5 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,34 kg

Balení ks:

4

1001620

Staré obj. č. 123840

EAN

• Čepel délky 240 mm s vnitřním broušením
• Integrované zuby na odvádění pilin
• Čepele z uhlíkové oceli profesionální kvality, SK5
• Vyvážené rozložení hmotnosti
• Robustní rukojeť s komfortním povrchem Softgrip™
• Snadný servis - všechny součásti jsou vyměnitelné
• Nabízí čepele pro každý úkol
• Nízká hmotnost - 200 g
• Navržená pro řez v tahu k sobě

+!4;;?01"FGLHDI!

Výška:

Náhradní díly k dispozici pro
profesionální
pily a rámové
pily.
Délka: prořezávací
Šířka:
Hmotnost:
Viz strany 186 – 188

Obj. č.
Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Ideální pro řez čerstvého dřeva do Ø 150 mm
• Vysoká účinnost a přesnost při řezání
• Délka čepele 320 mm
• Navržená pro řez v tahu k sobě

Pila rámová 21” SW30
Výška: 1,9 cm

Délka:

62,5 cm

Obj. č.
Šířka:

21,5 cm

Hmotnost: 0,47 kg

Balení ks:

4

1001621

Staré obj. č. 124800

EAN

Rámové pily

*!7:<26>"EHEDDH!

• Výborná k řezání větví a prken o šířce 100 - 200 mm
• Díky unikátnímu výbrusu zubů řeže oběma směry
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Pila rámová 24” SW31
Výška: 1,9 cm

Délka:

70 cm

Obj. č.
Šířka: 21,5 cm

Hmotnost: 0,60 kg

Balení ks:

4

1000615

Staré obj. č. 124810

EAN

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
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Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Výborná k řezání větví a prken o šířce více než 200 mm
• Díky unikátnímu výbrusu zubů řeže oběma směry

Štípač špalků
Výška: 7 cm

Délka:

Obj. č.
9,4 cm

Šířka: 7 cm

Hmotnost: 4,87 kg

Balení ks:

2

1001617

Staré obj. č. 121100

EAN

Štípací nástroje, palice, klíny a kalače

+!4;;?01"FEEDDF!

Palice L
Výška: 5,6 cm

Obj. č.
Délka:

75 cm

Šířka: 14 cm

Hmotnost: 3,90 kg

Balení ks:

2

1001619

Staré obj. č. 120040

EAN

• Pro účinné a bezpečné štípání špalků s malou námahou
• Proměnná hmotnost - odnímatelné 1 kg protizávaží
• Při práci zůstávají rovná záda, která se tak méně namáhají
a snižuje se únava
• Přesný nástroj, který vylučuje promáchnutí způsobené minutím
špalku čepelí
• Masivní, odolná ocelová tyč s kaleným klínem

+!4;;?01"FDDHDF!

Palice XL
Výška: 6 cm

Obj. č.
Délka:

90 cm

Šířka: 15 cm

Hmotnost: 4,44 kg

Balení ks:

2

1001431

Staré obj. č. 120030

EAN

• Zaoblené hrany pracovní plochy brání vzniku otřepů a snižují
nebezpečí odlétnutí špony
• Gumový chránič tlumí vibrace při chybném úderu
• Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny Fiberglass s neklouzavým měkkým povrchem tlumícím nárazy

+!4;;?01"FDDGDG!

• Zaoblené hrany pracovní plochy brání vzniku otřepů a snižují
nebezpečí odlétnutí špony
• Gumový chránič tlumí vibrace při chybném úderu
• Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny Fiberglass s neklouzavým měkkým povrchem tlumícím nárazy
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Palice XXL
Výška: 7 cm

Obj. č.
Délka:

90 cm

Šířka:

16,5 cm

Hmotnost: 5,46 kg

Balení ks:

2

1001618

Staré obj. č. 120028

EAN

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
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Klín štípací spirálový SAFE-T
Výška: 6,5 cm

Délka:

26 cm

Šířka:

Obj. č.
6,5 cm

Hmotnost: 2,15 kg

Balení ks:

4

1001615

Staré obj. č. 120021

EAN

• Zaoblené hrany pracovní plochy brání vzniku otřepů a snižují
nebezpečí odlétnutí špony
• Gumový chránič tlumí vibrace při chybném úderu
• Topůrko s jádrem vyztuženým skelnými vlákny Fiberglass s neklouzavým měkkým povrchem tlumícím nárazy

+!4;;?01"FDDFEE!

Výměnná hlava
Výška: 4,5 cm

Délka:

Obj. č.
6,5 cm

Šířka:

6,5 cm

Hmotnost: 0,30 kg

Balení ks:

1

1001616

Staré obj. č. 122151

EAN

• Spirálovitě stočený; dřevo snadněji praskne, aniž by se použilo
víc klínů
• Vysoce odolný polyamidový nástavec a kovový prstenec
• Snížené riziko odlétávání špon, takže není potřeba odstraňovat
otřepy z dopadové plochy hlavy
• Drážky zabraňují vysouvání ze špalku
• Pro prodloužení životnosti doporučujeme vlhčit polyamidový
nástavec, zj. při náročné činnosti
• Náhradní výměnná hlava (1001616 / 122151)

(!15A==1"FFEIEJ!

Klín štípací, kovaný
Výška: 5,2 cm

Délka:

20,5 cm

Obj. č.
Šířka:

8 cm

Hmotnost: 0,71 kg

Balení ks:

4

1001614

Staré obj. č. 120010

EAN

• Výměnná hlava ke spirálovému štípacímu klínu SAFE-T (č.
1001615 / 120021)
• Pro prodloužení životnosti doporučujeme vlhčit polyamidový
nástavec
• Při náročné práci doporučujeme umístit polyamidový nástavec
každých 10 minut do vody, aby se ochladil a obnovila se jeho
pružnost

+!4;;?03"EJHJDG!

Štípací klín, spirálový
Výška: 6 cm

Délka:

21 cm

Obj. č.
Šířka:

4,5 cm

Hmotnost: 2,20 kg Balení ks:

4

1000600

Staré obj. č. 120020

EAN

• Pro štípání obtížných, sukovitých špalků
• Kvalitní kovaná ocel
• Nízká hmotnost

+!4;;?01"FDDFDH!

• Spirálovitý tvar klínu usnadní rozštípnutí dřeva - není potřeba
používat více klínů, protože šroubovitý tvar klínu usnadní
rozštípnutí dřeva
• Zaoblená hlavice zabraňuje odletování materiálu
• Drážky proti vysouvání ze špalku
• Kvalitní kovaná ocel
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Kalač X39 Safe-T
Výška: 50 mm

Délka:

Obj. č.
890 mm

Šířka:

200 mm

Hmotnost: 4150 g

Balení ks:

2

1001703

Staré obj. č. -

EAN

Kalače

3157331221509

Kalač X37
Výška: 70 mm

Obj. č.
Délka:

910 mm

Šířka:

210 mm

Hmotnost: 3680 g

Balení ks:

2

1001704

Staré obj. č. -

EAN

• Široká čepel pro sekání špalků nebo odstraňování větví od
kmene
• Stabilní úderná plocha kalače z polymeru s kovovým prstencem
snižuje vibrace z nárazu a eliminuje riziko odštípnutí materiálu
• Odolné a lehké topůrko vyrobené z materiálu Fiberglass
• Speciálně navržené topůrko pohlcuje vibrace a zabraňuje
vyklouznutí
• Váha hlavy: 3 kg

6411501221605

Kalač X46
Výška: 900 mm

Obj. č.
Délka:

910 mm

Šířka:

230 mm

Hmotnost: 4800 g

Balení ks:

2

1001705

Staré obj. č. -

EAN

• Široká čepel pro sekání špalků nebo odstraňování větví od
kmene
• Zaoblená úderná plocha kalače eliminuje riziko odštípnutí
materiálu
• Odolné a lehké topůrko vyrobené z materiálu Fiberglass
• Speciálně navržené topůrko pohlcuje vibrace a zabraňuje
vyklouznutí
• Váha hlavy: 2,5 kg

6411501221612

Nůž na minerální vlnu K20
Výška:

Délka:

Šířka:

Obj. č.
Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

1001626

EAN

• Široká čepel pro sekání špalků nebo odstraňování větví od
kmene
• Zaoblená úderná hlava kalače eliminuje riziko odštípnutí
materiálu
• Odolné a lehké topůrko vyrobené z materiálu Fiberglass
• Speciálně navržené topůrko pohlcuje vibrace a zabraňuje
vyklouznutí
• Váha hlavy: 3,7 kg

+!4;;?02"LKMDFK!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Na řezání minerální vlny
• Ergonomické držadlo s chráničem prstů
• Čepel z nerezové oceli
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Nůž univerzální K40
Výška: 22,2 cm

Délka:

3,3 cm

Obj. č.
Šířka:

9 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

4

1001622

Staré obj. č. 125860

EAN

Fiskars navrhuje nože pro různé drobné práce na zahradě.Obj.Jejich
č.
odolné
čepele
z nerezové
Výška:
Délka:jsou vyrobeny
Šířka:
Hmotnost: a uhlíkové
Balení ks: oceli, které
Staré obj. budete
č.
bezproblémově používat po mnoho let.

EAN

Nože

+!4;;?02"LKDJFL!

Žabka zahradnická K62
Výška: 1,2 cm

Délka:

17 cm

Obj. č.
Šířka:

2,3 cm

Hmotnost: 0,05 kg Balení ks:

4

1001623

Staré obj. č. 125880

EAN

• Nůž pro všestranné použití s plastovým pouzdrem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť s ochranou proti sklouznutí ruky
• Čepel délky 100 mm z kvalitní nerezavějící oceli

-!0:8<<0"DFDHKG!

Nůž očkovací K60
Výška: 1,2 cm

Délka:

Obj. č.
16,8 cm

Šířka:

2,3 cm

Hmotnost: 0,05 kg Balení ks:

4

1001625

Staré obj. č. 125900

EAN

• K odebírání štěpů, řezání květin a zeleniny a odstraňování
postranních výhonů
• Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem
• Čepel z nerezové oceli

-!0:8<<0"DFDHMK!

Nůž na minerální vlnu K20
Výška: 1,8 cm

Délka:

42 cm

Šířka:

Obj. č.
3,8 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Balení ks:

4

1001626

Staré obj. č. 125870

EAN

• K očkování, řezání a úpravě dřevin a dalších rostlin
• Držadlo z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem
• Čepel z nerezové oceli

+!4;;?02"LKMDFK!

• Na řezání minerální vlny
• Ergonomické držadlo s chráničem prstů
• Čepel z nerezové oceli
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100 %
Radosti
165

Nástroje
na čištění
zahrady

Zahradní
košťata
Fiskars nabízí řadu košťat, která usnadňují
uklízení dvora, terasy i zahrady. Košťata Fiskars
jsou velmi vhodná například pro zametání
příjezdové cesty, schodiště, ale i dřevěné podlahy
na terase.
Důmyslně navržené hlavice košťat kombinují
atraktivní design s funkčností a dlouhou
životností.

Vlastnosti a výhody
Snadné skladování
Funkční násada s okem pro zavěšení
nabízí řešení pro pohodlný úchop i snadné
skladování.
Odolné materiály a konstrukce
Dokonalý výběr odolných materiálů
odolávajících povětrnostním vlivům
a vhodných pro venkovní použití.
Efektivní a snadné použití
Optimální kombinace štětin pro účinné
zametání různých povrchů. Lehká
hliníková násada zajišťuje, aby zametání
nebylo únavné a nezpůsobovalo bolesti
zad.
Moderní funkční design
Speciálně navržené hlavice košťat
dosáhnou i do těch nejužších míst.
Tato košťata se vyznačují
elegantním designem,
takže budou ozdobou
u každých vchodových
dveří.
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Lehké koště na terasy, bílé
Výška: 12,5 cm

Délka:

162 cm

Šířka:

Obj. č.
43,5 cm

Hmotnost: 0,63 kg

Balení ks:

4

1025927

Staré obj. č. -

EAN

White lehké koště

+!4;;?01"GEDGMF!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Koště určené k zametání hladkých ploch, jako jsou verandy,
palubkové podlahy, balkóny a terasy
• Čistě zamete listí a jiný zahradní odpad
• Hlava koštěte ve tvaru oblouku usnadňuje shromažďování
nečistot
• Rukojeť s potahem SoftGrip™ pro pohodlný a pevný úchop
• Nízká hmotnost, moderní funkční design

Solid™ univerzální koště M
Výška: 10 cm

Délka:

169 cm

Šířka:

Obj. č.
38 cm

Hmotnost: 0,63 kg

Balení ks:

4

1025921

Staré obj. č. -

EAN

Solid™ univerzální košťata

+!4;;?01"GEDGKL!

Solid™ univerzální koště L
Výška: 12,5 cm

Délka:

172 cm

Šířka:

Obj. č.
48 cm

Hmotnost: 0,87 kg

Balení ks:

2

1025926

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální venkovní koště k zametání chodníků, teras a dvorů
• Čistě zamete listí a jiný zahradní odpad
• Hlava koštěte ve tvaru oblouku usnadňuje shromažďování
nečistot
• Využívá technologii Fiskars PowerClean™, kombinující měkké
a tvrdé štětiny za účelem maximální efektivnosti zametání
• Nízká hmotnost, moderní funkční design

+!4;;?01"GEDGLI!

Hlavice k univerzálnímu koštěti Solid™ M
Výška: 20 cm

Délka:

37,5 cm

Šířka:

10,5 cm

Hmotnost: 0,39 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1025930

Staré obj. č. -

EAN

• Univerzální venkovní koště vhodné k zametání větších ploch,
jako jsou příjezdové cesty, dvory a garáže
• Čistě zamete listí a jiný zahradní odpad
• Využívá technologii Fiskars PowerClean™, kombinující měkké
a tvrdé štětiny za účelem maximální efektivnosti zametání
• Nízká hmotnost, moderní funkční design

+!4;;?01"GEDHFF!

• Univerzální venkovní koště k zametání chodníků, teras a dvorů
• Čistě zamete listí a jiný zahradní odpad
• Hlava koštěte ve tvaru oblouku usnadňuje shromažďování
nečistot
• Využívá technologii Fiskars PowerClean™, kombinující měkké
a tvrdé štětiny za účelem maximální efektivnosti zametání
• Moderní funkční design
• Vhodná k použití s násadou Solid™ (1014913), náhradní díl pro
univerzální koště Solid™ M (1025921)
169

Hlavice k univerzálnímu koštěti Solid™ L
Výška: 20 cm

Délka:

47 cm

Šířka:

10,5 cm

Hmotnost: 0,57 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1025931

Staré obj. č. -

EAN

NÁSTROJE NA ČIŠTĚNÍ

+!4;;?01"GEDHGM!

Násada Solid™
Výška: 3 cm

Délka:

Obj. č.
157,5 cm

Šířka:

2,8 cm

Hmotnost: 0,31 kg

Balení ks:

10

1014913

Staré obj. č. 135001

EAN

• Univerzální venkovní koště k zametání chodníků, teras a dvorů
• Vhodná k zametání větších ploch, jako jsou příjezdové cesty,
dvory a garáže
• Čistě zamete listí i jiný zahradní odpad
• Využívá technologii Fiskars PowerClean™, kombinující měkké
a tvrdé štětiny za účelem maximální efektivnosti zametání
• Moderní funkční design
• Vhodná k použití s násadou Solid™ (1014913), náhradní díl pro
univerzální koště Solid™ L (1025926)

+!4;;?01"GIDDEI!

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

170

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Výška:

EAN

Obj. č.

EAN

• Lehká a odolná hliníková konstrukce
• Kompatibilní s čepelemi hrábí Solid™ (č. položky 1014914,
1014915 a 1014917)
• Náhradní díl pro hrábě Solid™ (č. položky 1003465, 1003464
a 1003466)

171

Nářadí do auta

172
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NÁŘADÍ DO AUTA

Lopatka do auta SnowXpert™
Výška: 10,5 cm

Délka:

63 cm

Šířka:

Obj. č.
22 cm

Hmotnost: 0,52 kg

Balení ks:

6

1019347

Staré obj. č. 143072

EAN

Nářadí do auta

+!4;;?01"HGDKFH!

Škrabka na led se smetáčkem do auta SnowXpert™
Výška: 9,2 cm

Délka:

67 cm

Šířka:

9,5 cm

Hmotnost: 0,22 kg

Balení ks:

Obj. č.
6

1019352

Staré obj. č. 143062

EAN

• Hrana z nerezové oceli pro větší odolnost
• Odolná kompozitní konstrukce
• Nízká hmotnost a příhodná velikost

+!4;;?01"HGDJFI!

Rýč skládací
Výška: 6,5 cm

Délka:

Obj. č.
24,5 cm

Šířka:

16,5 cm

Hmotnost: 1,04 kg

Balení ks:

4

1000621

Staré obj. č. 131320

EAN

• Smetáček s 2 řadami elastických vláken, která nezpůsobují
poškrábání
• Škrabka má dvojitou čepel
• Smetáček lze oddělit od škrabky pro snadnější uložení ve
vozidle
• Díky dlouhé násadě zajišťuje snadný dosah i na vyšší auta

+!4;;?03"FKIDEM!

Lehká lopata do auta
Výška: 12 cm

Délka:

71 cm

Obj. č.
Šířka:

25 cm

Hmotnost: 0,63 kg

Balení ks:

3

1000740

Staré obj. č. 141020

EAN

• Skládací rýč, který lze použít jako rýč nebo motyku a je praktický pro kempink, sport apod
• Šité pouzdro z plachtoviny pro bezpečné skladování a ochranu
• Odolný rýč vyrobený z kalené bórové oceli, tvrzeného hliníku
a plastu
• Délka rozloženého rýče je 590 mm

,!3;7A9>"GEDDDH!

Bezpečnostní lopatka na kempování a do auta
Výška: 13 cm

Délka:

70 cm

Šířka:

20,4 cm

Hmotnost: 0,48 kg

Obj. č.
Balení ks:

6

1001574

Staré obj. č. 131520

EAN

• Hliníková násada s ergonomickým plastovým potahem
• Ergonomické držadlo
• Tvrzená hliníková čepel

+!4;;?03"FKDDDK!

• Lehká lopatka pro kempování a na zahradu
• Plave na vodě
• Plastová (PP) rukojeť odolává nízkým teplotám
• Trvanlivá hliníková čepel zajišťuje vysokou tuhost a pevnost
v tahu
• Šestiúhelníková násada pro lepší úchop

174

Rýč do auta Solid™
Výška:

10,5 cm

Délka:

80 cm

Obj. č.
Šířka:

18,2 cm

Hmotnost: 1,40 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1014809
131417

EAN

NÁŘADÍ DO AUTA

+!4;;?01"GEHEKL!

Lopatka do auta Solid™
Výška:

10,5 cm

Délka:

63 cm

Obj. č.
Šířka:

22 cm

Hmotnost: 0,50 kg Balení ks:

6

1019353

Staré obj. č. 143073

EAN

• Malý víceúčelový rýč použitelný ve všech ročních obdobích
• Špičatá naostřená čepel
• Snadné skladování a přenášení

+!4;;?01"HGDKGE!

Škrabka na led Solid™
Výška:

5,8 cm

Délka:

21,5 cm

Obj. č.
Šířka:

9,5 cm

Hmotnost: 0,07 kg Balení ks:

8

1019354

Staré obj. č. 143063

EAN

• Funkční nástroj pro odstraňování sněhu z okolí vozidla
• Díky kompaktním rozměrům je vhodná pro každé auto
• Odolné provedení

+!4;;?01"HGDJGF!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Funkční nástroj pro odstraňování námrazy ze skel vozidla
• Robustní a odolné provedení
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Nářadí pro
odklízení
sněhu

NÁŘADÍ NA ÚKLID SNĚHU

X-Series™

4

Nářadí na úklid sněhu
s teleskopickou
a zahnutou násadou

6

Vlastnosti
a výhody
2

Odolnost
1.

Zesílená hrana čepele vydrží 3x déle
a snadno proniká do zhutnělého sněhu

2.

Odolné materiály s dlouhou životností, které odolávají teplotám až do -30° C,
vyrobeno ve Finsku.

3

Malá hmotnost
3.

Lehké násady z hliníku a čepele
z polymeru

Snadné použití
4.

Nastavitelná délka násady snižuje namáhání zad

5.

Pokročilý nový design čepele vyrobený
z materiálu s nízkým třením na povrchu,
které zlepšuje sklouzávání sněhu

6.

6.

Texturovaný neklouzavý povrch držadel,
který izoluje proti chladu a pohodlně se
drží

1

Zesílená
čepel

Nové

Jádro z nerezové oceli

AŽ

Velká držadla vhodná pro zimní rukavice.
Udržují zápěstí v pohodlné poloze

ODOLNĚJŠÍ

5

178

NÁŘADÍ NA ÚKLID SNĚHU

Hrablo na sníh X-series™, zahnuté
Šířka:

53.2 cm

Hmotnost: 1.565 kg Balení ks:

vé
No

3

Jádro z nerezové oceli

ODOLNĚJŠÍ

Lopata na sníh do auta X-series™, teleskopická
Délka:

79.5 cm

Šířka:

29 cm

Obj. č.

Hmotnost: 1.135 kg Balení ks:

vé
No

4

Jádro z nerezové oceli

ODOLNĚJŠÍ

Lopata na sníh X-series™, teleskopická
Délka:

120 cm

Šířka:

36.2 cm

vé
No

3

Jádro z nerezové oceli

ODOLNĚJŠÍ

Hrablo na sníh X-series™, teleskopické

vé
No

Délka:

143.4 cm Šířka:

53.2 cm

Hmotnost: 1.79 kg

Zesílená
čepel

Jádro z nerezové oceli

AŽ

ODOLNĚJŠÍ

1057188

Staré obj. č. -

Obj. č.
Balení ks:

+!4;;?01"HEDGJL!

+!4;;?01"HEDGKI!

• Ideální pro úklid sněhu z malých ploch jako je dvorek nebo okolí
vozidla
• Hluboká lopatka pro snadné odhazování sněhu
• Zesílená hrana čepele vydrží 3x déle oproti běžnému nářadí
• Nastavitelná teleskopická násada v rozmezí 120 - 139 cm
• Lehká lopata s násadou vyrobenou z tvrzeného hliníku
• Velká rukojeť ve tvaru D je dimenzovaná pro práci v zimních
rukavicích, izoluje proti chladu a textura na povrchu umožňuje
lepší držení a ovládání lopaty
• Vydrží až -30° C

Zesílená
čepel

AŽ

Výška: 9 cm

Staré obj. č. -

Obj. č.

Hmotnost: 1.585 kg Balení ks:

1057187

• Pro efektivní odklízení sněhu kolem vozu
• Hluboká čepel z vyztuženého polypropylenu rychle a efektivně
přemístí velké množství sněhu
• Zesílená hrana čepele vydrží 3x déle oproti běžnému nářadí
• Teleskopická násada je nastavitelná v rozmezí 78,5 – 98,7 cm
pootočením oranžového zámku
• Lehká lopata s násadou vyrobenou z tvrzeného hliníku
• Velké držadlo ve tvaru D je vhodné pro práci v zimních rukavicích
• Vydrží až -30° C

Zesílená
čepel

AŽ

Výška: 19.4 cm

+!4;;?01"HEDGIE!

• Ideální pro odklízení sněhu z chodníků a kolem domovních dveří
• Široká čepel z vyztuženého polypropylenu
• Zesílená hrana čepele vydrží 3x déle oproti běžnému nářadí
• Zakřivená násada pomáhá uživateli stát při práci rovně bez
ohýbání zad
• Lehké hrablo s násadou vyrobenou z tvrzeného hliníku
• Velká rukojeť ve tvaru D s protiskluzovým povrchem SoftGrip™ je
dimenzovaná pro práci v zimních rukavicích, izoluje proti chladu
a textura na povrchu umožňuje lepší držení a ovládání hrabla
• Vydrží až -30° C

Zesílená
čepel

AŽ

Výška: 15.4 cm

Staré obj. č. -

EAN

153 cm

EAN

Délka:

1057186

3

1057189

Staré obj. č. -

EAN

Výška: 11.5 cm

Obj. č.

EAN

Výjimečný výkon.
Obj. č.
Naše
sněhu kombinuje
to nejlepší
Výška: špičková
Délka:řada nářadí
Šířka: na úklidHmotnost:
Balení ks:
Staré obj. č.z našich
technologií a ergonomie s maximální trvanlivostí. Nářadí nabízí nejlepší
volbu ve své třídě, snižuje námahu při práci a zlepšuje pocit ze samotné
činnosti.

EAN

NOVÉ! Nářadí na úklid sněhu X-Series™

+!4;;?01"HEDGLF!

• Ideální pro odklízení sněhu z chodníků a kolem domovních dveří
• Široká čepel z vyztuženého polypropylenu
• Zesílená hrana čepele vydrží 3x déle oproti běžnému nářadí
• Nastavitelná teleskopická násada v rozmezí 143 - 163 cm
• Lehké hrablo s násadou vyrobenou z tvrzeného hliníku
• Velká rukojeť ve tvaru D je dimenzovaná pro práci v zimních
rukavicích, izoluje proti chladu a textura na povrchu umožňuje
lepší držení a ovládání hrabla
• Vydrží až -30° C
179

NÁŘADÍ NA ÚKLID SNĚHU

Shrnovač na sníh SnowXpert™
Výška:

27,5 cm

Délka:

149 cm

Šířka:

75 cm

Obj. č.
Hmotnost: 4,30 kg Balení ks:

6

1003470

Staré obj. č. 143021

EAN

Další nářadí na úklid sněhu

+!4;;?01"HGDFEF!

Shrnovač na sníh, profesionální
Výška:

33 cm

Délka:

149 cm

Šířka:

83 cm

Obj. č.
Hmotnost: 7,20 kg

Balení ks:

6

1001631

Staré obj. č. 143040

EAN

• Shrnovač na úklid sněhu z větších ploch, např. ze dvora nebo
parkoviště
• Dlouhé držadlo z ocelové trubky umožňuje snadné použití
• Čepel vyrobená injekčním vstřikováním pro zajištění vysoké
stability a lehkosti
• Reflexní potisk ve tvaru vloček pro zajištění lepší viditelnost ve
tmě

+!4;;?03"FGKMIJ!

Shrnovač na sníh, hliníkový
Výška:

12,5 cm

Délka:

162,2 cm Šířka:

Obj. č.
53,2 cm

Hmotnost: 1,60 kg

Balení ks:

4

1001636

Staré obj. č. 143060

EAN

• Držadlo z ocelové trubky
• Tuhá pozinkovaná ocelová lišta
• Bezpečnostní reflexní potisk na držadle pro lepší viditelnost ve
tmě

*!9:?56B“LDDHGI!

Snow and Grain Shovel
Výška:

20 cm

Délka:

127 cm

Obj. č.
Šířka:

31 cm

Hmotnost: 1,40 kg

Balení ks:

4

1001637

Staré obj. č. 142000

EAN

• Lehká hliníková násada s plastovým potahem pro ochranu
rukou před chladem
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť
• Čepel z tvrzeného hliníku

+!4;;?03"FGIFLD!

Snow Light Snow Pusher - Aluminium
Výška:

12,5 cm

Délka:

162,2 cm Šířka:

53,2 cm

Obj. č.
Hmotnost: 1,60 kg

Balení ks:

4

1001636

Staré obj. č. 143060

EAN

• Birchwood shaft
• Polypropylene grip
• High-quality aluminium blade

*!9:?56B"LDDHGI!

• Aluminium shaft with plastic coating
• Ergonomically designed handle
• Hardened aluminium blade

180

100 %
Radosti
181

Dětské nářadí

182

DĚTSKÉ NÁŘADÍ

Lopatka My First Fiskars
Výška: 10,7 cm

Délka:

88,1 cm

Obj. č.
Šířka:

19 cm

Hmotnost: 0,28 kg

Balení ks:

5

1001421

Staré obj. č. 138180

EAN

Dětské nářadí My First Fiskars

+!4;;?01"GLELDH!

Rýč My First Fiskars
Výška: 4,5 cm

Délka:

91 cm

Obj. č.
Šířka:

16,8 cm

Hmotnost: 0,23 kg

Balení ks:

5

1001420

Staré obj. č. 138170

EAN

• Vlákny vyztužená plastová čepel k zajištění maximální funkčnosti a dlouhodobé životnosti
• Lehká hliníková násada

+!4;;?01"GLEKDI!

Hrábě My First Fiskars
Výška: 3,9 cm

Délka:

86,8 cm

Obj. č.
Šířka:

19 cm

Hmotnost: 0,17 kg

Balení ks:

5

1001419

Staré obj. č. 138160

EAN

• Vlákny vyztužená plastová čepel k zajištění maximální funkčnosti a dlouhodobé životnosti
• Lehká hliníková násada

+!4;;?01"GLEJDJ!

Koště My First Fiskars
Výška: 6,8 cm

Délka:

80,3 cm

Obj. č.
Šířka:

19,8 cm

Hmotnost: 0,32 kg

Balení ks:

5

1001418

Staré obj. č. 138150

EAN

• Pružné plastové prsty k zajištění maximální funkčnosti a dlouhodobé životnosti
• Lehká hliníková násada

+!4;;?01"GLEIDK!

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

• Tlusté ale měkké plastové štětiny k zajištění maximálního
pohodlí, funkčnosti a dlouhodobé životnosti
• Lehká hliníková násada

183

Příslušenství,
údržba a náhradní
díly

Příslušenství str. 185
Údržba a náhradní díly str. 186

184

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rukavice pracovní - vel. 10
Výška:

1,5 cm

Délka:

32,5 cm

Šířka:

Obj. č.
12 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Balení ks:

10

1003477

Staré obj. č. 160004

EAN

Příslušenství

+!4;;?01"JDDDHF!

Rukavice pracovní - vel. 8
Výška:

1,5 cm

Délka:

24 cm

Obj. č.
Šířka:

11,5 cm

Hmotnost: 0,06 kg

Balení ks:

10

1003478

Staré obj. č. 160005

EAN

• Prodyšné komfortní rukavice pro náročnou práci se zahradním
nářadím
• Ideální pro ochranu ruky i při dlouhodobé práci
• Protiskluzové a ergonomické tvarování zajišťuje dobrý úchop
nástrojů
• Zesílené v místě zvýšeného manuálního namáhání
• Pro větší velikost ruky

+!4;;?01"JDDDIM!

Rukavice zimní
Výška:

2 cm

Délka:

Obj. č.
32,5 cm

Šířka:

12 cm

Hmotnost: 0,08 kg

Balení ks:

-

1015447

Staré obj. č. 160007

EAN

• Prodyšné komfortní rukavice pro náročnou práci se zahradním
nářadím
• Ideální pro ochranu ruky i při dlouhodobé práci
• Protiskluzové a ergonomické tvarování zajišťuje dobrý úchop
nástrojů
• Zesílené v místě zvýšeného manuálního namáhání
• Pro menší velikost ruky

+!4;;?01"JDDDKG!

Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

Obj. č.
Výška:

Délka:

Šířka:

Hmotnost:

Balení ks:

Staré obj. č.

EAN

Obj. č.

EAN

• Prodyšné zateplené rukavice pro náročnou práci se zahradním
nářadím v chladném období
• Ideální pro ochranu ruky i při dlouhodobé práci
• Protiskluzové a ergonomické tvarování zajišťuje vynikající úchop
nástrojů
• Zesílené v místě zvýšeného manuálního namáhání
• Nepromokavá měkká polyuretanová vrstva

185

ÚDRŽBA

Souprava pro údržbu zahradních nůžek
Výška:

3,3 cm

Délka:

19,7 cm

Šířka:

10,5 cm

Hmotnost: 0,15 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

Staré obj. č.

1001640
110990

EAN

Údržba a náhradní díly

+!4;;?01"MJMMDG!

Rukojeť pily SW240 a SW330
Výška:

2,2 cm

Délka:

22 cm

Šířka:

Obj. č.
11 cm

Hmotnost: 0,16 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020202
123332

EAN

• Pro pravidelnou údržbu zahradního nářadí Fiskars
• Obsahuje návod na údržbu, diamantový brousek a olej
• Pokyny pro broušení, mazání, mytí a skladování nůžek jsou
podrobně popsány na obrázcích a symboly

+!4;;?01"FGGGFI!

Pouzdro pro pily SW240 a SW330
Výška:

5,5 cm

Délka:

42 cm

Šířka:

9 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,18 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020201
123331

EAN

Rukojeť pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Komfortní úchop s potahem Softgrip™
• Sada včetně šroubu a matice

+!4;;?01"FGGGEL!

Zahnutý pilový list (CC33)
Výška:

0,3 cm

Délka:

43,4 cm

Šířka:

Obj. č.
7,1 cm

Hmotnost: 0,10 kg

Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020193

EAN

Pouzdro pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Pouzdro s levou nebo pravou montáží
• Použití s víceúčelovým pásem WoodXpert™ (položka č.
1003626)

123336

+!4;;?01"FGGGJG!

Rovný pilový list (SC33)
Výška:

0,3 cm

Délka:

43,4 cm

Obj. č.
Šířka:

7,1 cm

Hmotnost: 0,08 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020195

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Základní řez, pro rychlejší prořezávání s menším počtem záběrů
• Rozteč zubů 4 mm

123337

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Pro kácení stromů
• Rozteč zubů 4 mm
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+!4;;?01"FGGGKD!

Rovný pilový list (SF33)
Výška:

0,3 cm

Délka:

43,4 cm

Obj. č.
Šířka:

7,1 cm

Hmotnost: 0,09 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020197
123338

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4;;?01"FGGGLK!

Zahnutý pilový list (CC24)
Výška:

0,3 cm

Délka:

34 cm

Obj. č.
Šířka:

5,3 cm

Hmotnost: 0,06 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020194
123246

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Ovocné stromy a stromy s uvolněnou kůrou
• Rozteč zubů 2,5 mm

+!4;;?01"FGFHJI!

Rovný pilový list (SC24)
Výška:

0,3 cm

Délka:

34 cm

Obj. č.
Šířka:

5,3 cm

Hmotnost: 0,06 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020196
123247

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Základní řez
• Rozteč zubů 4 mm

+!4;;?01"FGFHKF!

Rovný pilový list (SF24)
Výška:

0,3 cm

Délka:

34 cm

Obj. č.
Šířka:

5,3 cm

Hmotnost: 0,07 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1020198
123248

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Základní řez
• Rozteč zubů 4 mm

+!4;;?01"FGFHLM!

Pilový list k rámové pile SW30
Výška:

0,1 cm

Délka:

63 cm

Šířka:

Obj. č.
4 cm

Hmotnost: 0,05 kg Balení ks:

5

Staré obj. č.

1001706
124807

EAN

Náhradní pilový list pro:
• SW-330 (položka č. 1020199)
• SW-240 (položka č. 1020200)
• Ovocné stromy a stromy s uvolněnou kůrou
• Rozteč zubů 2,5 mm

%!046561"EDDJKH!

Náhradní pilový list pro:
• 21’’ rámová pila SW30 (položka č. 1001621)
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Pilový list k rámové pile SW31
Výška: 0,1 cm

Délka:

67,1 cm

Šířka:

Obj. č.
4 cm

Hmotnost: 0,05 kg

Balení ks:

5

1001707

Staré obj. č. 124817

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

%!046561"EDDJLE!

Čepel, šroubek, pružina pro nůžky PX92
Výška: 27 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,06 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026275

Staré obj. č. -

EAN

Náhradní pilový list pro:
• 24’’ rámová pila SW31 (položka č. 1000615)

+!4<>:02"DDLHME!

Čepel, šroubek, pružina pro nůžky PX93
Výška: 27 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,06 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026276

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a šroubek pro:
• Zahradní nůžky dvoučepelové PGX (M) PX92 (položka č.
1023630)

+!4<>:02"DDLIDK!

Čepel, šroubek, pružina pro nůžky PX94
Výška: 27 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,07 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026277

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a šroubek pro:
• Zahradní nůžky jednočepelové PGX (L) PX93 (položka č.
1023629)

+!4<>:02"DDLIEH!

Čepel, šroubky, pružina pro nůžky P90
Výška: 27 cm

Délka:

3,5 cm

Šířka:

17 cm

Obj. č.
Hmotnost: 0,10 kg

Balení ks:

4

1026278

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a šroubek pro:
• Zahradní nůžky dvoučepelové PGX (L) PX94
(položka č. 1023628)

+!4<>:02"DDLIFE!

Čepel, pružina a šroubky pro:
• Zahradní nůžky profesionální P90 (položka č. 1001530)
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Čepel, šroubky, pružina pro nůžky P100
Výška:

27 cm

Délka:

2,5 cm

Šířka:

17 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0,05 kg Balení ks:

4

1026279

Staré obj. č. -

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4<>:02"DDLIGL!

Čepele, zámek a sada šroubků pro nůžky PB8 (M a L)
Výška:

27 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,12 kg

Balení ks:

Obj. č.
4

1026280

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, pružina a šroubky pro:
• Zahradní nůžky dvoučepelové Quantum™ P100 (položka č.
1001434)

+!4<>:02"DDLIHI!

Čepel PTFE PB8 (M a L)
Výška:

27 cm

Délka:

1,2 cm

Obj. č.
Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,04 kg Balení ks:

4

1026281

Staré obj. č. -

EAN

Sada čepelí, zámku a šroubků pro:
• Zahradní nůžky PB8 (M) (položka č. 1020204)
• Zahradní nůžky PB8 (L) (položka č. 1020203)

+!4<>:02"DDLIIF!

Sada rukojetí PB8 (M)
Výška:

27 cm

Délka:

2,2 cm

Obj. č.
Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,08 kg Balení ks:

4

1026282

Staré obj. č. -

EAN

Sada čepele PTFE pro:
• Zahradní nůžky PB8 (M) (položka č. 1020204)
• Zahradní nůžky PB8 (L) (položka č. 1020203)

+!4<>:02"DDLIJM!

Sada rukojetí PB8 (L)
Výška:

27 cm

Délka:

2,5 cm

Obj. č.
Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,09 kg Balení ks:

4

1026283

Staré obj. č. -

EAN

Sada rukojetí pro:
• Zahradní nůžky PB8 (M) (položka č. 1020204)

+!4<>:02"DDLIKJ!

Sada rukojetí pro:
• Zahradní nůžky PB8 (L) (položka č. 1020203)
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Čepel, šrouby pro nůžky L102, L72, L76
Výška: 27 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026284

Staré obj. č. -

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4<>:02"DDLILG!

Čepel, šrouby pro nůžky L104, L108, LX94, LX98, L78, L94, L98
Výška: 27 cm

Délka:

2,6 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,29 kg

Balení ks:

4

Obj. č.

1026285

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, šrouby pro:
• nůžky na silné větve dvoučepelové Quantum™ (S) L102 (položka
č. 1001436)
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ (S) L72 (položka č. 1001555)
• nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ (M) L76 (položka č. 1001553)

+!4<>:02"DDLIMD!

Čepel, spodní doraz, šroubky pro nůžky L109, LX99, L93, L99
Výška: 27 cm

Délka:

2,2 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,25 kg

Balení ks:

4

Obj. č.

1026286

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, šrouby pro:
• Nůžky na silné větve dvoučepelové Quantum™ (M) L104 (položka č. 1001438) a (L) L108 (položka č. 1001435),
• Nůžky na silné větve dvoučepelové PGX (M) LX94 (položka č.
1020187) a (L) LX98 (položka č. 1020188),
• Nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ (L) L78
(položka č. 1000584),
• Nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ Steel (M) L94
(položka č. 1001549) a (L) L98 (položka č. 1001548)

+!4<>:02"DDLJDJ!

Čepel, šroubky pro nůžky L70, L74, L90, L92, LX92
Výška: 27 cm

Délka:

2 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026288

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, spodní doraz a šrouby pro:
• Nůžky na silné větve jednočepelové Quantum™ (L) L109 (položka č. 1001437)
• Nůžky na silné větve jednočepelové PGX (L) LX99 (položka č.
1020189)
• Nůžky na silné větve jednočepelové ocelové PowerGear™ (M)
L93 (položka č. 1001550)
• Nůžky na silné větve jednočepelové ocelové PowerGear™ (L)
L99 (položka č. 1001547)

+!4<>:02"DDLJFD!

Čepel, spodní doraz, šroubky pro nůžky L71
Výška: 27 cm

Délka:

2,5 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,18 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026290

Staré obj. č. -

EAN

Čepel, šrouby pro:
• Nůžky na silné větve PowerGear™ (S) L70 (p. č. 1002104)
• Nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ (M) L74 (p. č.
1000582)
• Nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ Steel (XS) L90
(p. č. 1001552)
• Nůžky na silné větve dvoučepelové PowerGear™ Steel (S) L92
(p. č. 1001551)
• Nůžky na silné větve dvoučepelové PGX (S) LX92 (p.č.1020186)

+!4<>:02"DDLJHH!

Čepel, spodní doraz a šroubky pro:
• Nůžky na silné větve jednočepelové PowerGear™ (S) L71 (položka č. 1001556)
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Čepel, spodní doraz, šroubky pro nůžky L77
Výška:

27 cm

Délka:

3,1 cm

Šířka:

17 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0,37 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1026292
-

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4<>:02"DDLJJL!

Čepel, pružina, spojka řetězu pro nůžky UP82, UP84, UP86 a UPX86
Výška:

27 cm

Délka:

2,2 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,07 kg Balení ks:

4

Obj. č.
Staré obj. č.

1026293
-

EAN

Čepel, spodní doraz a šroubky pro:
• Nůžky na silné větve jednočepelové PowerGear™ (L) L77 (položka č. 1000583)

+!4<>:02"DDLJKI!

Stříhací hlava pro nůžky UPX82, UPX86
Výška:

24 cm

Délka:

8,2 cm

Šířka:

10 cm

Obj. č.

Hmotnost: 0,44 kg Balení ks:

4

Staré obj. č.

1026295
-

EAN

Čepel, pružina a spojka řetězu pro:
• Univerzální zahradní nůžky UP82 (položka č. 1001558)
• Univerzální zahradní nůžky PGX UPX82 (položka č. 1023625)
• Univerzální zahradní nůžky prodloužené UP84 (položka č.
1001557)
• Univerzální zahradní nůžky teleskopické UP86 (položka č.
1000598)
• Univerzální zahradní nůžky teleskopické PGX UPX86 (položka
č. 1023624)

+!4<>:02"DDLJMM!

Náhradní pásek a šňůrka pro nůžky UP84, UP86 a UPX86
Výška:

2,6 cm

Délka:

27 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,12 kg

Balení ks:

Obj. č.
4

Staré obj. č.

1027526
-

EAN

Náhradní stříhací hlava pro:
• zahradní nůžky univerzální PGX UPX82 (položka č. 1023625)
• zahradní nůžky teleskopické PGX UPX86 (položka č. 1023624)

+!4;;?01"EIDGIJ!

Náhradní pásek a šňůrka pro nůžky UP82 a UPX82
Výška:

2,6 cm

Délka:

27 cm

Šířka:

17 cm

Hmotnost: 0,09 kg Balení ks:

Obj. č.
4

Staré obj. č.

1027525
-

EAN

Náhradní tažný pásek a šňůrka pro:
• Univerzální zahradní nůžky prodloužené UP84 (položka č.
1001557)
• Univerzální zahradní nůžky teleskopické UP86 (položka č.
1000598)
• Univerzální zahradní nůžky teleskopické PGX UPX86 (položka
č. 1023624)

+!4;;?01"EIDGHM!

Náhradní tažný pásek a šňůrka pro:
• Univerzální teleskopické nůžky UP82 (položka č. 1001558)
• Univerzální zahradní nůžky PGX UPX82 (položka č. 1023625)
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Sada držadel, šňůrky a pásky pro nůžky UPX86
Výška: 24 cm

Délka:

8,2 cm

Šířka:

10 cm

Hmotnost: 0,19 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026296

Staré obj. č. -

EAN

NÁHRADNÍ DÍLY

+!4<>:02"DDLKDI!

Sada držadel, šňůrky a pásky pro nůžky UPX82
Výška: 24 cm

Délka:

8,2 cm

Šířka:

10 cm

Hmotnost: 0,16 kg

Obj. č.
Balení ks:

4

1026297

Staré obj. č. -

EAN

Sada držadel, šňůrky a pásky pro:
• Zahradní nůžky teleskopické PGX UPX86 (položka č. 1023624)

+!4<>:02"DDLKEF!

Čepele QuikDrill™ S
Výška: 2 cm

Délka:

14,5 cm

Obj. č.
Šířka:

10 cm

Hmotnost: 0,14 kg

Balení ks:

2

1000637

Staré obj. č. 134717

EAN

Sada držadel, šňůrky a pásky pro:
• Zahradní nůžky teleskopické PGX UPX82 (položka č. 1023625)

*!9:?56B"GHKEKJ!

Čepele QuikDrill™ M
Výška: 2 cm

Délka:

18,5 cm

Obj. č.
Šířka:

12 cm

Hmotnost: 0,32 kg

Balení ks:

2

1000639

Staré obj. č. 134727

EAN

Náhradní čepele pro:
• Zahradní vrták QuikDrill™ S (položka č. 1000636), (pracovní
Ø 100 mm)

*!9:?56B"GHKFKI!

Čepele QuikDrill™ L
Výška: 2 cm

Délka:

22 cm

Obj. č.
Šířka:

15 cm

Hmotnost: 0,55 kg

Balení ks:

2

1000641

Staré obj. č. 134737

EAN

Náhradní čepele pro:
• Zahradní vrták QuikDrill™ M (položka č. 1000638), (pracovní
Ø 150 mm)

*!9:?56B"GHKGKH!

Náhradní čepele pro:
• Zahradní vrták QuikDrill™ L (položka č. 1000640), (pracovní
Ø 200 mm)
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Poznámky
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100 %
Radosti

Jak vybrat vhodný
nástroj?
MALÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY
Zahradní nůžky Solid™,
dvoučepelové P321
1057162

Ø 20 mm

Nůžky zahradní FingerLoop,
dvoučepelové P44
1001534

Ø 20 mm

Zahradní nůžky Plus™,
dvoučepelové P721
1057170

Ø 24 mm

Zahradní nůžky X-series™,
dvoučepelové (M) P921
1057173

Ø 26 mm

ZAHRADNÍ UNIVERZÁLNÍ NŮŽKY
Univerzální zahradní nůžky vám pomohou při
stříhání v těžko přístupných místech.

Nůžky PowerGear™ X
zahradní univerzální UPX82
1023625

Ø 32 mm

NŮŽKY NA SILNÉ VĚT VE
Jsou speciálně navržené
pro střih silných větví.

Nůžky PowerGear™ na silné větve (S) L31
1000581

Ø 35 mm

Nůžky PowerGear™ X na silné větve (M) LX94
1020187

Ø 50 mm

Nůžky na silné větve PowerGear™ X (L) LX98
1020188

Ø 50 mm

SEKERY A PILY
Pily jsou vhodné k řezání silných
větví (o minimálním Ø 5 cm).

Pilka zahradní Xtract™ (L) SW75
1000614

Ø 120 mm

Štípací sekera (XL) X25
1015643

Ø 220 mm

Pomocí seker lze sekat velmi silné
větve a štípat špalky.

ZAHRADA - VŠEOBECNĚ / MATERIÁLY / ÚDRŽBA

Piktogramy
Zahrada – všeobecně
Odolnost proti
povětrnostním
vlivům

Vyrobeno
ve Finsku

S

M

Pro velikost
rukou S-M

S

Mrazuvzdorné

Pro velikost
rukou S-L

L

M

L

L

Pro velikost
rukou M-L

Dvojitý
uzamykací
systém

Uzamykací
systém

Velikost do
kapsy

-30°C

R

XY
mm

Mrazuvzdorné
do -30° C

Vhodné
pro leváky
i praváky

R

Pouze pro
praváky

XY

Průměr
řezu

Velikost
výrobku

mm

Zahrada – použité materiály a technologie
Soft
Grip™

Steel

SoftGrip™
měkký,
protiskluzový
povrch

Tru
Grip™

Ocel
(nový
piktogram)

Steel

Ease
Cut™

EaseCut™
snadný řez

Aluminium

Power
Step™
1–3
střihy

Neklouzavé
držení

Stainless
steel
Nerezová
ocel

Ocel

FiberComp™
(2x odolnější)

ODOLNĚJŠÍ

Nonslip

TruGrip™
korkový
povrch

Hliník

Power
Gear™

Boron
steel

3x
MORE
POWER

Údržba:
Omýt vodou a kartáčem

Údržba:
Otřít hadříkem

Údržba:
Promazat spoje

Údržba:
Směr ostření a nástroj pro
ostření Fiskars

Power
Gear™
3x více
síly

Steel

SmartFit™
pro malou
i velkou ruku

Součásti
z oceli

Bavlněná
tkanina

frame®

PowerGear™

SmartFit

™

Bórová ocel

Dura
frame® Dura

Zahrada – údržba nástrojů pro péči o rostliny

196

Malá
hmotnost

Power
Lever™

PowerLever™

PowerLever™

MORE
POWER

MORE
POWER

Náhradní díly

Spare part

Symbol
dodávky
náhradních
dílů

Olej

Power
Lever™
více síly

ZAHRADA - VŠEOBECNĚ / MATERIÁLY / ÚDRŽBA

Piktogramy
Péče o rostliny
Dvoučepelové
- podporuje
růst

Dvoučepelové

Jednočepelové zpomalí růst

Jednočepelové

Optimalizovaná
střižná síla

Optimalizovaná
střižná síla

Optimalizovaný
střihací hrot

Nepřilnavý
povrch
čepele

CrMoV
Blade

PTFE

Čepel
z vysoce
kvalitní oceli
CrMov

Ultrablade®
coating

PTFE
povlak
čepele

Čepel
s potahem,
obecně

Spodní
čepel
s vroubky

Tvar zubů
na čepeli
a směr
řezání

XY cm XY cm

m

TruEdge™
Blade

Ultrablade®
povlak
čepele

XY

Nastavitelná délka
násady

Non-Stick

FingerLoop
ochrana
prstů

Čepel
v provedení
TruEdge™

Dutý výbrus
čepele (pila
na větve)

Univerzální
nůžky

Max. dosah
teleskopické násady

Mechanismus
PowerReel

Vhodné na
květiny

Nářadí na čištění zahrady

PowerClean

™

Power
Clean™ měkké
a hrubé štětiny

PowerClean

™

Používání
Power
Clean™

0.8
mm

1.0
mm

PowerClean

™

Podrobnosti
o Power
Clean™

Nářadí do auta a na odklízení sněhu

Steel + Zn

Boron steel

Odrazky
(shrnovač
na sníh)

Dvojitá
čepel
(škrabka
na led)

Pozinkovaná
ocelová hrana
(shrnovač
na sníh)

Nepřilnavá čepel
(shrnovač
na sníh)

Bórová ocel
(škrabka
na led)

Plave
na vodě
(lopatka na
kempování)

XY cm XY cm

Stainless
steel

Nerezová
ocel (lopatka do auta)

Reinforced
blade

Stainless steel core

Nastavitelná
délka násady

Zesílená čepel
Jádro z nerezové oceli
až 3× odolnější
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ZAHRADNIČENÍ - PÉČE O TRÁVNÍK / PÉČE O PŮDU

Piktogramy
Péče o trávník

180°

Úhel otáčení 180°
(nůžky na
trávu)

360°

Použití
vytrhávače
plevele:

Anti-jamming

Použití
vytrhávače
plevele:
Naklonit

Zatlačit do země

XY cm
XY cm

Úhel otáčení 360°
(nůžky na
trávu)

XY cm
XY cm

Použití
vytrhávače
plevele:
Uvolnit

Tearresistant

Velikosti
skládacích
košů

Servosystém proti
oddalování
čepelí

Nastavitelná
délka násady

Voděodolné
(skládací
koše)

Odolné proti
roztržení
(skládací koše)

Péče o půdu

52 HRC

52 HRC

Tvrdost 52
HRC (vidle
na seno)

O2

H 2O

Tvrdost 52
HRC (vidle
na hnůj)

QuikDrill S,
výsadba

QuikDrill S,
provzdušnění
půdy

QuikDrill M,
výsadba

QuikDrill M,
provzdušnění
kompostu

QuikDrill L,
výsadba

QuikDrill L,
vyhloubení
jámy

Provzdušňovací
hroty

Pružné
hroty (hrábě
na listí)

Tvrdost
52 HRC
(lopaty)

Tvrdost 52
HRC (rýče)

Bórová ocel
(lopaty)

52 HRC

52 HRC

Boron steel

Násada
kapkovitého
průřezu (rýče)

Nášlapná
hrana (rýče)

Boron steel

Bórová ocel
(špičaté
rýče)

Rýč
stavební

Použití
oběma
rukama

Univerzální
adaptér,
průměr pro
připojení

Univerzální
adaptér,
univerzální
připojení

Boron steel

Bórová ocel
(rovné rýče)

Provzdušňování
(hrábě)

QuikFit™
Systém
QuikFit
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12 mm

Provzdušňovač
(ostrá čepel)

XY
m

Dosah
teleskopické
násady

ZAHRADNIČENÍ – PŘÍPRAVA DŘEVA

Piktogramy
Příprava dřeva

> 70 cm

Ostrá čepel
(sekery)

Velikost
polena
(sekery)

XY

Ostrá ocelová čepel
(nože)

cm

Univerzální
sekera

Sekera na
odvětvování

Sekera na
kácení

Vyvážené

Keramické
kotoučky
(ostřič na
sekery a nože)

Od sebe
a k sobě (ostřič
na sekery
a nože)

Délka
čepele

XY
cm

Délka
výrobku

x15

Ostrá čepel
(mačety)

Zesílené
(WoodXpert)

Spona na
opasek
(nože)

Lze mýt
v myčce
na nádobí
(nože)

Ochrana
prstů (nože)

Roubování
(nože)

Roubovací
čepel (nože)

Univerzální
použití

Řezbářství
(nože)

Použití
sapiny XA2

Použití
lopatky
na kácení

Použití háku
na klády
(LH4)

Použití kleští na klády
(LT6)

Ochrana prstů (rámové
pily)

Ochrana
prstů, rukojeť
D (pily)

Ochrana
prstů (pily)

Spona na
opasek
(pily)

Údržba pil:
Olejování

Údržba pil:
Otření hadříkem

Táhnout od
sebe i k sobě
(rámová pila)

Táhnout
k sobě,
použití (pily)

Táhnou
k sobě (pily)

Gumový
chránič
(palice)

Kovaný
(štípací klín)

Spirálový
(štípací klín)

Ochranné
rukavice

Bezpečnostní
pokyny
(příprava
dřeva)

Zasouvací
čepel (pily)

Zakázané
použití
(sekery)

10 m

Ceramic

Štípací
sekera

Bezpečná
vzdálenost
(štípání)

Ochranné
vybavení

Ochranné
brýle

Použití
sapiny
XA22
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ZAVLAŽOVÁNÍ – VŠEOBECNĚ / HADICE / ZAVLAŽOVAČE / BUBNY NA HADICE

Piktogramy
Zavlažování – všeobecně
Průměr
připojení
13–15 mm
(1/2–5/8”) hadice
13-15 mm

Průměr
připojení
hadice
9 mm

9 mm
(3/8")

Universal fit.
Fits with
other brands.

Univerzální připojení.
Hodí se k jiným
značkám.

S-M

Průměr
připojení
hadice
19 mm

19 mm
(3/4”)

> XY bar

Odolnost
proti tlaku

Pressure
tested

Testováno
na tlak

Garden
size

Rust
resistant

Doporučená velikosti
zahrady

Mrazuvzdorné

XY°

Odolné vůči
korozi

rotation

Možnost
otáčení

Hadice

XY
meters

Délka
výrobku

Time
saving

Úspora
času

Twist resistancy level

UV resistant

Odolné
proti UV
záření

Používá
až o 70 %
méně vody
Odolnost
proti
zkroucení,
úroveň 3

Can
be cut

Twist resistancy level

Flow
control

Lze řezat
Odolnost
proti
zkroucení,
úroveň 4

Ovládání
průtoku

Twist resistancy level

Odolnost
proti
zkroucení,
úroveň 5

Zavlažovače
Zavlažovaná
plocha S,
kruhová

WATER
SAVING

20 % úspora
vody

Adjustable width

Zavlažovaná
plocha S,
čtvercová

On/Off

Zapnuto/
Vypnuto

Nastavitelná
šířka

Zavlažovaná
plocha M
Adjustable
distance &
rotation

Adjustable area

Zavlažovaná
plocha L

Zavlažovaná
plocha XL

Nastavitelná
vzdálenost
a otáčení

Nastavitelná
plocha

Adjustable length

Nastavitelná
délka

Bubny na hadice
Easy wallmounting
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Snadná
montáž na
stěnu

Easy
wallmounting

Snadná
montáž na
stěnu

Auto
On/Off

Funkce
automatického zapnutí /
vypnutí

Automatic
reel-in

Funkce
automatického
navíjení

ZAVLAŽOVÁNÍ – ZAVLAŽOVACÍ PISTOLE A TRYSKY / SPOJKY / TLAKOVÉ ROZPRAŠOVAČE A ČASOVAČE

Piktogramy
Stříkací pistole a trysky

Easy

Snadné
použití /
připojení

Ergonomic

Texturovaný
povrch v místě držení

Regulace
průtoku
vody

Regulace
průtoku
vody

Regulace
průtoku
vody, Solid

Typ zavlažování,
nastavitelný,
tryska až oplach
Typ
zavlažování,
3 funkce,
tryska

Typ
zavlažování,
3 funkce,
mlha

Typ
zavlažování,
3 funkce,
sprcha

Typ
zavlažování,
Multi, bublinový rozstřik

Typ
zavlažování,
Multi, plochý

Typ
zavlažování,
Multi, tryska

Typ
zavlažování,
tryska až
oplach

Typ
zavlažování,
Multi, mlha

Typ
zavlažování, 3
funkce

Typ
zavlažování,
Multi, sprcha

Typ
zavlažování,
4 funkce

Spojky
G 1/2"
(21 mm)

Dvojitá spojka
ke kohoutku,
průtok zapnutý / vypnutý

Spojka ke kohoutku,
velikost závitu v palcích a mm

Stop

STOP
průtoku po
rozpojení

Tlakové rozprašovače a časovače
Kapacita až
5 litrů

Instant

Okamžité
zavlažování

safety
valve

Watering
frequency:
every 6 h &
up to 7 days

Bezpečnostní
ventil

Frekvence
zavlažování

Nastavitelný
1–360 min čas
zavlažování

Dual outlet

Dva
výstupy

Auto Off

Single outlet

Funkce
automatického
vypnutí

Jeden
výstup
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100 %
Radosti

© 2020 Fiskars Finland Oy Ab

Fiskars utváří svět již od roku 1649. Naše nůžky nastříhaly miliony metrů látek.
Naše sekery posekaly miliony stromů. Naše nože nařezaly miliony kousků
pečiva. Naše pánve usmažily miliony pečlivě namarinovaných steaků - to vše se
100% úspěchem.
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